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RESUMEN 

 

La tesis estudia las obras Os Sertões de Euclides da Cunha y Cantares gallegos de Rosalía 
de Castro en uno de sus aspectos más importantes: la interacción entre literatura, cultura y 
sociedad. Se investiga la fuerza de asociación de esas escrituras, con sus contribuciones 
literarias y estilísticas, en el campo de las identidades culturales brasileña y gallega. 

Siendo así, el objetivo central de este trabajo es investigar los elementos primordiales de Os 
Sertões y de Cantares gallegos que contribuyeron a la (re) construcción de las identidades 
brasileña y gallega respectivamente, así como relacionar sus puntos de convergencia y 
divergencia. 

Para alcanzar este propósito, el método de trabajo se basa en una revisión bibliográfica de 
las fuentes, para llevar a cabo posteriormente la sistematización de la información recopilada.  

El trabajo se estructura en tres capítulos: el primer capitulo aborda la cuestión de la identidad 
cultural a través de presupuestos teóricos donde se presenta un panorama sociológico de 
las formas de sociabilidad en el período moderno, con el registro de las perspectivas sobre 
el asunto. En este contexto, se abordan las relaciones entre identidad cultural, estado, 
nacionalismos, identidad, cultura, alteridad, lengua y etnicidad, además de los postulados 
positivistas de la época, que influyeron mucho en pensamiento y en la organización social. 

El segundo capítulo expone los principales movimientos que influyeron en la identidad 
cultural brasileña y gallega en el siglo XIX, en aquellos aspectos directamente relacionados 
con Os Sertões y Cantares gallegos. En Brasil se trata el tema de la nacionalidad, del 
positivismo científico, del nacionalismo y evolucionismo cultural en el siglo XIX y del 
Romanticismo literario. Se discute también sobre la identidad nacional bajo el lastre 
republicano, con especial énfasis a la Guerra de Canudos, el sertanejo y su conversión en el 
mítico héroe euclidiano. En lo relativo a Galicia, serán tratadas las cuestiones de los 
iluministas del siglo XVIII, los precursores y el Rexurdimento; se presta atención a la decisiva 
participación de Rosalía de Castro en ese último movimiento. Se trata asimismo sobre la 
lengua gallega, su relación con la identidad y los vínculos de pertenencia a la comunidad, sin 
olvidar ofrecer apuntes acerca de los movimientos migratorios. 

En el capítulo tercero presentamos retazos de las biografías de Euclides da Cunha y de 
Rosalía de Castro, que acompañan al análisis literario de las respectivas obras. De Os 
Sertões son discutidas, además de su composición ternaria, las cuestiones de tiempo, 
espacio, discurso y estilo. En cuanto a los personajes, se presta atención al enigmático, 
mesiánico y exótico Antônio Conselheiro, el protagonista de Os Sertões. En Cantares 
gallegos se atiende al folclore, la condición femenina, la migración, la presencia de la música 
y el misticismo, como factores de identidad. También se presenta una aproximación de 
algunas facetas importantes de la obra con el Romanticismo brasileño. 

La principal conclusión de la tesis es que la ficción y la poesía de Euclides da Cunha y de 
Rosalía de Castro presentan rasgos dentro del universo de la identidad cultural de brasileños 
y gallegos. Tanto Os Sertões como Cantares gallegos se coordinaron con sus momentos 
históricos y respondieron literaria y efectivamente a los anhelos de sus pueblos en la 
búsqueda de la pertenencia, ya sea por el rescate de la identidad lingüística y cultural gallega 
o por la ficcionalización del sertanejo como el elemento más representativo del pueblo 
brasileño. 
 

 



6 
 

 

ABSTRACTS 

 

This thesis studies one of the most important aspects of the books Os Sertões and Cantares 
gallegos: the relationship between literature, culture and reality, as well as the strength of 
these writings in the construction of Brazilian and Galician cultural identities. 

It is structured in three chapters: The first focuses the cultural identity in the modern period; 
the relationships between cultural identity, state, nationalism, identities, culture, alterity and 
language are discussed, emphasizing Positivism. 

The second chapter exposes the main influential movements of the Brazilian and Galician 
cultural identity in the 19th century, which influenced Os Sertões and  Cantares gallegos. 

The third chapter contains the biographies of Euclides da Cunha and of Rosalía de Castro 
and the literary analysis of the Os Sertões and Cantares gallegos, towards the constructions 
of the building identities Sertaneja and Galician identities. As accessory themes we have the 
presence of music in Cantares gallegos, mysticism, as well as the approach of Cantares 
gallegos with Brazilian romanticism. In Os Sertões the questions of time, space, language 
and stylistic resources will be discussed in addition to their trinary composition. 

The main conclusion: fiction and poetry have virtues within the universe of cultural identity; 
Os Sertões and Cantares gallegos, almost innovative, are in harmony with their historical 
moments and responded to the wishes of their peoples in the eagerness for belonging; either 
in the rescue of the Galician language and culture or in the rediscovery of the sertanejo as an 
ethnic element representative of the Brazilian people. 
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       I INTRODUÇÃO GERAL 
 

Essa investigação se debruça sobre dois autores e suas obras mais relevantes: 

Euclides da Cunha com Os Sertões1, publicado em 1902 e Rosalía de Castro com 

Cantares galegos,2 de 1863. Obras clássicas de grande importância na identidade 

cultural e que se acercaram, respectivamente, da épica Guerra de Canudos e da 

vida, folclore e costumes do povo da Galícia. Apesar do distanciamento espacial e 

temporal, esses escritos apresentam profundas ressonâncias na identidade, a 

expressarem profundas raízes culturais de brasileiros e galegos. 

Escrevendo em suas respectivas línguas, e com objetivos definidos no campo 

da arte, seja no consórcio euclidiano entre ciência e arte, ou na valorização 

rosaliana do folclore e da língua galega nas imortalizadas glosas dos cantares 

populares – num desejo confesso de se expressar na língua-mãe – esses 

clássicos literários portam a defesa da identidade, com ênfase na valorização e 

exposição da diversidade cultural; além de alcançaram seus objetivos, assentaram 

bases com fulcro nos campos canônicos, na identidade nacional, no campo do 

poder e em espaços culturais que transcenderam fronteiras. 

Entende-se que uma tese de doutorado sobre identidade cultural, tendo como 

objeto de estudo obras da Literatura, é de suma importância no âmbito da teoria 

literária em sua relação sócio antropológica, pois sentimentos de pertencimento a 

uma nação permanecem vivos e, para a sua compreensão, faz-se necessário 

entender o movimento histórico-social, além do pulsar passado, presente e futuro 

da obra literária e da cultura própria ali representada. Alguns acontecimentos 

contribuíram nas últimas décadas para que a temática da nacionalidade e da 

coletividade cultural ganhasse maior relevância. Podemos considerar que isso 

se deveu, em certa medida, ao bicentenário da Revolução Francesa, da 

                                                                   
1 Em 1902, Euclides da Cunha publicou pela editora Laemmert & Cia “Os Sertões”, no qual reconstrói 
a Guerra de Canudos, cuja metade dos cerca de seis mil exemplares se esgotou em oito dias. 
2 Publicado em 17 de maio de 1863 em  Vigo, na editora D. Juan Compañel. O Dia das Letras Galegas 
é um dia de celebração em torno da língua galega. Começou a celebrar-se no ano de 1963, coincidindo 
com a celebração do centenário da primeira edição dos Cantares Gallegos de Rosalía de Castro (17 de 
maio). 
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produção de historiadores e cientistas sociais e da reconstrução de nações do 

leste europeu.  

Nesse primeiro aspecto, a obra Les lieux de mémoire, organizada por 

Pierre Nora (1984), atraiu muitos estudiosos. Nora expõe o conceito de 

“lugares de memória” constituídos por lugares concretos ou abstratos 

(peregrinações, túmulos, desfiles patrióticos, livros, comemorações religiosas 

etc.) investidos de uma aura simbólica que associa memória e identidade. 

Seguindo essa tendência e necessidade contemporâneas foram 

comemorados: No Brasil, o centenário de publicação de Os Sertões em 2002; 

e na Galícia o Congresso do centenário de morte de Rosalía de Castro3, 

celebrado em 1985, com dezenas de publicações compiladas nos três 

volumes das Atas do referido evento. 

O interesse acerca de uma pesquisa em identidade cultural surgiu a partir 

da leitura dos escritores brasileiros que tratam das questões referentes a 

elementos e temas nacionais, dentre os quais: Gilberto Freyre, Jorge Amado, 

João Ubaldo Ribeiro, Guimarães Rosa, Cora Coralina, Carlos Drummond de 

Andrade, Alfredo Bosi e outros; sobretudo Euclides da Cunha, escritor que em 

sua obra Os Sertões narra a Guerra de Canudos, movimento messiânico em 

prol da monarquia e de uma autonomia social – em plena primeira infância da 

República –, ocorrido no interior da Bahia, no arraial de Canudos, levante 

liderado por Antônio Conselheiro. Redundou posteriormente num massacre. 

Uma verdadeira guerra civil. Euclides traduz as nuances do conflito em um 

projeto de identidade cultural, centrado nos posicionamentos expressos pelos 

personagens e pelo autor entre as vertentes do republicanismo, do retorno ao 

regime monárquico e das origens e representatividade do sertanejo do interior 

brasileiro. 

Foi em período de estudos em Santiago de Compostela o primeiro contato 

com a obra de Rosalía de Castro, em especial os Cantares gallegos, a 

retratarem ora na simplicidade sutil de Rosalía, ora na contundente defesa da 

                                                                   
3 Congresso Internacional de Estudos sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. 1985. Ocorrido em 
Santiago de Compostela 
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Galícia, ora na ironia dos versos a reafirmar, denunciar ou exaltar a identidade 

folclórica galega. Obra literária imbuída de uma lírica nostálgica, a exalar 

galicidade, descrevendo em sonoras palavrinhas a diversidade cultural galega 

e suas dores. Segue da temática da marginalização linguística e da mulher e 

homem galegos até aos movimentos migratórios. O galego em triste fuga na 

luta pela sobrevivência, em busca das oportunidades de trabalho longe de sua 

saudosa terra natal. Fato consentâneo aos migrantes sertanejos, fugitivos da 

seca, conforme apontado por Euclides em Os Sertões. Coincidentemente, um 

dos principais destinos escolhidos pelos galegos fora a Bahia (palco do 

romance euclidiano), estado brasileiro representativo do sertão brasileiro e 

que abriga a terceira maior colônia de espanhóis do Brasil, e onde esse 

agrupamento construiu importantes laços culturais e econômicos. Liames 

esses, que se estreitam com a articulação dessas obras em torno da 

identidade cultural, mesmo considerando-se tempos e espaços diferenciados, 

bem como noções diferentes de busca identitária: Rosalía com a legitimação 

e exaltação da diversidade galega por meio da poesia folclórica de raiz e 

Euclides em busca do elo perdido, do herói sertanejo antolhado pelas teorias 

científicas e sociais de seu tempo, imbricadas aos conflitos de uma guerra 

atroz.   

A aproximação literária entre as obras foi explorada – ambas situadas em um 

modelo definido de organização central que privilegiava uma minoria em 

detrimento dos demais – com o objetivo de ressaltar a onipresença da noção de 

identidade, que se apresenta independentemente do contexto sociocultural, do 

gênero e/ou movimento literário; quer na convergência de antíteses, quer na 

influência de estilos e comportamentos. Euclides e Rosalía perpetuaram uma 

tatuagem definitiva nos anais literários, consolidando processos identitários com 

as respectivas escrituras de Os Sertões e Cantares gallegos.  

Tais marcas, nas obras de Euclides da Cunha e Rosalía de Castro, outorgam 

à literatura o poder de transformar, inovar e transmitir processos que mobilizam os 

indivíduos rumo à cidadania através das infinitas possibilidades que a prática e 

instrumentalização da palavra podem alcançar. Utilizando-se para isso de 
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recursos estilísticos e retóricos, seja por meio de um romance histórico, jornalístico 

ou documental (apesar da subjetividade, da ficção e da poesia presente); seja no 

registro de uma guerra civil, constatando a força e a vulnerabilidade do povo 

sertanejo face a crueldade dos poderosos. A obra euclidiana em questão, além do 

inestimável conteúdo artístico-literário, resultou e registrou a grave e importante 

denúncia do episódio de Canudos e no (re) descobrimento – ou na invenção do 

sertanejo – como representante legítimo do povo brasileiro, do grande herói 

nacional vitimado; consolidando um mito que fortaleceu uma poderosa identidade 

nacional.  

Além da prosa, bastante poética por sinal, encontrada em Os Sertões, 

temos a poesia de Cantares gallegos. Impulsionada por uma grande 

sensibilidade; Rosalía exalta a exuberância das paisagens da Galícia, sua 

vida, sua gente, seus sofrimentos, seus cantares, suas perdas, sua música 

festiva e até mesmo a religiosidade irreverente. Um eu lírico feminino de 

tamanha magnitude que promoveu um resgate da cultura galega em 1863, 

marcando a maturidade e renascimento dessa, ao sustentar firmemente um 

processo iniciado na segunda metade do século XVIII pelos precursores.  

Ambas as obras tratam da terra, dos tipos humanos, dos conflitos sociais, 

costumes, tradições e de um amor incondicional às suas terras. Assim, a obra 

de arte para os autores correspondem a modos de questionamento, interação 

e integração uma vez que, nem a escrita nem a leitura, são atividades 

passivas e dotadas de neutralidade. 

Euclides expõe em Os Sertões, os dramas de caráter social entre 

dominadores e dominados, entre a terra e o homem, litoral e Sertão, entre o 

urbano intelectualizado versus o “primitivo”, raça e “sub-raça”, entre 

monarquistas e republicanos. Inicialmente, sob uma óptica da cultura 

dominante, por ele apropriada e incorporada, de teorias sociais e raciais dos 

colonizadores, para depois, no âmago do seu ser, em meio ao caos da guerra, 

brotar uma verdade que nasce do imo dos poetas e das almas sensíveis ao 

ser objurgado por uma realidade cáustica e perturbadora: a Guerra de 

Canudos. Euclides concebe, em meio às contradições, um sensível, poético 



15 
 

e rigoroso relato de uma faceta da realidade social de seu povo, realidade 

essa, oculta ou escamoteada pela dita sociedade civilizada, ao focalizar 

aspectos cruciais da realidade brasileira, enquanto que Rosalía, em Cantares 

gallegos, em singular retomada cultural, denuncia a triste realidade do povo e 

exalta sua pátria, sua Língua, sua gente; em belíssimas paisagens, em versos 

musicais, em notas de simplicidade, ironia ou (des) encantamentos.  

As duas obras se desenvolvem, respectivamente, nas línguas-pátrias: 

Português e Galego, línguas irmãs, oriundas do Latim, irmãs siamesas unidas 

pelo tronco e que um dia foram separadas para cumprir suas sinas. No 

entanto, Rosalía lutou em prol da valorização e da estruturação sentimental e 

vernácula de uma língua – a Língua galega –, em contraponto à Língua 

portuguesa, que em sua dinamicidade é praticada e oficializada em várias 

partes do mundo. Ambas as obras são classificadas pelos seus autores na 

própria escritura dos prefácios, como denúncia social.  

Em Os Sertões, o massacre fratricida dos nordestinos no arraial de 

Canudos – com os sertanejos percebidos à época como ignorantes, fanáticos, 

avessos e impermeáveis ao processo dito civilizatório –, vitimou mais de vinte 

e cinco mil pessoas, jovens adultos e crianças. A grande maioria, degolados 

pelos soldados enviados pela República.  

Em Cantares gallegos acontece a tentativa de resgate de uma belíssima 

cultura secular relegada à fome, ao isolamento, ao preconceito e tida como 

ignorante e iletrada. Rosalía é o exemplo da musa inspirada que vem 

desembaçar as lentes da arrogância intelectual daqueles que se diziam os 

responsáveis pela estética do belo, do bom e do culturalmente aceito, em 

detrimento da diversidade. Essas obras também fortaleceram mitos, seja em 

relação aos autores, tipos humanos ou situações representadas, provando o 

poder do mito, e que mito e realidade se interpenetram, podendo elevar a 

autoestima de uma nação. 

Considerando-se que os dois autores lutaram pelos direitos humanos, do direito 

à vida, às tradições e à dignidade humana, eles retrataram em suas obras posições 

identitárias dos sujeitos, seu estar no mundo, suas raízes, suas relações de 
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alteridade, a sua cultura e as suas crenças.  

Sendo assim, o objetivo central deste trabalho é investigar os elementos 

primordiais de Os Sertões e de Cantares gallegos que contribuíram na 

(re)construção das identidades e no fortalecimento de identidades culturais 

brasileira e galega. Objetiva-se realizar a análise literária das obras com esse 

enfoque. Para tal alcance, o estudo é conduzido por criteriosa revisão bibliográfica. 

Será utilizada a bibliografia estudada, bem como os principais autores que 

escreveram a respeito da temática.  

O primeiro capítulo aborda a questão da identidade cultural, com pressupostos 

teóricos onde será apresentado um panorama sociológico das formas de 

sociabilidade no período moderno; com registro dessas perspectivas sobre a 

temática, discutindo-se as relações entre identidade cultural, Estado, 

nacionalismo, identidades, cultura, alteridade, língua e etnicidade, além dos 

postulados positivistas da época, que muito influenciaram o pensamento e a 

organização social, sobretudo em o romance Os Sertões. 

No segundo capítulo são enfatizados e descritos os principais movimentos que 

influíram na identidade cultural brasileira e galega no século XIX, enfatizando, 

porém aqueles aspectos que atuaram diretamente nas obras Os Sertões e 

Cantares gallegos. No que tange ao Brasil será tratada a questão da nacionalidade, 

do positivismo cientificista, do Nacionalismo e evolucionismo cultural no século XIX, 

do movimento literário romântico e seus principais integrantes. Será abordada a 

questão da identidade nacional brasileira sob o lastro republicano, com especial 

ênfase à Guerra de Canudos e ao sertanejo, inclusive o seu papel mítico de herói 

euclidiano. No que é pertinente à Galícia serão abordadas as questões dos 

iluministas do século XVIII, os precursores e o Rexurdimento, dando ênfase a 

importante participação de Rosalía de Castro nesse último movimento. Traz uma 

discussão sobre a Língua Galega e sua relação com a identidade galega e sua 

relação de pertencimento, além da situação dos movimentos migratórios e o 

rexurdimento galego. 

No capítulo terceiro, conjuntamente com a biografia dos autores far-se-á a 

análise literária de Os Sertões e de Cantares gallegos rumo às construções das 
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identidades sertaneja e galega. Traz como temáticas acessórias a presença da 

música em Cantares gallegos, assim como o elemento místico, o sobrenatural e a 

intimidade que Rosalía conservava com o culto aos mortos, assim como a presença 

da ironia, do desprezo pelo ortodoxismo católico e a aproximação de Cantares 

gallegos com o movimento romântico brasileiro, apresenta as biografias dos 

autores. A trágica biografia de Euclides da Cunha, suas relações com o positivismo 

comteano e as influências do determinismo e do evolucionismo em sua vida e obra, 

assim como as influências de Taine e Buckle. De Os Sertões serão discutidas além 

de sua composição trinária clássica, as questões do tempo, do espaço e da 

linguagem, além dos recursos estilísticos. Será enfatizada a figura enigmática, 

messiânica e exótica do beato Antônio Conselheiro, o principal personagem de Os 

Sertões. 

Logo, esse trabalho é uma amostra dentro do universo imenso e complexo da 

diversidade cultural e das identidades. Onde se discute de que forma a literatura 

se comporta e interage nesse processo. Constitui um mergulho em busca de 

algumas dessas interfaces, em meio a muitas outras que fazem essas mediações, 

na tentativa de se acercar de que maneira dois livros, duas penas, dois cidadãos, 

foram capazes de influir e serem instigados pela cultura que os permeava, na 

busca ansiosa de pertencer e, acima de tudo, compartilhar humanamente esse 

sentimento.  

Assegurar-se de que uma tese de doutorado sobre identidade cultural é de 

grande importância no âmbito da teoria literária é fundamental, pois sentimentos 

de pertencimento a uma nação permanecem vivos e sempre presentes nas 

produções artísticas, e, para a sua melhor compreensão, faz-se necessário 

entender o movimento e as raízes; além do pulsar passado, presente e futuro da 

obra literária e da cultura própria ali representada,  e de que maneira ela se articula 

com a sociedade e como pode ser percebida por quem dela se apropria. A questão 

da identidade cultural é primordial nesse processo e será discutida na próxima 

seção. 
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CAPÍTULO 1 

LITERATURA, IDENTIDADE CULTURAL E ALTERIDADE          

NA REPRESENTAÇÃO   DE REALIDADES       

1.1 Introdução 

A literatura como espelhamento do real realiza a função de repensar a 

paisagem, seja libertando-a das amarras da rigidez normativa da Língua ou 

das coerções socioculturais. A literatura, portanto, retroalimenta e interage 

ativamente com a realidade social de um período histórico. Na interface entre 

o real – por sua vez representado pela Língua, que já o transforma – e a 

superfície especular, temos a linguagem literária com seu imenso e infinito 

poder de representação pluridimensional dos signos. Os movimentos do olhar, 

empreendidos pela Literatura Brasileira, indicam-nos que a paisagem é “obra 

da mente”, e “compõem-se tanto de camadas de lembranças quanto de 

estratos de rochas” (Schama 1996:17) e é capaz de constituir espelhos para 

o sujeito e para a cultura. 

Nesse contexto, Candido (1972), – em uma visão humanizadora – reforça 

essa relação ao identificar algumas funções da linguagem literária: ressalta a 

função psicológica, ao atuar como elemento da necessidade de catarse 

humana e função social (formativa e educativa), ao elucidar e desvelar ao 

leitor o que se encontra sobreposto às engrenagens do real. Por conseguinte, 

tornar social as nossas individualidades, experiências e ideias faz-se por meio 

de representações. A arte literária, por conseguinte, se apresenta como 

expressão de aspectos interiores. São representações (re) construídas, 

desconstruídas e ressignificadas; não somente da realidade, entendida como 

uma circunstância externa à percepção humana e que seja independente 

dela, mas sim em seu sentido mais livre, incluindo tudo o que é – seja ou não 

perceptível, acessível ou entendido pela filosofia, ciência ou qualquer outro 

sistema de análise – Dessa intersecção de realidades, nasce, ao longo do 
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tempo, a arte literária. Em cada período da história a literatura vai espelhar, 

em maior ou menor grau, as interações do autor e do mundo circundante. 

Da interação com a realidade, o debate acadêmico traz, desde meados do 

século XX, indagações acerca da relação entre literatura e história; o que 

corresponde à realidade e/ou à ficção. Que tênue linha os separa? Como se 

comporta a relação pesquisador, ficção, historiografia e interpretação dos 

fatos de acordo com a disponibilidade das fontes e sob a égide da ciência 

moderna? E a realidade do escritor, mesmo em sua subjetividade, sempre a 

traduzir seu tempo e lugar? 

A intencionalidade histórica não se realiza sem incorporar à sua 
intenção os recursos de ficcionalização que emanam do imaginário 
narrativo; por seu turno, a intencionalidade da narrativa ficcional só 
produz os seus efeitos de detecção e transformação do agir e do 
padecer assumindo os recursos de historicização que encontra nas 
tentativas de reconstrução do passado efectivo, ou seja, nas 
construções históricas. É deste intercâmbio entre historicização da 
ficção e ficcionalização da história que nasce o denominado tempo 
humano, que mais não é que o tempo narrado.(Soares 2010: 224) 

Diante dessas reverberações acerca da análise histórica tendo como fonte 

documental uma obra literária, mais uma vez indaga-se: até que ponto uma 

obra de ficção serve como reconstrução histórica? considera-se que: “[...] o 

historiador literário não se transforma automaticamente num historiador 

adequado dessas disciplinas. Ele se torna simplesmente um compilador, um 

intruso embaraçado” (Wellek e Warren 2003: 23), desmerecendo assim o 

resultado dessa interação. 

A relação existente entre atividade artístico-literária, história, mitologia e 

realidade, remonta à antiguidade clássica – onde não havia conflito – pois a 

inventividade fazia parte dos discursos dos historiadores que os colocavam 

como verídicos, não sendo considerada, segundo Burke (2013) uma prática 

desprovida de ética, tendo o leitor e o historiador suas visões interpretativa 

dos fatos aludidos. Atenua-se, porém essa visão anacrônica ao se discutir o 

conceito mitológico da verdade. 

O discurso de que um indivíduo da vida real, quando personificado num 

romance histórico será bem diferente do que realmente foi, é uma discussão 
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que envolve sérias questões de anacronia, visão subjetiva do autor e 

espacialidade. Portanto, não seria real, até mesmo entre os romances mais 

fidedignos. Assevera-nos Barthes (2012) sobre a questão da elaboração 

ideológica do discurso histórico, apoiando se na assertiva de que é imaginário; 

que fica na posição de enunciante de um discurso – na concepção linguística 

– que envolve e preenche o sujeito psicológico/ideológico da enunciação, 

apontando veredas para repensar a relação que mantém a História e a 

natureza do seu conhecimento, com a escrita ficcional. 

Essa discussão polêmica abrange essas duas áreas, principalmente a 

partir de meados da década de 1970, com a crise dos paradigmas. Santos 

(1995) entusiasta do discurso pós-moderno, põe em cheque o critério de 

verdade presente nas consideradas ciências modernas, dentre elas a História. 

Partindo-se dessa tendência Jenkins (2007) assevera que o mundo ou o 

passado nos chegam sempre como narrativas e não podemos sair dessas 

narrativas para verificar se correspondem ao mundo, ou ao passado reais, 

pois elas constituem a realidade. Destitui dessa forma a primazia  da História 

– colocada equivocadamente em patamar de superioridade científica por 

conta do critério de verdade – sobre a literatura, ao afirmar que a história se 

utiliza da ficção ao interpretar os fatos ocorridos, tanto quanto a literatura 

também traz historicidade e realidade concreta ao apresentar a interpretação 

do escritor inserido em um tempo e espaço determinados como expressão de 

suas experiências vividas em sociedade, representando e traduzindo a cultura 

de seu tempo. Permanecem, por exemplo, inúmeras controvérsias entre 

literatas e historiadores sobre a personalidade de Antônio Conselheiro. Tido 

por alguns como um grande líder espiritual e retratado pelo escritor de Os 

Sertões como um fanático, louco e inconsequente. 

Os Sertões e Cantares gallegos são obras literárias que expressam as 

identidades culturais e nacionais absorvidas pelos autores que captaram a 

alma do sertanejo e do galego nos seus respectivos habitats, seja no discurso 

euclidiano de tom jornalístico/cientificista ou capturadas pelas lentes sensíveis 

do subjetivismo lírico de Rosalía. São essas as representações dos sujeitos 
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literários eleitos das referidas nacionalidades, com suas semelhanças e 

singularidades, sobretudo no direito de pertencer às suas pátrias; o que os 

tornam simultaneamente estrangeiros, migrantes ou imigrantes em sua terra 

natal, quiçá desterrados. Personagens expostos aos preconceitos, 

cientificismos, calamidades e instabilidades sócio-políticas que assolaram 

Brasil e Espanha, particularmente a Galícia, nos finais do século XIX e começo 

do século XX. Objetiva-se caminhar, perscrutar esse cruzamento de 

realidades, subjetividades literárias e históricas, correlacionando-as com a 

identidade cultural. 

 
Fig. 1. Primeiras edições de Cantares gallegos e Os Sertões 
Fonte: 1ª edição das obras Os Sertões e Cantares gallegos Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Sert%C3%B5es; 
https://tertuliabibliofila.blogspot.com.br/2014/05/rosalia-de-castro-poetisa-galega-um.html. 

Para essa construção, necessário se faz compreender nuances históricas 

que envolvem as regiões-foco de nossa análise. Recua-se ao contexto do 

período moderno no século XV – quando a Terra se resumia a Europa, Ásia 

e África – no qual o desconhecido além-mar era povoado por mistérios, 

fábulas e mitos. O que não impediu, com o avanço das técnicas de 

navegação, que espíritos aventureiros em busca de riqueza e da difusão 

doutrinária católica se lançassem em busca de aportar em novos mundos. 
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Homens ainda imaturos, que certamente não esperavam se deparar e lidar 

com o seu maior espelho: a diversidade humana e cultural das paragens 

desconhecidas. 

Desse período, e como documento histórico-literário, tem-se a carta escrita 

por Pero Vaz de Caminha por volta de 1500 e enviada ao Rei de Portugal, 

remetida posteriormente para arquivamento na Torre do Tombo do Castelo de 

Lisboa, em Portugal. A Carta de Caminha relata as primeiras impressões da 

terra descoberta. É nessa correspondência que encontraremos as primeiras 

referências à palavra sertão, aos índios e à realidade recém-vislumbrada. 

Aspecto marcante da Carta de Caminha é a exaltação das belezas naturais, 

uma natureza detentora de uma identidade exótica e peculiar, mote futuro de 

ufanismo e orgulho nacional. Descrevia em pormenores os habitantes 

selvagens daquela terra idílica. Estava esboçado assim o futuro ideal 

indianista, elemento fortalecedor da identidade nacional e cultural brasileira, 

vertente explorada pelos escritores do período romântico, onde o gigante pela 

própria natureza, cantado nos versos do Hino Nacional Brasileiro, de 

inspiração romântica, apresenta seus campos verdes e enfeitadas terras. 

Além da Carta de Caminha, consideram-se obras de literatura informativa 

nesse período o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza4, que traz o 

registro da expedição de Martim Afonso de Souza5, relatando a viagem de 

Portugal ao Brasil. No Diário, Pero Lopes de Souza faz alusões à história de 

Pernambuco, às lutas com contrabandistas franceses de pau-brasil, à 

presença de portugueses e à fundação de São Vicente em 1532. 

Entre 1504 e 1650 milhares de embarcações navegaram entre a Espanha 

e América, exportando homens, técnicas e livros; em troca de prata, anil, 

açúcar, etc. Delumeau assinala que: “(...) O Renascimento foi também o 

nascimento das Europas fora da Europa e foi ainda por causa da Europa o 

                                                                   
4  Fidalgo português, navegador e militar. Irmão de Martim Afonso de Sousa, foi donatário das 
capitanias de Itamaracá, Santo Amaro e Santana (Brasil). Escreveu o Diário da Navegação, considerado 
o mais importante relato sobre a expedição de seu irmão ao Brasil, entre 1530 e 1532 
5 Nobre, militar e administrador colonial português. Foi o primeiro donatário da Capitania de São 
Vicente no Brasil (1533-1564) e governador da Índia (1542-1545). 
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nascimento das Áfricas fora da África” (Delumeau 1994: 83), uma vez que o 

tráfico negreiro era altamente lucrativo. 

A América era a personificação do paraíso. Sedimentava-se no imaginário 

popular tal qual a atmosfera de encantamento e assombro das oníricas descrições 

dos livros famosos como o Amadis de Gaula, imaginário local de fantasia e 

irrealidade. Todavia, por volta da transição entre os séculos XVI e XVII a América 

havia perdido seu fascínio. Nas Novelas Ejemplares publicada em 1613, em O 

ciumento estremenho, Miguel de Cervantes denominava a América de “refúgio 

ordinário de espanhóis falidos e desesperados, salvo-conduto de homicidas, igreja 

dos fracassados. Salvação de uma minoria e engodo de muita gente”. 

Delumeau (1994) descreve a favorabilidade desse contexto para o 

desenvolvimento do estilo romanesco literário, a exemplo do Roman de la 

Rose, na França, reeditado catorze vezes nos primeiros anos do século XVI 

e o Amadis de Gaula, no domínio da literatura profana que constituiu o maior 

êxito naquele tempo, só na Espanha teve sessenta edições no século XVI e 

várias edições na Inglaterra, França, Itália e Alemanha. No entanto, o 

pensamento católico dominava, num Estado monárquico cuja ação 

providencial de Deus a tudo determina, inclusive a história. Mergulhados 

estavam os homens na dominação política e teológica.  

Com a nostalgia da época de ouro, a predileção pela loucura também fez 

parte do repertório renascentista. Na literatura erudita (como nos contos 

populares), era uma atividade da própria razão e verdade. Foucault esclarece 

que a experiência da loucura no século XV era de revelação, tradição seguida 

no século XVI por Shakespeare e Cervantes, com posterior modificação dessa 

perspectiva devido às internações e à exclusão social, sendo relegada a 

loucura ao silêncio: 

E são sem dúvida, um e outro, mais as testemunhas de uma 
experiência trágica da Loucura nascida no século XV do que as de 
uma experiência crítica e moral do Desatino que no entanto se 
desenvolve em sua própria época (...) Mas a loucura logo abandona 
essas regiões últimas em que Cervantes e Shakespeare a tinham 
situado. E na literatura do começo do século XVII ela ocupa, de 
preferência, um lugar intermediário: constitui assim antes o nó que o 
desenrolar, antes a peripécia que a derradeira iminência. Deslocada 
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na economia das estruturas romanescas e dramáticas, ela autoriza a 
manifestação da verdade e o retorno apaziguado da razão. (Foucault, 
1972: 45-46) 

No século XV a loucura perdurou no imaginário do homem ocidental e 

estava presente em toda parte: nas cortes principescas (satirizando), nos 

jogos de cartas, nos desfiles, nas festas do Asno, etc. Grandes obras 

representaram esse mundo invertido: A nave dos loucos, Elogio da loucura 

(Erasmo), L’Ospidale de ‘Pazzi incurabile (Tomaso Garzoni), La Hora de todos 

(Quevedo), O Criticón (Baltazar Gracían), e o O Engenhoso fidalgo Dom 

Quixote de la Mancha, de Cervantes. As imagens pictóricas do holandês 

Hieronymus Bosch trataram brilhante e exoticamente dessa temática.  

Valorosa contribuição no campo da psicopatologia nos foi legada, ainda no 

século XVI, pelo médico Juan Huarte de San Juan no livro Examen de 

Ingenios para las ciencias6. Onde, ao lado de importantes observações sobre 

a inteligência e a loucura, teceu algumas considerações pertinentes à 

pseudociência da frenologia, estudada por Lombroso no século XIX. Antecipa 

acertadamente uma classificação para as doenças mentais com base nas 

alterações da memória, do conteúdo da imaginação e das alterações da 

capacidade de cognição. Alterações que cotejam sinais e sintomas bem 

conhecidos na esquizofrenia, nos distúrbios de cognição e na Doença de 

Alzheimer. A influência de Huarte na cultura espanhola é imensa, a contar das 

inúmeras reedições de sua obra ao longo dos séculos e sua influência no 

campo da Psicologia.  

Escritores se ocupam das profundezas da alma humana na composição 

de seus personagens, incluindo suas esquisitices. A obra de Huarte, nesse 

contexto pode ter servido de apoio a muitos literatos, ao longo dos séculos, 

nesse processo de compreensão e composição. Salillas (1905) em Un grand 

inspirador de Cervantes7 – argumenta, dentre outras cogitações, sobre as 

possíveis influências de Examen de Ingenios na obra de Cervantes, na 

composição do protagonista, apontando, que a modalidade da loucura do 

                                                                   
6 Edição eletrônica consultada  e recuperada de https://archive.org/stream/examendeingenios 
7Disponível em  https://archive.org/details/ungraninspiradorHYPERLINK 
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Quixote derivaria de apontamentos da obra de Huarte. No entanto, até onde 

se conhece, o autor do Quixote não deixou menções sobre Huarte e seu 

Examen de Ingenios. Essas considerações relacionais abriram caminhos para 

novas investigações de intertextualidade e genética literária na atualidade. 

A perspectiva euclidiana da loucura, como demonstrada na escrita de Os 

Sertões – ao tratar do Beato Conselheiro e seus delírios messiânicos– está 

dissociada do olhar de Cervantes e de Shakespeare, vincula-se aos ditames 

cientificistas do século XIX, representados no Brasil pelo médico Raimundo 

Nina Rodrigues, discípulo das pesquisas do italiano Cesare Lombroso que 

procurou dissecar os estigmas da loucura e de outras enfermidades mentais 

na organização biopsíquica dos acometidos em seus determinismos biológico 

e evolutivo. A loucura, na idade moderna, não mais poderia fazer parte do 

cotidiano, das ruas, das igrejas ou das sinagogas. O louco se transformou 

num ente perigoso e seu triste destino estava relegado ao isolamento social 

em hospícios e manicômios. A sociedade privava-se então dos seus 

demiurgos, dos delírios mais criativos, quiçá de muitos profetas. 

Os primeiros registros documentais de acordo com Martínez (2009), sobre 

a produção literária espanhola estão localizados entre os séculos XI e XIII: As 

Glosas Emilianenses e as Glosas Silenses, que inauguram a escritura 

castelhana. Período sobremaneira influenciado por mouros, judeus e cristãos. 

Época da Reconquista e expansão marítima, bem como da arte românica 

europeia. González (2010), em seu livro “Leituras de Literatura Espanhola” 

pontua esse período, coincidente com o princípio da derrocada do domínio 

muçulmano na Península Ibérica, luta que se iniciou efetivamente no século 

VII e se estendeu até o século XV, em 1492, na “Reconquista” por parte dos 

monarcas de Castela. 

Segundo Macy (1958) o emergir do romance seu deu em solo espanhol, 

quando Cervantes trouxe o Dom Quixote, considerada por alguns, a maior 

novela cômica de todos os tempos e ao mesmo tempo o primeiro romance da 

literatura ocidental, considerando-se o período de publicação no século XVII. 

Reitera que neste período, o Século de Ouro, cujas tendências literárias 
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assentavam-se no romance picaresco, na poesia ascética e mística, na sátira 

e na comédia. A Espanha experienciava um apogeu intelectual e político, com 

desenvolvimento artístico que retratava as características de seu povo 

durante o período de decadência do modelo feudal e transição para o sistema 

capitalista. Essas conquistas nas artes se difundiram por toda a Europa e em 

diversas partes do mundo. 

Ao comparar a influência espanhola na literatura latino-americana, Martin 

(2001) constatou que apesar de a Espanha ter sido o país que trouxe o 

romance picaresco para o Novo Mundo, por conta da colonização, também 

dificultou o acesso e difusão aos povos nativos por meio de uma forte 

inquisição que proibia o acesso à escrita e à leitura. Mesmo diante deste 

quadro, as influências de Cervantes e Quevedo adentraram a América Latina; 

presentes nos clássicos: Ricardo Palma, José Joaquín Fernández de Lizardi, 

Antonio José de Irisarri, Juan Bautista Alberdi, Juan Montalvo e Rubén Darío. 

Influências podem ser notadas na literatura de cordel brasileira. Muito dessa 

escritura foi inspirada no herói medievalesco de Cervantes, verdadeiro anti-

herói moderno.  

Tratar da saga de heróis em verso e prosa, remonta a veiculação das 

novelas cavaleirescas dos séculos XII e XIII, que deram subsídios para que 

se construísse o estilo do romance inaugurado com Cervantes no século XVII 

e desenvolvido como estilo literário predominante a partir do século XIX. 

Quanto à produção literária em Língua portuguesa, no contexto histórico-

literário, a lírica trovadoresca foi sua primeira manifestação literária. A lírica 

trovadoresca galego-portuguesa produzida principalmente a Noroeste da Ibéria, 

entre o final do século XII e o início do século XIV, apresenta uma vinculação 

geográfica e linguística com os Cantares gallegos, afinal a poesia mantém a 

essência de seu conceito desde a Antiguidade até a Contemporaneidade, 

atravessando todas as mudanças históricas do tempo e sempre estreitamente 

irmanada à música e à dança, bastante explorada por Rosalía em Cantares 

gallegos.  
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O trovadorismo foi um movimento que surgiu na França no século XI, mais 

precisamente pelos trovadores da região de Provença, cujo contato com 

Portugal já ocorria desde o século XII, tornando-se mais intenso com Afonso 

III, que retornando a Portugal, dá início a um período profícuo da lírica 

trovadoresca portuguesa conservada em três cancioneiros, tendo 

continuidade com D. Dinis e com Afonso X. 

No século XII, fortemente caracterizado pela reativação do comércio, 

surgiu um novo e profícuo período, possibilitando crescimento econômico e 

renovação cultural; concomitante à expansão propriamente dita do 

trovadorismo em Portugal, época em que o país conquistou sua 

independência política. A anterior integração entre os reinos de Leão e 

Castela, Galícia e Portugal, permitiram que os dialetos se aproximassem. As 

produções do Trovadorismo, denominadas cantigas trovadorescas, em suas 

modalidades (cantigas de amor, de amigos e de maldizer) são composições 

poéticas cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais, dentre eles: 

viola, lira, harpa, flauta, alaúde e pandeiro; mostrando que além da literatura 

escrita a literatura medieval também se expressava na oralidade. Os 

trovadores eram seus representantes e destacam-se as cantigas de D. Dinis8.  

O trovadorismo galego-português, antes de chegar ao auge, encontrou uma 

forma aristocrática – como expressão de cultura palaciana –, que vislumbrava 

superar as composições jogralescas, de fundo popular e religioso. 

Durante os quatrocentos anos em que o lirismo trovadoresco europeu 

esteve na moda, esse continente adotou um modelo de poética composto de 

manuais didáticos e receituários de regras gramaticais, para que houvesse 

uma correta utilização da linguagem em serviço da retórica, considerando que 

o veículo de transmissão dessa modalidade era a oralidade. 

No norte da França, o poeta recebia o apelativo trouvére, cujo radical 
é igual ao anterior: trouver (=achar); significava que os poetas deviam 

                                                                   
8 Sexto rei de Portugal (1279-1325), nascido em Lisboa, conhecido como o Rei Trovador ou o Rei 
Lavrador. Filho de Afonso III e de sua segunda mulher, Beatriz, e neto de Afonso X de Castela, casou-
se com Isabel de Aragão, quando subiu ao trono português, aclamado em Lisboa (1279), impôs sua 
autoridade e consolidou a unificação administrativa e cultural da nação. 
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ser capazes de compor, achar sua canção, cantiga ou cantar. Por que 
o nome de canção, cantiga ou cantar ao poema? Porque era cantado 
com acompanhamento musical. (Moisés 2004: 24) 

Para o professor Trigo (1998) esse estilo de concepção na linguagem e 

produção literária galego-portuguesa permaneceu por largo período histórico 

chegando ao século XVIII e XIX, com influências sobre o movimento 

romântico nestes países. Além de manter a sua essencialidade, adotava 

especificidades próprias do contexto, pois desde os trovadores que a poesia 

não retomava a paisagem física das terras de pertencimento dos escritores, 

que exploraram verbalmente a visualização e sensorialidade do homem em 

comunhão com a natureza. Trigo enfatiza essa relação harmônica do homem 

com a paisagem e a influência lírica dessa relação, a se refletir na escrita em 

sentimentos de nostalgia e introspecção.  A influência da natureza, em se 

tratando de Portugal e Galícia, foi preponderante à época em que Portugal e 

Galícia formavam uma só nação para que os trovadores de ambos os lugares, 

testemunhassem uma unidade cultural e espiritual, influenciando 

posteriormente o estilo de escrita de representantes literários, dentre eles 

Rosalía de Castro. 

Apesar dessa influência, os cancioneiros medievais ainda eram 

desconhecidos no século XIX pela intelectualidade galega, sendo o galego, 

até então, visto apenas como língua oral9. Evidencia-se nesse sentido, de 

divulgação e estudo da lírica galaico-portuguesa, o trabalho monumental de 

Carolina Michaëlis de Vasconcelos na edição crítica e comentada do 

Cancioneiro da Ajuda (1904). 

A fronteira histórica que separou Galícia de Portugal propiciou uma triste e 

dolorosa fissura, traduzida na geografia do esquecimento. As imposições 

oficiais mutilaram e cindiram paisagens antes unidas. O advento da 

modernidade acentuou essas fronteiras e fez emergir o sentimento de defesa 

                                                                   
9 Somente a partir do final do século XIII, as cantigas foram copiadas e colecionadas em manuscritos 
chamados "cancioneiros". Os cancioneiros da época são coletâneas de lirismo trovadoresco galaico-
português (cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio e de maldizer). Três desses livros 
chegaram até os dias atuais: Cancioneiro da Vaticana, Cancioneiro Colocci-Brancuti e Cancioneiro da 
Ajuda. 
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pelos costumes da pátria de origem, que nas contradições do tempo, não se 

resolveram. Essa nostalgia se faz presente nas assertivas de Trigo: 

Temos para tanto que assumir, de novo, aquela atitude de renascença 
que fez emergir a galeguidade moderna ao século passado, e que 
ecoou entre nós com a geração Águia. Temos de retomar as veredas 
dos poetas e escritores da geração da revista Nós, que segundo 
Santana Dionísio, foi uma verídica lareira à roda da qual, por amor da 
terra cantada por Rosalía de Castro, se fizeram tantos serões de 
trabalho e de sonho. Temos enfim, de revivificar o exemplo de 
Castelão, esse incomparável autor de Sempre em Galiza, e de 
Teixeira de Pascoais, poeta quase asceta que, nas vertentes e ravinas 
do Marão, procurava a arte de ser português [...] (Trigo 1998: 223). 

A partir das mudanças advindas das revoluções burguesas que 

implantaram o sistema capitalista, consolidado no século XIX, época na qual 

a imagem social normativa estava sendo representada pela literatura dos 

países vencedores das revoluções: inglesa, francesa e americana– numa 

imagética vitoriosa e com projeções futuras–, as nações derrotadas buscavam 

recompor o passado de glória para idealizar a imagem de uma nação que 

deveria ser reconstruída das cinzas. 

No Brasil, a partir da independência política de Portugal, é que o país 

empreendeu esforços para a construção de sua autoafirmação como nação 

emancipada. Nesse contexto, imbuído de um projeto civilizador, foi construído 

o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838 – inspirado no Institut 

Historique de France, em Paris –, no qual expoentes da elite brasileira 

tentaram buscar na historiografia do país os elementos e símbolos para a 

valorização da brasilidade, no entanto o referido Instituto, elitista e 

segregacionista, sob o patrocínio de D. Pedro II, definiu como civilização os 

valores do branco europeu, deixando à margem, o outro: o índio e o negro, 

excluídos do processo civilizatório.  

Relegados a raças inferiores, embora presentes, o indígena e o 
africano são abordados com ressalvas pela História e pela Literatura, 
que então se anunciam inauguradoras da nação brasileira 
independente.  
Apesar de ambos serem associados ao primitivismo e à idéia de raça 
degradada, índio e negro não são examinados da mesma maneira 
pelos investigadores e pelos literatos do Brasil. Ao contrário. O 
indígena, sob os parâmetros da imaginação romântica, ganha estatuto 
de símbolo nacional, por meio da qualidade de habitante original do 
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país. O negro, enquanto sob a condição de escravo, é omitido e 
rebaixado como raça bestializada, estrangeira e vinculada ao atrasado 
regime escravocrata (Ribeiro 2005: 144). 

Posteriormente, com ênfase na natureza tropical e no indígena, como 

símbolos nacionais, essa temática fora utilizada pelos literatos brasileiros a 

fim de se construir uma história desvinculada da europeia e que fosse 

genuinamente brasileira. 

Para a construção de uma unidade, uma identidade genuína, os literatos 

defenderam a ideia de consciência da diferença em relação ao outro 

(alteridade), ainda que esse outro fosse Portugal, o seu opressor. 

O século XIX também marcou no Brasil o movimento romântico a partir de 

suas fases, tendo na primeira o indianismo que trouxe expoentes como 

Gonçalves Dias e José de Alencar, que estiveram à frente de um projeto de 

construção de uma identidade nacional brasileira. O Guarani (1857) de 

Alencar é uma das obras de valorização desse princípio ao apresentar no 

romance a paisagem tropical e o índio romantizado como o herói que aceita 

os valores cristãos, formando um casal com uma portuguesa que acolhe a 

idílica natureza do Novo Mundo. 

[...] Essa nação teria, portanto, um caráter cultural luso-tupi. O mito é 
sempre uma coincidentia oppositorum. O mito de origem de nosso 
país opera com a união da natureza com a cultura, ou seja, dos valores 
americanos com os europeus. O Brasil seria assim a síntese do velho 
e do novo mundo, construída depois da destruição do edifício colonial 
e dos elementos perversos da natureza. Os elementos lusitanos 
permanecem, mas modificados pelos valores da natureza americana. 
A nação brasileira aparece depois de um dilúvio, em cuja descrição se 
juntam os mitos das duas civilizações constitutivas de nosso povo, o 
de Noé e o de Tamandaré (Fiorin 2009: 119). 

A ideia de José de Alencar consistia em que a língua oficial do Brasil 

mesclasse o português com o Tupi10, uma vez que a nação deveria ser 

independente em todos os sentidos, o que gerou grande polêmica e pressão 

por parte de escritores portugueses e brasileiros lusitanos que embora 

considerassem as obras de Alencar bem elaboradas, desvalorizam-na no 

                                                                   
10 Língua falada pelos povos tupis que habitavam a maior parte do litoral do Brasil no século XVI 
(tupinambás, tupiniquins, caetés, tamoios, potiguaras, temiminós, tabajaras etc.). 
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sentido de cometer deslizes linguísticos e inovar o idioma oficial. Dentro 

dessas estratégias de integração e fortificação do Estado Nacional, a língua 

foi o carro-chefe para a construção de uma identidade nacional e cultural, 

apesar dos manifestos de Alencar e tantos outros nomes da literatura 

brasileira, a Língua Portuguesa sempre foi o idioma oficial do país conforme 

podemos verificar nas constituições da República Federativa do Brasil.  

Há uma noção de fundamental importância referente à língua, que consiste 

na diferença entre idioma e língua, assentada na relação oficial entre uma 

língua oficializada por um Estado político – o que vem a ser um idioma – e 

seu uso entre diversos falantes sem uma vinculação com um ou vários 

estados, o que consistiria na língua; com suas normativas e valores, 

sobrevivendo da pratica diária nas diversas instâncias. 

O Brasil viveu por longo período sem a oficialização de um idioma. Havia 

o pragmatismo de se possuir uma língua de uso generalizado: desde os atos 

administrativos, até as publicações dos livros. O estado elegia e praticava a 

língua portuguesa, no entanto, na década de vinte do século XIX, a discussão 

se essa língua era realmente a língua portuguesa ou língua brasileira, tomou 

lugar, com a participação de filólogos que definiram que a língua falada no 

país era a Língua Portuguesa, estabelecendo-se na Constituição de 1946, 

como idioma do Brasil. Sendo oficial, situa-se na interface de relação mútua 

do Estado com seus cidadãos. A língua oficial não tem obrigatoriedade de ser 

única, nem de ter aplicabilidade em todo o país, de modo que existem países 

que tem várias línguas oficiais, em alguns, utilizadas apenas por unidades da 

federação ou por províncias, atendendo assim a preceitos democráticos, 

culturais e étnicos. Como acontece com o basco, o catalão, o occitano aranês, 

o galego e o éuscaro, todos na Espanha. As línguas, na condição de 

patrimônios culturais, já vem sendo protegidas e preservadas e seu uso 

reconhecido como direito do cidadão, principalmente quando constituem 

minorias. 

O Brasil, entretanto, deixou que se extinguissem importantes 

manifestações linguísticas, sejam de maiorias ou minorias. Como exemplo 
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desse genocídio cultural verifica-se a extinção do Nhemgatu, falado pelos 

habitantes do Brasil no início da colonização, inclusive pelos portugueses 

colonizadores. Espécie de língua fronteiriça entre o Tupi e a língua 

portuguesa. Com a ampliação do Português, o Nheengatu praticamente 

desapareceu, legando-nos porem vários vocábulos ao Vernáculo da Língua 

portuguesa, tais como: nhenhenhém e abacaxi. E no bojo das políticas 

culturais cheias de nhenhenhém11, e de pouco alcance social, fica um enorme 

abacaxi12: o que fazer com as inúmeras manifestações linguísticas indígenas 

em vias de extinção ainda presentes no Brasil? Afinal se a questão da atual 

política linguística possa parecer para a maior parte da sociedade brasileira 

como algo natural, ela traz problemas muito específicos para povos e grupos 

sociais que praticam línguas diferentes no território brasileiro. A condição de 

oficialização linguística tem sido vista portanto, mais como elemento 

constitutivo da nacionalidade, relevando que essa escolha implica no 

compromisso de reelaborações diversas para minimizar o impacto sobre a 

identidade cultural em sua diversidade. 

No entanto, as políticas culturais continuam rumo à dinâmica social, 

econômica, gramatical e vernacular da Língua Portuguesa, para se adequar 

normativamente à dinâmica cultural, social, vernacular e política de países 

distanciados e que usam o mesmo idioma. São as denominadas reformas 

ortográficas, que obedecem a um acordo ortográfico e que já geraram muitas 

polemicas e embates acirrados. Portugal foi o primeiro a propor um modelo 

ortográfico de referência no início do século XX, não adotadas pelo Brasil. 

Desde então, a Língua Portuguesa, cuja ortografia obedece a normas legais, 

tem estado no centro de discussões e negociações que vem se 

desenvolvendo a passos lentos, cujos resultados, aos poucos, tem sido 

acolhido pela comunidade lusófona.  O mais recente acordo, vigorou no início 

                                                                   
11 nhenhenhém é uma expressão da língua portuguesa que significa falatório, conversa mole. Também 
é usada para descrever alguém que fala demais, que resmunga e cuja conversa tem sempre um tom 
incomodativo ou monótono. 
12 Caracteriza alguma coisa ruim ou difícil de se resolver, um problema. É uma referência à dificuldade 
se descascar um abacaxi 
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de 2009 no Brasil e em maio de 2009 em Portugal, respeitando-se um período 

de transição, já findado nos países firmantes. 

As ciências da linguagem, ocupam lugar importante na questão identitária, 

pois a linguagem ocupa o topo desse processo, ocorrendo, conforme 

Charaudeau (2015) em três domínios da atividade humana: 

• o campo da socialização dos indivíduos, na medida em que é através da 

linguagem que se instaura a relação de si com o outro e que se cria o elo 

social; 

• o campo do pensamento, na medida em que é pela/através da linguagem 

que conceituamos, isto é, que extraímos o mundo de sua realidade empírica 

para fazê-lo significar; 

• o campo dos valores, na medida em que estes precisam ser ditos para 

existir; é dessa forma que os atos de linguagem que os veiculam dão sentido 

à nossa ação. 

As línguas e suas variações linguísticas –– caracterizadas por variações 

sutis ou grandes diferenças de pronúncia e gramática em relação à linguagem 

padrão –– são uma forma de expressar e reconhecer as muitas identidades 

sociais dos indivíduos. 

Identidades sociais, por sua vez, constituem expressões de identificação 

com um grupo social. Assim, uma pessoa pode se declarar tanto "médico", 

"capoeirista", "brasileiro”, "europeu", etc., dependendo do número de grupos 

com os quais se identifica, sempre com a tendência de adaptar o seu discurso 

à identidade dominante em determinada situação. Podemos dizer que a 

construção da identidade de uma nação está vinculada a língua falada por 

este povo. A língua não é apenas um veículo de transmissão de informação, 

mas sobretudo instrumento de poder. Em muitos momentos na história da 

humanidade é possível observar o domínio de um grupo social sobre outros 

por meio da força bruta e imposição de sua língua. Isso acontece porque o 

modo como a língua é constituída e assumida por um povo revela seu modo 

de expressar e de conceber uma dada visão de mundo construída. A língua é 
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carregada de ideologia e de sentidos extraídos a partir das intenções de quem 

a institucionalizou. 

As línguas são adquiridas, neste processo de construção, de forma natural 

e também são ensinadas formalmente. Estes dois processos aquisitivos 

criam, fortalecem ou enfraquecem os liames entre identidade e linguagens. 

A ponte entre a "língua nacional" e "identidade nacional" é uma ligação 

língua/identidade. Relação especialmente importante, pois pode forjar, 

reforçar ou enfraquecer pela educação formal nas escolas o conceito de 

identidade, especialmente no que diz respeito à língua como disciplina 

curricular. 

As ligações entre as linguagens e identidades remetem às línguas e suas 

variações; às identidades sociais entre o indivíduo e o grupo inclusive com 

sua aceitação pelos outros membros e pelas relações intergrupais identitárias; 

aos indivíduos possuidores de numerosas identidades sociais e linguísticas; 

aos indivíduos que adquirem naturalmente a variedade oral da língua de um 

grupo; ao ensino formal da língua nas escolas. 

Essa relação língua/identidade foi uma preocupação central dos literatos do 

século XIX. Estavam lançados, a partir dessas bases, os pressupostos que 

nortearam a discussão nacionalista e que conduziram o Estado-Nação brasileiro 

à construção de sua nacionalidade e cultura própria, no final deste século. Era 

grande a preocupação que continuava a permear a intelectualidade brasileira à 

respeito da identidade nacional, tendo em Euclides da Cunha e sua adição do 

agrupamento sertanejo como aspecto de diversidade de um povo, além de suas 

relações culturais com a fé e com a política, ao introduzir o tempero da resistência 

à república como forma de reivindicação diante da condição de miséria imposta. 

Elementos preciosos para estudos e discussões, quando o que estava em pauta 

era a identidade de agrupamentos e etnias.   

Em Os Sertões, Euclides da Cunha não se furtou a usar, como geólogo de 

formação, dos recursos naturais e da geografia como elementos de sustentação 

e de ressonância identitária em sua obra. Esta foi um marco do Pré-Modernismo, 

deixando impressas, na literatura brasileira, as formas operacionais dos 
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contextos histórico, geográfico e cultural do sertão brasileiro. Dessa forma, o 

bucolismo da terra de palmeiras “onde canta o sabiá” e “de verdes folhas a 

cuja sombra dormia a formosa tabajara”, de Gonçalves Dias e Alencar, dá 

lugar a uma literatura em que arte e rigor científico se conjugam, num 

constante revezamento na tarefa do fazer literário, usando artisticamente 

referências geográficas, botânicas e da astronomia do sertão brasileiro, que 

atestam a sensibilidade e perspicácia do autor e o colocam no rol dos grandes 

escritores que destacaram a natureza e o homem sertanejo nas interfaces do 

literário e do cultural.   

Rosalía por sua vez utilizando-se de elementos folclóricos publicou em 

1863 o livro Cantares gallegos de temática popular, utilizando-se de 

elementos do movimento romântico, e de certa transgressão na luta pela 

liberdade, para o resgate da autonomia cultural galega, tornando-se a 

fundadora da poesia moderna galega participando de muitos movimentos 

culturais, dentre eles alguns queriam renovar a cultura galega. O 

Rexurdimento, cujo livro símbolo é Cantares gallegos, foi o principal deles. 

Um movimento que lutou por recuperar esse sentimento de pertencimento e 

nacionalidade própria defendendo o uso único da língua galega e a 

valorização de sua identidade cultural, a fim de que não caíssem no 

esquecimento os agrupamentos sociais e culturais tragados por uma 

imposição castelhana dominadora que descaracterizava a nação em sua 

genuína construção. 
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Fig. 2. Mapa das regiões destacadas por Euclides da Cunha em Os Sertões  
Fonte: Extraído do artigo Euclides da Cunha, Os Sertões e Canudos Disponível em: 
Klepsidra, de www.klepsidra.net/klepsidra3/euclides.html 
 

      1.2 Identidade cultural 

Os paradigmas teóricos de construção da identidade são paradoxais, pois 

ao mesmo tempo em que essa construção é identificada a partir da diferença, 

no meio social também compartilha significâncias e valores que reforçam e 

afirmam suas semelhanças e sentimentos de pertença. A interface mediadora 

dessa interação centra-se no corpo, diria mais amplamente, no organismo do 

ser biopsicossocial, conclamando, portanto, relações interdisciplinares 

estreitas entre o social, o individual, a natureza, a cultura, o psicológico e o 

simbólico. Os sociólogos, porém, no contexto moderno e contemporâneo, 

sempre se preocuparam no decorrer da história em como se processavam 

estas relações entre o indivíduo e a coletividade enfocando aproximações e 

contradições. 

A identidade, portanto é de difícil construção, pois neste organismo se 

evidenciam gestos, tradições, apropriações e representações do mundo 

articuladas com os simbolismos próprios da arte e da ciência em suas 

multivariadas expressões. É por meio da diferença nessas relações que 

nascem os sentimentos de exclusão e inclusão. Em determinado contexto 

histórico as instituições sociais que compõem a estratificação social serão os 
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agentes que influenciarão os papéis sociais dos sujeitos que a compõem –– 

os atores sociais –– que em meio às diferenças: sejam relações materiais, 

sexualidade, classe socioeconômica, etnia ou raça; serão incluídos ou não –

– em maior ou menor grau –– nesta concepção identitária; não relegando as 

dinâmicas cambiáveis internas e externas, de inter-relações: 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre 
incompleta, está sempre "em processo", sempre "sendo formada". As 
partes ‘femininas’ do eu masculino, por exemplo, que são negadas, 
permanecem com ele e encontram expressão inconsciente em muitas 
formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, em vez de falar da 
identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 
identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade 
surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 
como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós 
continuamos buscando a ‘identidade’ e construindo biografias que 
tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade 
porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude 
(Hall 2005: 38-39). 

As identidades são inevitáveis e concomitantes à existência do ser 

humano, no entanto, o homem não se encontra sujeito, inevitavelmente, a 

nenhuma identidade específica – embora existam forças coercitivas –, as 

identidades são cambiantes e os sujeitos têm capacidade relativa de 

discriminação, seleção e adscrição. 

Castells (1999) define a identidade como um processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados, valendo-se da matéria-prima fornecida 

pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 

memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 

revelações de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados 

pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu 

significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados 

em sua estrutura, bem como em sua visão de tempo e espaço. Pensamento 

compartilhado tanto por Castells (1999), quanto por Bauman, ao se referir às 
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identidades: “As identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, 

mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso 

estar em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas.” 

(Bauman, 2005:19). Do ponto de vista sociológico, Castells afirma que toda e 

qualquer identidade é construída: 

“No que diz respeito a atores sociais, entendo por identidade o 
processo de construção de significado com base em um atributo 
cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais inter-
relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de 
significado. Para um determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, 
pode haver identidades múltiplas” (Castells 1999: 22). 

Contudo, essa construção social sempre ocorre em um contexto marcado 

por relações de poder e podem ser de três formas: identidade legitimadora, 

identidade de resistência e Identidade de projeto, sendo por ele definidas: 

 

“Identidade legitimadora: 

Introduzida pelas instituições dominantes das sociedades no intuito de 
expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais, 
tema este que está no cerne da teoria de autoridade e dominação de 
Sennett, e se aplica a diversas teorias do nacionalismo. 
Identidade de resistência: 
Criada por atores que se encontram em posições/condições 
desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, 
construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com 
base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 
sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos, conforme propõe 
Calhoun ao explicar o surgimento da política de identidade. 
Identidade de projeto: 
Quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 
cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de 
redefinir sua posição na sociedade, ao fazê-lo, definem a 
transformação de toda a estrutura social. Esse é o caso, por exemplo, 
do feminismo que abandona as trincheiras de resistência da 
identidade e dos direitos da mulher para fazer frente ao patriarcalismo, 
à família patriarcal e, assim, a toda estrutura de produção, reprodução 
sexualidade e personalidade sobre a qual as sociedades 
historicamente se estabeleceram. Desde as comunidades primitivas 
até as formas de organização social imediatamente anteriores ao 
estado moderno, encontramos uma presença determinante da 
sociedade, do coletivo, sobre as características particulares 
individuais” (Castells 1999: 23-24). 

Importante salientar que a cultura popular como manifestação e expressão 

de grupos sociais, são ferramentas para a identidade cultural. Ela contempla 
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aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos que trazem na tradição de 

valores o conjunto de símbolos que a sociedade carrega. Ao trazer as 

concepções de Turner acerca da relação entre identidade e cultura popular 

mediadas pelas identidades nacionais, Lóssio e Pereira ressaltam: 

“As identidades nacionais não são nem genéticas nem hereditárias, 
ao contrário, são formadas e transformadas no interior de uma 
representação. Uma nação é, nesse processo formador de uma 
identidade, uma comunidade simbólica em um sistema de 
representação cultural. E a cultura nacional é um discurso, ou modo 
de construir sentidos que influenciam e organizam tanto as ações 
quanto às concepções que temos de nós mesmos. Não é ocioso 
lembrar que tais identidades, no caso do Brasil, estão embutidas em 
nossa língua e em nossos sistemas culturais, mas estão longe de uma 
homogeneidade – que já não perseguimos –; ao contrário, estão 
influenciadas (as identidades) pelas nossas diferenças étnicas, pelas 
desigualdades sociais e regionais, pelos desenvolvimentos históricos 
diferenciados, naquilo que denominamos ‘unidade na diversidade’. 
Como todas as nações, mas bem mais do que a maioria delas, somos 
híbridos culturais e vemos esse processo como um fator de 
potencialização de nossas faculdades criativas” (Turner) (Lóssio & 
Pereira 2007: 2-3). 

A inserção no imaginário social através das representações dão corpus 

para a identidade cultural, retoma-se assim a cultura popular para se tratar de 

dois grupos – sertanejos e galegos – em suas manifestações sociais. A 

heterogeneidade integra esta modalidade de cultura, a qual teve sua categoria 

construída sociologicamente em meados do século XX, para designar 

manifestações populares que até então era classificadas como folclore. A 

partir desse novo conceito, considerou-se que folclore é uma categoria 

restritiva que não deveria ser adotada para tratar de todas as manifestações, 

contudo, não há um consenso acerca dessas considerações. 

“O que seria “popular”? O termo popular é derivado de povo. E o que 
seria um “povo”? Não há consenso na resposta; a acepção mais 
comum é considerar povo como o conjunto dos cidadãos de um país, 
excetuando-se os dirigentes e os membros da elite socioeconômica. 
Se não há consenso em torno do termo “povo”, o que dizer do conceito 
de “cultura”? Peter Burke julga que esse conceito parece ser ainda 
mais controverso. Antes, era usado para se referir à “alta” cultura, 
mas, hodierno, o uso do termo foi ampliado, incorporando a “baixa” 
cultura, ou cultura popular. Em outras palavras, o termo cultura 
geralmente se relacionava à literatura (acadêmica), música (clássica) 
e ciência” (Domingues 2011: 402). 



41 
 

Esse autor releva o fato de que, com o decorrer dos anos, o termo cultura 

também passou a agregar literatura de cordel, medicina popular, canções 

folclóricas etc., que até então eram tidos como não-cultura, marginalizados. 

Atualmente o conceito de cultura está amplo e abrange toda e qualquer 

manifestação que possa ser apreendida na sociedade. 

      1.2.1 Propriedades da Identidade Cultural 

Collier e Thomas (1988) combinaram a etnografia da comunicação e da 

construção social para enquadrar as propriedades da identidade cultural. 

Estas propriedades referem-se à maneira pela qual os membros de um grupo 

comunicam sua identidade: 

1. Identidade declarada e identidade atribuída:  

Estes dois conceitos lidam com o que constrói ou produz a identidade 

cultural e as formas em que essas identidades são comunicadas. Declarada 

é como se articula ou expressa suas visões sobre identidade de grupo. É 

como se apresenta a si mesmo dentro de um grupo ou em relação a outro.  

A identidade atribuída é como os “outros” percebem um indivíduo ou um 

grupo. Isso pode incluir estereótipos. Por exemplo, como os brasileiros são 

vistos pelos europeus, ou como são vistos pelos próprios brasileiros (os 

diferentes grupos que comportam a sociedade). Identidade declarada versus 

identidade atribuída é o que leva ao conflito. 

2. Modos de Expressão:  

Collier observou que havia algumas semelhanças nas normas culturais 

para os membros de cada grupo étnico e existem diferenças dentro do grupo 

em relação ao sexo e natureza da relação. O uso de símbolos centrais 

(expressões das crenças culturais de um grupo e teorias sobre o mundo à sua 

volta), nomes, rótulos e normas (padrão esperado de comportamento) que 

uma comunidade cultural compartilha e segue para mostrar que “Eles” 

pertencem a um grupo particular, demonstra identidade compartilhada. 

3. Identidade individual, relacional e comunal:  
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Existem três componentes para a identidade cultural. Individual refere-se 

a como um indivíduo interpreta sua identidade cultural com base em suas 

experiências.  

Identidade relacional refere-se a como os indivíduos interagem uns com os 

outros (qual é o comportamento apropriado) e a identidade comunal é o uso 

da comunicação na criação, afirmação e negociação da identidade 

compartilhada. As ações e interações do grupo, suas práticas comunais 

refletem a identidade do grupo. Os pesquisadores podem identificar ou 

estudar a identidade cultural em um grupo observando situações cotidianas, 

atividades comunitárias, rituais, celebrações de férias. 

4. Aspectos duradouros e em mudança da identidade:  

A identidade cultural muda devido a vários fatores: sociais, políticos, 

econômicos e contextuais. 

5. Aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais da identidade:  

Refere-se a emoções totalmente ligadas à identidade cultural em situações 

particulares. 

6. Níveis de conteúdo e relacionamento:  

Refere-se à interação entre dois ou mais indivíduos. A troca de mensagens 

traz informações / conteúdo. Os participantes da conversa interpretam a 

escolha e os significados das palavras com base em suas experiências. As 

interações também mostram o nível relacional baseado em como uma pessoa 

entrega a mensagem. Este nível de mensagem implica uma interpretação 

cultural de quem está no controle, seus níveis de proximidade, o que eles 

sentem um sobre o outro, o nível de confiança, etc. 

7. Saliência ou proeminência:  

Este é o grau em que uma identidade é demonstrada em uma situação e 

refere-se a quanto a identidade cultural de uma pessoa se destaca e atrai a 

atenção. Isso é influenciado pela extensão da similaridade ou diferença entre 

dois indivíduos. A intensidade difere dependendo do contexto, do tópico da 
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situação e da relação. A proeminência mostra um forte investimento / 

envolvimento em uma identidade. 

Resulta que a identidade é formada culturalmente, ela é um processo 

dinâmico, mutável, resultado da interação de um centro interior, de um “eu” 

que dialoga com a subjetividade, com conceitos, definições e representações 

de uma cultura mediante nossas predisposições conscientes ou não, de 

responder a esses símbolos, imbuídos de apelos e significações. Portanto “a 

identidade é uma construção que se elabora em uma relação que opõe um 

grupo a outros grupos com os quais está em contato” (Cuche 2002, p.182). É 

um investimento emocional e racional, analítico ou não, em meio a anseios e 

escolhas que definirão quem você está sendo. É a saga, a busca de ser ator 

de sua própria trajetória.   

Cada indivíduo pertence a numerosos grupos culturais e subculturais 

sobrepostos e não sobrepostos. Portanto, eles tem identidades diferentes em 

diferentes níveis que compõem sua identidade cultural. 

Construídas enquanto conceitos e categorias multidisciplinares, os campos 

da cultura e identidade adquirem importância para pesquisas científicas a 

partir de meados do século XIX e com maior aprofundamento a partir do XX, 

sobretudo, na área da antropologia por esta se preocupar com as relações 

estabelecidas pelas sociedades em seus múltiplos agrupamentos e relações. 

O termo cultura foi empregado pela primeira vez em 1877, no campo 

científico, pelo antropólogo britânico Edward Burnett Tylor afim de definir 

aspectos comportamentais, materiais e simbólicos da vida humana, nas quais 

dois sentidos foram atribuídos: o primeiro de que em uma mesma sociedade 

algumas pessoas possuem cultura e outras não, e a segunda a de que 

algumas sociedades a possuem e outras não. 

“No primeiro caso – a sociedade na qual as pessoas que possuem 
cultura distinguem-se das que não a têm – a linha divisória é 
estabelecida usualmente entre discurso apropriado e inapropriado, 
comportamento apropriado e inapropriado, e contrastes similares. 
Cultura, nessa visão, seria um conjunto formado por nascimento, 
posição social, educação e criação, que se traduziria em idéias e 
comportamentos; seria portanto também uma questão de privilégios. 
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No segundo caso – sociedades com cultura, e sociedades sem cultura 
– a cultura em si era vista como o produto de certas peculiaridades da 
história do grupo. Sua gênese poderia ser atribuída ao gênio de seus 
portadores, a alguns heróis míticos, a uma divindade benigna, ou o 
que seja – mas apenas algumas sociedades teriam a sorte de possuí-
la. E, nestes dois significados antigos, a diferença estava em 
estabelecer se essa cultura poderia ser transmitida tanto para aquelas 
sociedades cujos membros não a possuíam, quanto para aquelas 
onde apenas alguns de seus membros a possuíam” (Mintz 2010:  
224). 

Desde então, o conceito de cultura foi e é constantemente revisitado e 

ampliado, perpassou os embates entre britânicos e norte-americanos. De 

acordo com Wolf (1998), a noção de cultura sempre foi polêmica e destaca a 

antropologia cultural de Johann Gottfried von Herder e seus estudos sobre o 

folclore em meados do século XIX, nos quais tentava compreender qual seria 

o “espírito interior” que distinguia um grupo social de outro. Ainda que durante 

muitas décadas a cultura adotada pela antropologia tenha sido despolitizada, 

o referido antropólogo elucida que os estudos culturais fizeram duas coisas 

importantes: uma que a cultura é construção, e não um espírito interior, 

conforme Herder e seus contemporâneos compreendiam; e a outra que a 

elite, por meio da hegemonia política, interfere diretamente na construção de 

cada cultura. 

“Você aprende a andar, falar, comer e o que comer, o que é aceitável 
e o que não é, o que é prestígio e o que não é, o que é moral e o que 
não é. O conceito de cultura possui suas próprias camadas. Existem 
traços, como formas de enterrar as pessoas, de comer certos 
alimentos. Esse conceito também inclui múltiplas realidades 
imperativas que são sempre formadas e trabalhadas. A história alemã 
fornece um desses exemplos, de como camponeses eram levados às 
igrejas onde eram forçados a confessar, se não o fizessem se 
tornavam fora da lei. Isto é, existem maneiras através das quais forças 
externas nos constroem enquanto vivemos. Mas a natureza do que 
subjaz ao contato entre essas forças é algo que creio ser altamente 
real. Os que falam dos espíritos dos alemães, finlandeses e 
estonianos, colocam essas questões em uma linguagem literária 
extremamente sofisticada. Mas existe algo na experiência de crescer 
em uma cultura que cria diferenças, cria hábitos que não são os 
mesmos do outro lado da fronteira. E esses pontos de ancoragem se 
tornam importantes. A idéia que os nazistas tinham de transformar 
alguém em um soldado permanente, só poderia vingar em um lugar 
onde ser um soldado significava prestígio e recompensas, onde as 
pessoas tinham essas experiências e os velhos conversavam sobre 
como era ser um soldado vitorioso contra os desajeitados franceses 
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etc. Dessa forma, o conceito de cultura esconde uma quantidade 
tremenda de relações interessantes” (Wolf 1998: 157). 

Aspectos da identidade cultural, portanto, para alguns, pode ser uma 

questão de escolha em abraçar ou distanciar-se deliberadamente do sistema 

cultural, com premeditação de perdas e ganhos. Assim como, dentre outras 

possibilidades, pode fazer parte de um estratagema social, com finalidade de 

manipulação e direcionamento de indivíduos, “presas fáceis”, por meio de 

doutrinação política ou comercial, no sentido de uma cultura fabricada e 

artificial que restringe a liberdade humana.  

Grandes transformações ocorreram nos últimos cem anos, mais céleres, 

porém, nas últimas três décadas, abrangendo em escala global as relações 

interculturais, socioeconômicas e de soberania. Envolveram 

consequentemente, mudanças profundas em relação à formação e teorização 

da identidade cultural e das identidades individuais e coletivas. Conforme Hall 

(2005) as mudanças na ordem social mundial levaram ao processo de 

surgimento de novas identidades, promovendo a crise de identidade e 

fragmentação da ideia do indivíduo moderno como sujeito unificado. 

Essa concepção, comumente em voga, interliga, em sua grande maioria, 

e em determinada medida, a questão da identidade com os estudos 

desenvolvidos nas últimas décadas, com pesquisas, teorias e 

aprofundamentos na área social e da cultura, incluindo também as 

identidades. Por vezes – ao realizar incursões investigativas – resta a 

impressão de que essa propalada concepção da identidade cultural em crise, 

colocada como algo novo, que nunca houvera sido vivenciado, pensado e 

sentido. Apresentam, os estudiosos, essas novas identidades fragmentadas, 

outras excluídas, como próprias do mundo contemporâneo, e que 

anteriormente a ele, não houvera indivíduos ou coletividades dotadas da 

sensibilidade necessária ou de conhecimento intuitivo – em seu momento 

histórico – para perceberem uma realidade social com seus preconceitos, 

exclusões e conflitos. O que houve em realidade foi um caminhar coletivo na 

consolidação da “fragmentação” do sujeito pós-moderno e da valorização das 

identidades. 
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As concepções sobre identidade cultural, de acordo com Miranda (2000), 

perpassaram a unidade civilizatória desde o iluminismo, no qual o sujeito é o 

sujeito-razão; na contemporaneidade, passou a ser o sujeito sociológico 

dotado de sentidos e símbolos expressos em determinadas culturas, para 

enfim chegar ao sujeito pós-moderno sem identidade fixa; passível das várias 

transformações provenientes das culturas em constante transição. 

“Em outras palavras, o sujeito pós-moderno é definido historicamente, 
e não mais biologicamente (como preferem os que defendem 
identidades raciais originais, mas sem bases científicas), porquanto o 
sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
afetadas tanto pelos processos de socialização quanto de 
globalização dos meios de comunicação e informação. A sociedade 
em que vive o sujeito não é um todo unificado e monolítico, uma 
totalidade, que flui e evolui a partir de si mesma, pois está também 
constantemente sendo descentrada e deslocada por forças externas. 
Também é válido ressaltar que as identidades são contraditórias e que 
as pessoas participam de várias simultaneamente, em combinações 
às vezes conflitantes, tais como ser mulher, pobre, homossexual e 
negra ao mesmo tempo. Vale também dizer que essa identidade muda 
com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, e que sua 
identificação nem sempre é automática, que ela precisa ser 
conquistada e que pode ser alienada politicamente” (Miranda 2000:  
82-83). 

O autor sobreleva o fato de que as identidades nacionais não são 

hereditárias e muito menos genéticas, pelo contrário, são formadas por 

representações culturais discursivas construtoras de sentidos que influenciam 

e organizam ações e concepções individuais de sujeito, embutidas na língua 

e no sistema cultural. No Brasil, constitui uma heterogeneidade cultural – 

longe de uma homogeneidade que não mais se busca – vista como enorme 

fonte de potencial criativo 

Seguir-se-á partindo da visão moderna e contemporânea sobre a 

identidade cultural com a elaboração metodológica nela concebida; na 

certeza, porém, que arte e sensibilidade transcendem a teoria, e explicam e 

se aprofundam naturalmente, muitas vezes, em aspectos sociológicos, 

psicológicos, políticos e culturais com grande agudeza 
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      1.2.2 Identidades, culturas e alteridade 

A teoria da identidade cultural sugere uma relação entre competência 

intercultural e identidade cultural, aborda de que maneira os indivíduos usam 

processos comunicativos para construir e negociar suas identidades e 

relações de grupos culturais em contextos particulares. Tervalon e Murray-

Garcia (1988) informam que essa construção é mediada, dentre outros 

atributos, pelo conhecimento, pela autoconsciência cultural e pela 

sensibilidade interpessoal. Menos ênfase é dada ao conhecimento, – inclusive 

considera uma presunção que se possa desenvolver uma competência 

baseada unicamente no conhecimento cultural – concentrando-se em 

fomentar a autoconsciência cultural, a sensibilidade interpessoal e uma 

atitude receptiva e de aprendizagem. Essa perspectiva teórica da identidade 

considera que a cultura é uma das muitas identidades expressas em 

encontros de comunicação. A identidade cultural torna-se evidente através da 

comparação social. Os falantes comparam a posição de status de seus 

próprios grupos com os de outros grupos. O discurso e representações de um 

indivíduo durante a interação conterá múltiplas identidades culturais, tais 

como nacionalista, racista, étnica, classe relacionada, sexo, etc. 

E o homem, agente ao mesmo tempo ativo e passivo destas relações como 

se comportou e se comporta ao longo deste processo? De que maneira os 

seus loci e modus vivendi interferem na visão de si mesmo e do outro? Ou da 

visão do outro sobre ele? Como (re) agem as diversas identidades sociais? 

Como acontecem as relações entre cultura, identidade e língua? A identidade 

cultural permeia esses questionamentos e se encontra no cerne desse 

processo, articulando, nutrindo-se e construindo-se nas diferenças. 

Do latim identitas, a identidade é o conjunto das características e dos 

traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Esses traços 

caracterizam o sujeito ou a coletividade perante os demais. A identidade social 

parte da constatação de que o indivíduo se enquadra, mais ou menos 

automaticamente, às outras pessoas e a si mesmo nas mais variadas 

categorias de classificação: 
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A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de 
suas vinculações em um sistema social: vinculado a uma classe 
sexual, a uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc. 
A identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema social 
e seja localizado socialmente (Cuche 2002: 177). 

Observa-se que a identidade social vincula o indivíduo a determinado 

grupo através da semelhança, da identificação, porém ela inclui e toma como 

referencial as diferenças, as especificidades entre grupos. Ou seja, assenta-

se nas similitudes intragrupo e das diferenças entre grupos. Já a identidade 

pessoal é o sentimento de diferenciação que o indivíduo tem de si mesmo em 

relação ao outro, assenta-se na diferença. Em relação à identidade social, no 

século XIX, James (1999) destaca que faz parte do self, adotando a 

concepção de um self bipartido, constituído por uma instância com um sujeito 

ativo do conhecimento “eu” e em outra instância o objeto passível de ser 

conhecido, o “mim”.  O autor categoriza o self como uma instância individual 

e social, envolvendo tudo aquilo que o indivíduo se julga possuidor: corpo, 

domínio psíquico, família e objetos. Esse “eu” porém sofre as força coercitivas 

que o empurram em direção a escolhas e posicionamentos dispostos pelo 

sistema cultural, no tocante a dominação de gênero Bourdieu em sua obra “A 

dominação Masculina” afirma: 

[…] O efeito da dominação simbólica (seja ela de etnia, de gênero, de 
cultura, de língua etc) se exerce não na lógica pura das consciências 
cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de 
avaliação e de ação que são constitutivos dos ‘habitus’ e que 
fundamentam, aquém das decisões da consciência e dos controles da 
vontade, uma relação de conhecimento profundamente obscura a ela 
mesma. Assim a lógica paradoxal da dominação masculina e da 
submissão feminina, que se pode dizer ser, ao mesmo tempo e sem 
contradição, espontânea e extorquida, só pode ser compreendida se 
nos mantivermos atentos aos efeitos duradouros que a ordem social 
exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, às disposições 
espontaneamente harmonizadas com esta ordem que as impõem 
(Bourdieu 2007: 50-51).   

A identidade social, pessoal ou cultural, é sempre uma relação social 

construída com outros, jamais algo ou alguma coisa com a qual nascemos ou 

herdamos através de nossos genes. Identidade, portanto, nada tem a ver com 

os genes que herdamos. A identidade, ao contrário do que muitos pensam, “é 

definida historicamente e não biologicamente” (Stuart Hall, 2005, p.13). 
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Cultura e identidade vivem uma relação mútua e dinâmica, que acompanha o 

desenvolvimento individual e coletivo nos grupos sociais através das suas 

variadas manifestações na formação social. Esse enlace, que se 

retroalimenta, é a identidade cultural. Cuche afirma que “a cultura pode existir 

sem consciência de identidade, ao passo que as identidades podem 

manipular ou até mesmo modificar uma cultura” (Cuche 2002: 176). 

Essa manifestação por sua vez interfere e se utiliza do espaço natural: 

criando, construindo, interagindo, num processo crescente de construção 

identitária.  Assim o espaço habitado, o grau de desenvolvimento e os demais 

processos culturais encontram-se amalgamados, construindo tudo aquilo que 

faz parte das relações sociais. 

Há uma gama de outras teorias que desempenham papéis influentes na 

formação e compreensão das identidades culturais: incluindo a teoria da 

identidade de comunicação, teoria da gestão da identidade, teoria do contrato 

cultural, teoria da assimilação da adaptação da cultura cruzada, teoria da 

identidade cultural, teoria co-cultural e teoria pós-colonial. Em geral, as teorias 

sobre identidades culturais fornecem insights ricos para pesquisadores, 

profissionais e estudantes de cultura e comunicação. Todas as teorias 

introduzidas adotam uma abordagem construcionista e social das identidades 

culturais. Juntas, essas teorias oferecem ricos entendimentos de identidade 

cultural sobre como as identidades culturais são comunicadas e aplicadas na 

vida. Eles também oferecem algumas ferramentas ou diretrizes para melhor 

gerenciar e negociar identidades culturais. 

Conforme Chen e Lin (2016) à medida que o mundo se torna cada vez 

mais globalizado, a construção de identidades culturais desempenhará papéis 

ainda mais importantes no estudo da comunicação intercultural. Em particular, 

o estudo das identidades culturais deve encorajar a compreensão reflexiva da 

própria identidade e das identidades dos outros de forma a promover 

encontros, interações e relacionamentos interculturais produtivos. Em última 

análise, as identidades culturais são complexa e simultaneamente aninhadas 

tanto no micro nível das interações diárias e no macro nível das instituições 
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sociais. Assim, à medida que vivenciamos, comunicamos, construímos, 

(re)negociamos e executamos nossas identidades culturais, ela é 

intrinsecamente pessoal, relacional, contextual, social e política.  Charaudeau 

defende a ideia da interação complexa, ao se combinar a tendência à 

hibridização das formas de vida, de pensamento e de criação e à 

homogeneização das representações, para a sobrevivência identitária. 

Finaliza citando Gruzinski: “É no cerne da metamorfose da precariedade que 

se abriga a verdadeira continuidade das coisas” (Gruzinski) (Charaudeau 

2015: 29). 

Hobsbawm (1990), Ortiz (2003), Chauí (1986) apontam os riscos dos 

conceitos generalizantes como cultura nacional e identidade nacional, de 

caráter reducionista, conceitos estes que compactuam com o processo de 

“invenção” da nação, que vai de encontro a realidade da diversidade cultural. 

Há, portanto, um espaço acadêmico para uma percepção sensível e 

humanizada da identidade cultural, uma mudança que oportuniza espaço 

também à emoção e a compreensão no discurso científico, que se esvazia em 

seus excessos de racionalismos e objetividades.  Abre-se espaço para a 

cidadania, ética, valorização de etnias e culturas populares e para a 

alteridade. 

Singrar pelo universo da alteridade e suas relações é ir mais além do que 

se está tangível, seja através de investigações, teorias ou hipóteses 

contextualizantes. Portanto, fazem-se necessárias algumas considerações e 

comentários alusivos a essas questões; não para esgotá-las ou imputar-lhes 

fórmulas ou receitas codificantes, pois “Estar no Outro” ou se (des) identificar 

com esse “outro Eu’’ é a ideia do “Eu” intrinsecamente introjetada, e a ideia 

intrinsecamente entronizada do “Outro”. São somas e dígitos adquiridos no 

cerne das culturas, tradições culturais e/ou tipos de sociedades diferentes, 

mister este, imprescindível a qualquer estudo ou análise de pertencimento. 

Afinal, estas relações diacrônicas e dialéticas convergem paulatinamente, a 

se definirem e redefinirem em novos postulados e primícias, oriundas desta 

relação de pertencimento inerente à própria evolução humana. 
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Desta forma, criam-se imagens, conceitos e ideias de que o “Outro”, faz 

parte de “mim”, do meu “Eu customizado”. Vale ressaltar que ambos passeiam 

pelos mesmos hemisférios e sofrem matizes e vivem enfrentamentos de 

relações que estão imbricados e condicionados, principalmente no cerne de 

juízos, medidas e escalas de valores estabelecidos sob o pêndulo de reações 

e inversões de valores e castas. Sobre essa percepção da diferença percebe-

se que:  

Não há tomada de consciência da própria existência sem percepção 
da existência  de um outro que seja diferente. A percepção da 
diferença do outro constitui, antes de mais nada, a prova da própria 
identidade. É o princípio da alteridade. É essa diferença do outro que 
faz com que eu olhe para mim mesmo, comparando-me a ele, 
procurando detectar os pontos de semelhança e de diferença; do 
contrário, como perceber os traços que me seriam próprios? “Ele é 
diferente de mim, logo eu sou diferente dele, logo eu existo”. Seria 
necessário corrigir ligeiramente Descartes e fazê-lo dizer: “Penso 
diferentemente, logo existo”. É somente percebendo o outro como 
diferente que pode nascer a consciência identitária. Sendo percebida 
a diferença, desencadeia-se, então, no sujeito um duplo movimento: 
de atração e de rejeição em relação ao outro. (Charaudeau 2015: 18) 

Pensar portanto em igualdade – politicamente – que todos são iguais, ideia 

preconizada pelo Iluminismo, em uma sociedade igualitária, onde todos tem 

os mesmos direitos e deveres independentemente da raça, casta, religião ou 

escala social. Preceitos hoje estendidos, com a inclusão de direitos entre 

etnias, gêneros e/ou orientações sexuais. Sendo agora, na pós-modernidade, 

cunhados pela substituição da nomenclatura da palavra igualdade por 

diversidade, na escala de direitos, embora sob nova perspectiva. 

Sabemos que, a ciência da alteridade é estabelecida como ciência da 

Antropologia e da Filosofia, que em seus pressupostos antropológicos e 

filosóficos, objetiva e decodifica em sua essência plena –– o estudo do 

homem, esse “Ser Integral” – além de dissecar a plêiade dos fenômenos que 

permeiam estas relações, levando-se em conta a sua complexidade e des 

(construção),  para estabelecer um elo e/ou senso comum, mesmo diante das 

diferenças existentes e que de alguma forma reforçariam, ou não, ao 

estabelecerem esses estados de pertencimentos ou enfrentamentos, ao abrir 

espaços para a emoção, compreensão, cidadania, para a ética, valorização 
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das etnias e culturas populares. Assumindo assim, uma responsabilidade para 

si, “para o que pode não ser seu”, ao investigar, acompanhar, compreender 

estas diferenças e delinear múltiplos caminhos fomentadores de um espírito 

e nova ordem do tempo; abrir novas fronteiras do pensamento filosófico e 

abarcamento das identidades socioculturais com novas posturas de 

envolvimentos e convivência social. Pautando, ou melhor, primando, pelo 

respeito, pela inclusão e estado de pertencimento, ao preconizar e unir, quer 

seja social, economicamente e/ou filosoficamente. Por que não dizer, 

utopicamente talvez, numa única ordem mundial. 

Contudo, sabemos e presenciamos muitas questões díspares e de 

contraordem, quer seja pela omissão, submissão, etnocentrismos ou 

individualismo de muitos. Há que se construir a identidade do Eu, do Self, o 

que Goffman (2009) denomina de identidades sociais reais. Há que se insurgir 

em outros caminhos e hemisférios, nesta construção identitária, do eu e do 

outro, no vai e vem da lógica, ou não–lógica, dos fatos e acontecimentos, dos 

jogos de espelhos que os confrontam ou contemporizam. 

A palavra de ordem passa a ser “predição”, enxergar o homem e as 

sociedades na sua totalidade, individualidade e pertencimentos, e garantir 

assim, a essência integral e provisões imanentes. 

A filosofia, desde Platão e Aristóteles, tenta perscrutar essa relação de 

sentidos, tanto da individuação quanto do não-ser ao estabelecer a existência 

do outro, ou do que está fora. 

Encontram-se referências à alteridade desde o século IV, em Aristóteles 

(2015), no Livro V da Ética a Nicômano, quando trata da justiça como uma 

virtude. O justo total, sob a óptica aristotélica, é o gênero mais amplo atribuído 

ao termo; consiste na observância da lei, no respeito aquilo que é legítimo 

(escrito) e válido para o Bem Comum.   

A virtude da justiça, diferentemente das demais virtudes, exige a presença 

do outro para que possa se manifestar e transparecer. Aristóteles prescreve 

também a manifestação da justiça na esfera política e na esfera doméstica.  

Estabelecendo por fim um vínculo entre justiça e equidade e justiça e amizade, 
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no intuito de obter sempre uma melhor eficácia no seu efeito em meio à vida 

dos homens, e consequentemente, afirmar a alteridade de “Outrem” nas 

relações. Apesar de que esse “outro” não fora levado em conta como 

referência principal ao que é bom e justo, o que não invalida a ética das 

virtudes, mesmo que a constituição da subjetividade esteja sob o efeito da 

ação ética do próprio sujeito. 

No pensamento cartesiano que estabeleceu a primazia do eu na cultura 

moderna, encontra-se poucas referências à alteridade, porém quando no 

século XVII, Descartes (2005) trata do Infinito, da existência de Deus –– o 

“Outro” que necessariamente existe –– está a alteridade presente, porém em 

termos metafísicos. Nas Meditações metafísicas fica patente tal preocupação: 

a terceira e a quinta meditações apresentam claramente as provas da 

existência de Deus: a prova cosmológica, tratando da questão da causalidade 

e como é possível conhecer Deus a partir da ideia de perfeição; e a prova 

ontológica, na qual se pretenderia conceber a ideia de Deus antes de qualquer 

experiência sensível. Não foi considerado, portanto, diante da alteridade 

divinal o “Outro”, o ser humano, como ser humano, como alteridade 

necessária no processo metafísico ou epistemológico. A respeito da ausência 

da intersubjetividade, da problemática do outro-eu na modernidade comenta 

Maria José Cantista numa conferência dedicada ao tema da Filosofia da 

Educação:  

Se bem atentarmos, no contexto da modernidade, o assentimento do real-
individual, a afirmação da sua existência, advém do empirismo e este, 
ao reduzir a existência a mera facticidade, a pura posição pontual, 
concebe-a como uma pluralidade avulsa, e porque avulsa, também ela 
irrelacional. O empirismo não permite ir mais além da insularidade, e, por 
isso mesmo também ele se mostra incapaz de fornecer as categorias 
gnosio-ontológicas inerentes a uma antropologia do outro-eu, à 
instituição do sentido da relação entre sujeitos. (Cantista 2001: 105.) 

A ideia da alteridade em Kant segue a herança cartesiana, porém em 

muitas de suas máximas surge uma ideia mais elaborada da alteridade, onde 

o outro tem uma presença constante, como em “age de tal modo que utilizes 

a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa do outro sempre como 

um fim ao mesmo tempo e nunca só como um meio” (Kant)  (Souza, Fabri e 
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Farias 2008: p.125). Reconhecendo portanto a alteridade como meio ético de 

ação prática, a alteridade em Kant, no entanto não faz parte do repertório de 

valores da consciência moral do individuo em face da construção das leis 

universais de sua consciência.  A ética está centrada no eu. 

Na filosofia de Hegel (2008) a alteridade alcançou níveis mais profundos 

de abordagem quando estudou a formação da consciência humana e seus 

diversos estágios na passagem da consciência para a razão, presente em 

“Fenomenologia do Espírito” e que através da dialética nos afirma que a 

evolução da consciência vai desde a certeza sensível até o saber absoluto; 

neste itinerário de evolução a consciência passa por uma etapa importante 

que é denominada por Hegel como autoconsciência que se manifesta 

inicialmente pelo apetite e pelo desejo, ou seja, como tendência a se apropriar 

das coisas e fazer tudo depender de si,  abstraindo o outro, mas logo percebe 

que existe a necessidade desse confronto com o outro,  como uma imperiosa 

necessidade de viver a alteridade, pois a autoconsciência  não irá evoluir se 

permanecer em insulamento, o fará somente pela intermediação na  luta pela 

vida ou pela morte por meio da qual  a autoconsciência se realiza e consegue 

evoluir  da posição abstrata do “em si” e torna-se  “para-si”. Relação essa de 

alteridade bem demonstrada na dialética hegeliana entre o Senhor e o 

escravo, onde discute que a relação interpessoal plena não pode ocorrer 

quando a dominação atinge o nível de reificação do ser humano submetido. A 

intersubjetividade só irá reencontrar um lugar fundamental no domínio da 

reflexão ética com o conceito hegeliano de eticidade. 

“A dialética da alteridade implica, portanto, acima de tudo, o respeito 
à diferença, pois não há totalidade sem partes que a constituam, do 
mesmo modo, não é possível constituir uma totalidade com o outro, 
subjugando ou eliminando a diferença que o constitui. Preservando as 
diferenças no Eu e no Outro é que se pode conceber a unidade do Eu 
com o Outro, pois aí a diferença vem a ser diferença interior; não 
simplesmente interior a cada constituinte da unidade, mas interior à 
unidade mesma, tornando-a uma totalidade viva” (Moraes 2001: 7). 

Isso se processa efetivamente através desta interação com o outro, numa 

relação de forças, havendo confrontos e desespelhamentos. 
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Diante da hipertrofia do Eu, da egolatria e do individualismo moderno 

alguns estudiosos se dedicaram também a repensar a alteridade humana, 

fazendo uma revisão, um repensar da alteridade moderna nesse contexto, 

Emmanuel Lévinas apresentou propostas filosóficas como alternativas à 

busca de justiça e de uma ética da alteridade, onde preponderam e valorizam-

se inter-relações, pontes do Eu ao Outro. Para ele a ontologia ocidental, 

extremamente racional levou a formação de um Ser totalitário e fechado em 

si mesmo. Para Lévinas (1980) o sujeito desde os primórdios de sua 

existência é constituído pela relação com a alteridade, aquilo que ele, o sujeito 

é, resulta da relação com os outros ao longo de sua trajetória. A abertura para 

essa alteridade é natural e necessária da identidade, uma condição 

metafísica, que implica em uma ética intersubjetiva, onde o outro é encarado 

de frente, dialogicamente, expondo a face, a cara e neste encontro “pensar o 

infinito, o transcendente, o estrangeiro, não é, pois pensar um objecto. Mas 

pensar o que não tem os traços do objecto é na realidade fazer mais, ou 

melhor, do que pensar” (Lévinas 1980: 36) é alumbrar-se, iluminar-se na 

epifania do encontro. 

Krotz (1982) evidencia, sob o ponto de vista antropológico, essa relação 

com o outro reflexionando sobre a igualdade na diversidade e a diversidade 

na igualdade. Remetendo ao passado, analisando as comunidades caçadoras 

e coletoras nômades que possuíam intensa participação e organização dos 

indivíduos nos processos sociais e que se deparavam com eventuais contatos 

com outros indivíduos pertencentes a agrupamentos estranhos. Observou-se 

que esse contato com o outro partia sempre do princípio de tentar reconhecer 

seres diferentes, como iguais –– de acordo com sua escala própria de valores 

e características ––, algumas mais visíveis, outras somente possíveis de ser 

avaliadas com observação mais detida; classificando-os como seres vivos, 

seja como uma variedade de animais especiais, ou como infra ou supra-

humanos, tais como espíritos, demônios ou deuses.   

Esses encontros com o “Outro”, ao menos no que se refere à Europa, 

passaram a ser mais frequentes e duradouros, por meio de viagens de caráter 
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exploratório e expedições cientificas ou artísticas, como também pela relação 

cultural imposta pelas conquistas imperiais. A alteridade não é simples e vai 

mais além da percepção da diferença, pois constitui um tipo particular de 

diferenciação que tem a ver com a experiência do estranho, que envolve além 

de paisagens, clima, plantas, animais, formas, cores, odores e sons; o contato 

com outro grupo humano e suas diversas experiências culturais: língua, 

costumes festas e religiosidade, até então desconhecidos e em confronto; 

quando se processa a experiência do estranhamento, do alheio. A alteridade, 

todavia, não se constitui em qualquer classe de alheio, de diferente, e sim 

sempre relacional a “outro”; culturalmente diverso, membro de uma sociedade 

e de uma cultura, representante de uma coletividade, de um universo 

simbólico e de uma tradição. 

A história, mesmo em sua ideologia, vem revelar de que forma essas 

camadas subjacentes à identidade cultural, envolvendo filosofia, política, 

sociologia, psicologia, etnicidade e língua; aliados à mentalidade vigente da 

época, – que abarcava o cientificismo, o determinismo, o evolucionismo e 

diversas outras ciências –, estiveram a serviço da criação e fortalecimento de 

um imaginário de identidade cultural/nacional brasileiro e galego no século 

XIX.  

 

      1.2.2.1 A construção da identidade cultural 

Estabeleceu-se uma verdadeira corrida do ouro, em busca de mitos 

fundacionais, onde tudo valeria, na elaboração social e artística a fim de se 

sustentar em raças, ancestralidades, línguas, elementos naturais ufanistas, 

heróis e recriações míticas para justificar um sentimento de pertencimento e 

unidade cultural que mantivesse os indivíduos imbuídos do orgulho de fazer 

parte, de agrupar-se, nem que para isso servissem de joguete manipulado por 

ideologias inescrupulosas. A filosofia nos traz novas perspectivas pertinentes 

sobre a cultura e as identidades, podendo ser aplicado no princípio do 

entendimento da nação como uma invenção; Nietzsche propõe:  
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“O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, 
metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações 
humanas que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, 
enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, 
canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões, das quais se 
esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastas e sem força 
sensível, moedas que perderam sua efígie e agora só entram em 
consideração como metal, não mais como moedas” (Nietzsche 2000: 
34).  

O homem está mergulhado nessa construção/desconstrução de conceitos 

e posicionamentos no oceano da identidade cultural. A identidade cultural 

pode ser vista como um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios 

simbólicos historicamente compartilhados que estabelecem a comunhão de 

determinados valores entre os membros de uma sociedade. Sendo um 

conceito de trânsito contínuo e de tamanha complexidade, podemos 

compreender a constituição de uma identidade em manifestações que podem 

envolver um amplo número de situações que vão desde a língua até as 

menores manifestações de costumes. Averígua-se que, com o advento da 

globalização, a identidade cultural não é mais constituída pela tentativa de 

preservação de valores fixos e sim de uma maior aquisição e transformação 

de valores, uma vez que de um lado promove uma aculturação ao impor um 

modelo de cultura dominante e de outro as influências dos países uns com os 

outros, promovendo o que Arendt (2003) e Nora (1993) definiram como perda 

da tradição. 

O intercâmbio salutar entre os diferentes estratos que constituem a 

identidade cultural estiveram presentes em todos os agrupamentos culturais, 

embora não fossem vistas como patrimônio intercambiável, estando em 

grande parte encasteladas no seio desses agrupamentos. 

No caso brasileiro, o início do século XIX ancorou as investidas 

expansionistas de Napoleão Bonaparte. O Brasil experienciava, em 1807, a 

vinda da família real para o Brasil por conta da disputa entre a França, 

Inglaterra e Portugal que culminou na chegada de D. João VI, rei de Portugal, 

e sua corte. Portugal sofria forte pressão para fechar os portos portugueses a 

navios ingleses, obedecendo ao bloqueio continental decretado por 
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Bonaparte. A repercussão e influência desses fatos políticos culminaram em 

uma mudança estrutural social, econômica, política e cultural no Brasil, 

provocando na intelectualidade nativa o questionamento sobre a formação da 

nação brasileira e a definição dos símbolos de nossa nacionalidade. Essa 

preocupação permanecerá presente durante toda a produção da cultura 

romântica nacional. Embora tenha se concentrado nesta época, a febre 

nacionalista tomou conta de vários setores da sociedade, tendo início na 

literatura, segundo Candido (1975) ainda no período arcádico brasileiro, no 

século XVIII, com Basílio da Gama, com o poema épico O Uraguai. 

O movimento literário brasileiro deste período, impulsionado pelo 

nacionalismo, sofreu forte inspiração do Romantismo europeu, e no fim do 

século, da Belle Époque. A estética romântica visava responder às 

necessidades de construção de mitos e heróis do solo brasileiro, juntamente 

com a retomada da língua nativa diante do colonizador. Como primeiras 

inspirações a retomada romântica do indianismo buscou na natureza, nos 

povos autóctones, na grandeza territorial e na fartura das terras, a elaboração 

da identidade cultural e nacional genuinamente brasileira. 

 

Fig. 3. O Rio que queria ser Paris: A Belle Epoque tropical (Brasil) 
Fonte: http://www.ermakoff.com.br/banco/displayimage.php?album=37&pos=3 

 

O século XIX marca o nascimento da literatura no país, com a fundação da 

Imprensa Régia (a partir da vinda da Corte Real portuguesa), o que facilitou o 

processo de impressão de periódicos, jornais e revistas, construindo um 

público, ainda que seleto, no devir literário. 
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Esse período conturbador para o cenário nacional foi palco da queda da 

monarquia no final do século para a implantação de um regime republicano, 

inspirado fortemente pelos preceitos positivistas e liberais. Mudança que 

influenciou a literatura, na qual se buscou em algumas obras construir heróis 

mitificados, tal como Tiradentes, convertido em espelho da República 

nascente e também na construção dos inimigos da república, antagonistas do 

regime, como o caso de Antônio Conselheiro, personagem real socialmente 

mitificado e ficcionalizado em Os Sertões, o romance histórico de Euclides da 

Cunha. 

Todo esse processo cultural influencia e é ao mesmo tempo influenciado 

pela construção de uma identidade nacional brasileira constituída 

etnicamente, a rigor, neste contexto, pela miscigenação entre as diversas 

nações indígenas que ocupavam o território brasileiro: sobreviventes ao 

genocídio verificado; as diversas nações negras de matriz africana 

escravizada e trazidas coercitivamente e o branco europeu de maioria 

portuguesa, além de outros grupos já miscigenados entre oriente e ocidente 

que chegaram ao Brasil como expurgo da inquisição portuguesa e espanhola. 

Já no cenário espanhol, nos deparamos com um país que entre os séculos 

XV e XVI contava com uma posição privilegiada no continente europeu e no 

processo de acumulação primitiva do capital em sua fase mercantil, que 

inseriu a Espanha juntamente com Portugal no rol das potências mundiais. A 

partir das transformações oriundas das revoluções liberais burguesas: inglesa 

e francesa do século XVII, começa a declinar a hegemonia ibérica, 

considerando que o seu sistema de produção e regime jurídico-político, já não 

suportava perpetuar com os mesmos prismas socioeconômicos diante das 

novas mudanças estruturais que se instalavam no mundo. 

Desse modo, a Espanha chega ao século XIX com uma grande crise 

financeira, catastrófica para algumas províncias que a compunha, o que por 

sua vez influenciava os movimentos culturais e inspirações ideológicas em 

busca da construção da nacionalidade de um país que tivera um passado 

notável, mas que tentava se readaptar ao presente de ruínas no qual estava 
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inserido. Tem na Galícia, uma de suas comunidades autônomas, uma 

realidade concreta marcada pelo empobrecimento que proporcionou 

caravanas de imigrantes para outras localidades em busca de melhores 

condições de vida. Assim como, na contramão da tradição cultural, a Galícia 

passou por um processo de absorção de ideais castelhanos que os tornaram, 

no ir e vir de seus transeuntes, estrangeiros em sua própria terra. 

 

 
Fig. 4. Imigrantes galegos chegando a Bahia em busca  
de melhores condições. 
Recuperado de https://herancagalaica.wordpress.com/2009/07/ 

Do ponto de vista social, esta condição de crise, promoveu a necessidade 

da construção de uma identidade cultural que desse conta da peculiaridade 

na qual a Galícia se deparava, encontrando no movimento conhecido por 

Rexurdimiento o debate que difundiu a retomada dos valores galegos, sua 

historicidade, construção de nacionalidade própria e unificação da língua em 

seu próprio idioma. 

      1.3 A jornada do herói sertanejo e a mítica cultural 

Ulisses 
 
O mito é um nada que é tudo. 
O mesmo sol que abre os céus 
É o mito brilhante e mudo – 
O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo. 
Este, que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos criou. 
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Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade. 
E a fecundá-la decorre. 
Em baixo, a vida, metade 
De nada morre  
                          Fernando Pessoa 

Por mais que o racionalismo se faça presente, a sensibilidade criadora 

sempre estará atuante. É esse sentir que nos diferencia. É essa capacidade 

do ser humano de sensibilizar e ser também tocado pelas emoções, que 

constitui os alicerces da arte. Portanto, da necessidade de explicar uma 

realidade, e, havendo lacunas neste compreender, é que vão surgir os mitos, 

que conseguem através da arte, da imaginação a pujança de uma 

permanência latente e diacrônica na infinitude temporal. 

Dessa interação, de natureza transcendental, surgiram as mais diferentes 

criações míticas: Mitos escatológicos que apresentam o enigma da morte, sua 

origem, para onde vamos após a morte, o fim do mundo; mitos fundadores 

que narram a origem de uma nação, cidade, crenças, ritos; mitos 

soteriológicos que apresentam o universo da iniciação e dos mistérios, dos 

rituais, dos percursos purificadores, são os mitos dos salvadores, dos heróis;  

mitos teogônicos    relativos ao nascimento dos deuses, as suas genealogias 

e seus parentescos; mitos naturalistas que apresentam uma justificativa para 

os fenômenos naturais, telúricos, astrais e atmosféricos, onde se explica o 

surgimento da chuva, dos raios, do oceano;  mitos heroicos, comum nas 

mitologias gregas e romana onde são narradas as atividades e ações dos 

heróis (ou semideuses, filhos de humanos com deuses). Para adentrar ao mito 

com mais acuidade, deve-se abandonar o sentido que a palavra mito assumiu 

na modernidade, como sendo uma história inventada, inverídica, uma mentira, 

para então podermos retomar o sentido original da palavra. 

Comumente traduzido como narrativa ou discurso, o termo Mito deriva de 

mythos (μῦθος), palavra grega que definia no período homérico da Grécia 

Antiga, por meio da oralidade uma história narrada que era passada pelas 

gerações por meio do canto do aedo (poeta helênico) a quem era incumbido 

desta tarefa. Ao trazer este conceito Chauí (2000) em Convite à Filosofia, 
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agrega ao termo dois verbos: mytheyo (contar, narrar, falar alguma coisa para 

os outros) e mytheo (conversar, contar, anunciar, nomear). Outros termos 

derivam destes verbos como mitologia que imbrica mythos com logos (λόγος), 

o que para alguns historiadores constituiriam dois polos de oscilação o logos 

ligado ao racional, objetivo e francamente perceptível e o mithos ligado à 

imaginação, não verificável, mas que encerra uma verdade embasada na 

verossimilhança. Entretanto, na Grécia Arcaica, quando por meio das poesias 

homéricas fica perceptível o trato sinônimo que é dado para estas duas 

palavras: mythos e logos. Após o ano V a.C, ambas distanciam-se e enquanto 

mythos passou para o campo semântico do “crer”, logos perpassou o campo 

do saber e da razão. Sendo então a nova definição de mitologia atrelada a 

sistematização e racionalização dos mitos. 

Nesse contexto, as narrativas míticas fundacionais, que se propõem a 

explicar, dentre outras coisas, o surgimento de ritos, cidades, raças e nações 

ganha força e amplitude. Eliade (1972) argumenta sobre a sacralidade do mito 

e da capacidade de relatar um acontecimento gestado em épocas que se 

perderam no tempo, no princípio das coisas. O mito desvenda a ação do 

sobrenatural no mundo, sua atividade criadora. É importante frisar, desde já, 

um fato que nos parece essencial: 

 "[...] o mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma 
"história verdadeira", porque sempre se refere a realidades. O mito 
cosmogonico é ‘verdadeiro’ porque a existência do Mundo aí está para 
prová-lo; o mito da origem da morte é igualmente "verdadeiro" porque 
é provado pela mortalidade do homem, e assim por diante.” (Eliade 
1972: 9) 

Nessa intrincada realidade cultural, os mitos transcenderam o tempo 

fazendo-se presentes também como mitos do mundo moderno, e com 

especial importância, afinal “alguns aspectos e funções do pensamento mítico 

são constituintes do ser humano” (Eliade 1972: 127), enfatizando com 

agudeza a importância atribuída aos mitos de origem na sociedade moderna, 

seja na reforma protestante, tentando reviver o cristianismo primitivo, ou no 

orgulho de uma ancestralidade romana. Essa busca às origens como meio de 

não se adaptar e até mesmo reagir aos ideais das revoluções de 1789 e 1848, 
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gerou graves implicações no sentimento de nacionalidade e de raça, 

exemplificada no arianismo.  O fortalecimento da nacionalidade se apoiava 

nesse mito moderno de origem, consoante o pensamento do Instituto 

Geográfico e Histórico Brasil em seus primórdios, que tinha como exemplo de 

superioridade racial o branco europeu, em detrimento do negro e do indígena, 

na mesma linha etnográfica de “Os Sertões”, quanto ao aspecto cientificista 

da obra. 

A partir do entendimento de que o mito é verdadeiro por ser eficaz e não 

necessariamente por fornecer dados factuais, Armstrong (2005), afirma que 

se o mito não promover um novo significado para a vida ele não terá cumprido 

a sua finalidade e nem obtido êxito. No entanto, se ele proporciona mudanças 

da forma de ver e sentir as coisas, dispondo esperanças e ditando novos 

costumes ele é válido.  Por outro lado, conforme assevera Sironneau (1985), 

essa definição é aplicável aos mitos religiosos ou mágicos, mas quando se 

trata dos mitos literários ou políticos modernos, é insuficiente, uma vez que 

existem distinções que precisam ser ressaltadas quanto a: 

 • forma ou modo de expressão: é evidente que a forma de um mito 
arcaico religioso, relato narrando a gesta e os atos de seres sobre 
naturais, não poderia ser a mesma assumida num romance, num filme 
ou numa   ideologia   política; 
• as funções: as funções do mito são múltiplas, umas não excluindo 
outras, e o mito pode preencher, segundo os contextos culturais, uma 
ou várias funções.  Podemos, "grosso modo”, desvendar no mito: 
–– uma função cognitiva, diferente da explicação racional, mas 
incontestável. Lévi-Strauss insistiu particularmente nessa função, ao 
falar sobre o mito como "modelo lógico" a que se atribui a função de 
resolver uma contradição sociológica; 
– uma função sociológica, de legitimação da ordem social. O mito 
serve para unificar as crenças de um grupo, para legitimar o poder dos 
que dominam, assegurando a integração social; 
– uma função psicológica, enquanto expressa os conflitos 
inconscientes da psyche e sua superação. Os psicanalistas insistiram 
peculiarmente nessa função (Freud, Jung, Róheim, Diel).  
– uma função ontológica, arraigar a condição humana (ordem cósmica 
e social) num arquétipo transcendente (no sagrado).  Nesse sentido é 
resposta à fragilidade do homem diante de sua condição, resposta à 
inquietação, ao sofrimento e à morte; é também reintegração num 
tempo primordial, o tempo mítico das origens (a ‘plenitude dos tempos 
ou a Eternidade’) (Sironneau 1985: 261-262). 
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O questionamento dos filósofos racionalistas gregos, no que tange ao 

aspecto da identidade mítica e existência de deuses mitológicos, fez com que 

o mito fosse associado à ficção, fábula, mentira; o que levou a filósofos, como 

os pré-socráticos, a seguirem o exemplo de Tales e Anaximandro, propondo 

uma concepção de Universo sem deuses e sem mitos. Percebe-se assim uma 

forma de investigação baseada na observação e no pensamento racional, 

sem recorrer à mitologia. Anaxímenes, Parmênides, Heráclito e outros 

investigaram a natureza e chegaram a outras respostas, ao romper com a 

mitologia em detrimento da racionalidade precursora do pensamento científico 

moderno.   

“Segundo Anaximandro, os ventos produzem-se quando os vapores 
mais sutis do ar se separam e quando são postos em movimento por 
congregação; a chuva resulta da exalação que se eleva das coisas 
que estão ao sol, e o relâmpago origina-se sempre que o vento se 
desencadeia e fende as nuvens” (Rezende 2008: 22). 

O significado do mito no século XVIII adentra a filosofia da arte com 

Friedrich Schelling (2001) que se empenhou na Filosofia da mitologia, no 

sentido de desvincular da mitologia o aspecto interpretativo alegórico, 

fortalecendo as relações simbólicas e enfatizando o papel dos deuses 

mitológicos gregos como realidades, e a perspectiva do mito como uma 

unidade circular que fala por ele mesmo e de si próprio. Abriu caminho para 

uma nova visão, mais universal, na relação entre mito e realidade. 

A antropologia estrutural, criada em meados do século XX por Claude Lévi-

Strauss, converge o pensamento mítico ao racional, dando uma posição 

relevante nos estudos do mito. Para o autor, a antropologia deveria buscar, 

por traz da diversidade da espécie humana, o que ela tem de universal e para 

isso não se preocuparia com as particularidades de cada grupo social e sim 

com o que há de universal entre elas, tais como sistemas de parentesco, 

restrições matrimoniais, construção da família etc. A edição Antropologia 

Estrutural (1967), traz a tradução em português do artigo “A estrutura dos 

mitos” originalmente publicada em 1955, no Journal of American Folklore que 

foca em algumas propostas de análise mítica, definindo a linguagem como um 

fenômeno humano e universal. Lévi-Strauss (1967) estudou tais regras como 
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se fossem signos articulados num processo de comunicação das alianças 

entre grupos sociais e defendeu em suas análises que: 

a) a interpretação mítica deveria estar mais voltada aos aspectos 

cognitivos ao invés dos emocionais; 

b) As versões de um mito não podem ser analisadas buscando a 

autenticidade e originalidade, porque na maioria das vezes são 

complementares e a análise precisa levar em conta todos os aspectos de sua 

elaboração e difusão. 

c) Lévi-Strauss conceitua mitemas como unidades mais abrangentes que 

compõe o mito, ao invés de unidades linguísticas isoladas a partir dos 

enunciados emitidos em uma língua (fonemas, morfemas, tagmemas). 

Neste panorama histórico ressaltamos ainda as pesquisas de Durand 

(2002) a respeito do imaginário e do mito em seu componente simbólico.  

Entendendo-se o mito como sendo um sistema dinâmico de símbolos, 

arquétipos e esquemas, sob o impulso de um esquema que tende a se compor 

em narrativa. Consistira em um esboço de racionalização, dado que utiliza o 

fio do discurso, no qual os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos 

em ideias.  Ao centrar seu discurso científico no imaginário e não em 

simbolismo, ele define o símbolo como uma maneira de expressar o 

imaginário. 

O romantismo foi uma das vertentes que adotou a nova concepção de mito 

como fazer filosófico, como um pensamento autônomo e outra forma de 

abstração, que diverge da lógica científica. Filósofos e sociólogos, tais como 

Lévi-Strauss e Cassirer, se ocuparam do mito como objeto de reflexão e 

estudo:  “o mito se converte em um problema para a filosofia, à medida que 

nele se manifesta uma direção originária do espírito, um modo independente 

de configuração da consciência” (Cassirer 1998:  20) 

O mito é um patrimônio espiritual da humanidade, uma realidade peculiar 

que transita nas fronteiras do objetivo/subjetivo, resultado de experiências 
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coletivas, e mesmo em representações metafóricas, nunca perderá esse 

sentido do real. 

A construção do herói fictício obedece a uma mítica, partindo do 

pressuposto de que a literatura materializa valores e anseios presentes na 

sociedade e estabelecendo em seus personagens traços representativos em 

sua relação com a realidade concreta. 

A etimologia do termo herói remete ao grego ἥρως e ao latim heros, para 

designar originalmente um protagonista de histórias.  

Discutir a construção ideológica, simbólica e discursiva da figura do 
"herói" no campo das ciências humanas e sociais remete a uma 
intrincada teia de reflexões sobre a sociedade presente e passada, 
especialmente quando lidamos com 
construções/fabricações/invenções produzidas no universo literário e 
político. Nesta reflexão, alguns dados poderiam ser considerados para 
precisar melhor a função social do herói e da heroificação 
(compreendido como processo de produção discursiva da 
figuratividade heróica). As qualidades do herói, suas características 
no imaginário coletivo e a natureza ideológica atreladas a sua 
figurativização contribuem, certamente, para a compreensão do 
problema da consciência. (Magalhães, Silva e Batista 2007:  18-19). 

Os autores ao tratarem da construção da figura do herói, como produtos 

culturais de massa, a partir de traços extraídos da sociedade material, 

defendem que a produção literária do ocidente sempre inseriu o herói 

univocamente no maniqueísmo. 

Estes elementos são centrais para compreensão da criação discursiva 
do herói pela reiteração de determinados traços semânticos como a 
imortalidade, a invencibilidade, a superação do conflito moral e ético, 
incidindo sobre a ativação de um sentimento de identidade coletiva: o 
herói fala aos anseios de uma maioria, dá contornos precisos ao que 
num dado momento representa os seus anseios e angústias. Tais 
elementos ônticos não vinculam automaticamente a figura do herói a 
um grupo social específico, embora os processos de heroificação, ao 
atualizá-los, resignifiquem-nos. Assim, as figuras heróicas das 
tragédias, epopéias e fábulas greco-romanas porventura guardariam 
os mesmos traços dos heróis contemporâneos? Certamente que não, 
mas uma abstração parece resistir, capaz de subsumir a diversidade 
de representações e esquemas culturais que definem as 
especificidades das figuras que as sociedades elegem como heróicas 
(2007: 19). 
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Assim como o mito, o herói está presente desde os registros primordiais 

da trajetória humana, seja como deus, como líder de determinado grupo ou 

como super-herói.  A partir da luta pela sobrevivência no cotidiano, diante dos 

obstáculos e adversidades, a coragem se desponta como sendo um dos 

atributos imprescindíveis, para tal empreitada, na qual emerge a figura do 

herói atrelado àqueles que personificam valores humanos prestigiados e 

modelos de conduta a serem seguidos pelos demais membros da sociedade. 

Conforme elucida Fleury (1987), o sucesso do herói, o seu protagonismo 

frente às vicissitudes da vida, na maior parte das vezes alimenta o mito a ser 

criado a partir de sua trajetória. 

Em Os Sertões, a narrativa euclidiana em torno de Antônio Conselheiro 

demonstra que para a comunidade de Canudos o líder messiânico era um 

herói. Para o autor, entretanto, o Conselheiro não passava de um fanático, 

associando-o à figura de um antagonista louco e vilão. Para Euclides da 

Cunha os motivos que levaram Antônio Conselheiro para a condução da 

comunidade rumo ao massacre sofrido, não possuía causas nobres, mas sim 

subversão e desvarios que convenceram uma população simples e ignorante, a 

lutar contra a ordem estabelecida. O fato é: herói ou vilão, Antônio Conselheiro 

foi mitificado pela história, mito este alimentado pela própria produção de 

Euclides acerca de sua trajetória, assim como por muitos outros que 

posteriormente se dedicaram à história da guerra de Canudos e às pesquisas do 

messianismo no sertão nordestino. O verdadeiro herói – porém com caracteres 

de anti-herói coletivo – para Euclides da Cunha é o povo sertanejo. 

Além da relação mito/herói com as figuras do sertanejo e de Conselheiro que 

podem ser extraídas da obra de Euclides, o imigrante que sai de sua terra em 

busca de melhores condições de vida em outros espaços, também fora atraído 

pela mitificação em torno de lugares ou situações. A análise de mitos revela 

configurações sociais e movimentos que se inserem nos contextos e se tornam 

importantes mecanismos para compreendermos as relações e flutuações que 

movimentam a cartografia de cada localidade, sua “história, território e fronteiras, 

bandeira e hino, população e governo, heróis e santos, memórias e 
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esquecimentos, glórias e sofrimentos, ruínas e monumentos” (Ianni 2002: 176). 

Como também, a forma como cada sociedade ou comunidade se auto define e 

é definida por outras. 

Durante o século XIX, na grande crise econômica e política que atravessou 

muitos países da Europa, a imigração foi uma alternativa encontrada por milhares 

de pessoas que saíram de suas terras em busca de uma vida melhor. Países 

como o Brasil que contava com a substituição gradativa do trabalho escravo da 

lavoura pelo trabalho assalariado e as indústrias nascentes, encontravam no 

imigrante europeu uma solução, considerando que estes conheciam outras 

técnicas que facilitavam o manuseio com a nova modalidade de trabalho, além 

de promover a política de branqueamento racial. Para atrair os imigrantes o país 

se valeu da imprensa para divulgar a propaganda de que no Brasil tropical se 

conseguiria riquezas. De acordo com Lesser (2014) mais de dois milhões de 

imigrantes europeus (sem contar os asiáticos), ingressaram o Brasil entre 1820 

a 1920, sobretudo, oriundos da Itália, Portugal e Espanha, países onde a crise 

se fez mais aguda. 

A propaganda dirigida ao imigrante estava atrelada ao discurso do Brasil 

melhorado e ao mito da nação rica e tropical. Ao chegar, os imigrantes se 

deparavam com uma realidade adversa e totalmente diferente da propaganda 

construída; a maioria passou a trabalhar em péssimas condições. Ainda assim, 

havia o discurso da mídia que atravessou o século XX exaltando os frutos dessa 

imigração: 

“Compreender os imigrantes e a imigração de uma forma elástica 
constitui um desafio para aqueles que sugerem que a movimentação de 
indivíduos por escolha própria de uma nação para outra é o fator 
exclusivo que define o imigrante. Os brasileiros, por outro lado, 
costumam atribuir ao imigrante um status que é ancestral ou herdado e 
que pode permanecer até mesmo entre as pessoas nascidas no Brasil. 
Os descendentes de imigrantes raramente usam categorias hifenizadas 
(como nipo-brasileiro ou ítalo-brasileiro), pois preferem focar a pátria de 
seus antepassados e chamá-los (e ser chamados) de ‘japoneses’ ou 
‘italianos’.” (Lesser, 2014). 

Neste fluxo migratório os galegos buscavam terras em várias partes do 

mundo incluindo Portugal e Brasil. Na Suíça 60% dos imigrantes Espanhóis do 

século XIX eram galegos, cerca de 40 mil (Turno, 2010). A comunidade da 
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Galícia possui uma tradição de migração há séculos, tanto na Península Ibérica 

quanto no exterior, por isso neste país a questão da imigração é tão forte que a 

cada geração que se segue, observa-se uma menor relação com a língua e 

cultura de origem. Fenômeno que está acontecendo com a língua galega dentro 

da própria Galícia pressionada pelo Castelhano e pela globalização. 

As ondas migratórias da Galícia deixaram marcas em sua própria 

territorialidade quando se depararam com a dificuldade de uma valorização 

nacional e de seus costumes diante de um trânsito corrente e constante de 

pessoas que nascem lá, saem em busca de melhores condições para os mais 

variados lugares do mundo, e quando retornam, o sentimento de pátria já está 

hibridizado com os costumes dos outros lugares.  

Será apresentado, no próximo capítulo, o século XIX e o cortejo de 

transformações no Brasil e na Galícia, no intuito de delinear o protagonismo 

filosófico, linguístico e social que deram lastro e inspiraram as obras de Euclides 

da Cunha e Rosalía de Castro em suas relações identitárias, assim como alguns 

reflexos da imigração na literatura galega. 
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CAPÍTULO 2 

CONFLITOS SÓCIO CULTURAIS NO SERTÃO DE CANUDOS E 

NA GALÍCIA: DO POSITIVISMO CIENTIFICISTA AOS 

MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS                                                                                                                            

2.1 O Positivismo cientificista e a questão da supressão da          

individualidade 

As intensas mudanças estruturais que marcaram o desenvolvimento do 

período moderno, durante a transição do sistema feudal para o capitalista, 

trouxeram o marco do nascimento da ciência moderna, cujas bases se 

sedimentaram a partir de Galileu e da noção de teoria do conhecimento nas 

escolas empiristas e racionalistas dos séculos XVII e XVIII. Dessa forma, 

surgiu um projeto de uma nova sociedade, pautada no antropocentrismo 

emergente, com a proposta de matematização da realidade e da 

experimentação fundamentada na razão; em detrimento da metafísica. 

A partir desses antecedentes e no emergir de um contexto de amplo 

desenvolvimento urbano-industrial, sob ideais de progresso e modernização 

nos países ocidentais, surgiu o Positivismo. Consistiu em uma doutrina 

filosófica que postulou o conhecimento humano a partir do modelo padrão das 

ciências experimentais. Conforme esclarece Triviños (2008), apesar de ter 

sido fundamentado por August Comte no século XIX, a ciência positiva, 

assenta suas raízes no empirismo, tendo suas bases concretizadas a partir 

do século XVI com Bacon, Hobbes e David Hume. 

Comte, ao fundar a ciência social aos moldes das ciências experimentais, 

transportou a epistemologia positivista como primeira forma científica de 

pensamento social buscando explicar os fatos sociais enquanto objetos 

científicos, por meio dos procedimentos da lógica e da razão, adotando o lema 

de ordem e progresso que fundamentaram os debates sobre a construção da 

nação, nacionalidade e nacionalismo. Defendia o posicionamento de que as 

ciências sociais deveriam ser estudadas e analisadas metodologicamente, 
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conforme as ciências naturais, com o rigor metodológico da observação, 

experimentação, descrição e neutralidade, onde a sociedade seria vista e 

estudada como organismos harmonicamente integrados e coesos. Sob a 

tutela do positivismo o termo epistemologia aparece em 1866 na literatura 

filosófica moderna como neologismo nos dicionários franceses.  Gamboa 

(2012) ressalta, de acordo com Habermas, que a teoria do conhecimento 

(gnosiologia) foi desaparecendo a partir da ruptura entre a filosofia e a ciência, 

cujo marco inicial sucedeu com Kant, quando dividiu conhecimento, razão e 

prática, na razão pura, diminuindo a tensão crítica que até então existia entre 

a teoria do conhecimento geral e o conhecimento científico específico. 

Giddens (1978) afirma que para Comte o estado metafísico, no qual a 

explicação dos fenômenos é feita por meio de forças ocultas e abstratas, foi 

necessário como uma etapa no estágio da evolução social e, com o advento 

do positivismo, deveria ser superado. Dentre os intelectuais que o 

antecederam merecem destaque David Hume e seus seguidores do 

empirismo britânico, como também o idealismo crítico de Kant, que grande 

influência exerceu no pensamento científico moderno a partir do século XVIII. 

Comte também se inspirou em Saint-Simon, discípulo de Condorcet, que 

atribuía à história potencialidades que posteriormente adotaria na ciência 

positiva da sociologia, expressada pela célebre frase: “saber para prever e 

prever para prover”, porém rompeu com o seu tutor, para construir seu próprio 

sistema. Comte tornou-se secretário particular de Saint-Simon, do qual 

assimilou as ideias principais, ou seja, a necessidade de se criar uma nova 

ciência para restaurar a ordem social. Começou a escrever e a desenvolver, 

junto com este, discussões sobre a industrialização, o capitalismo e o 

trabalho. 

Aos poucos, suas ideias foram se tornando independentes, levando a uma 

ruptura com Conte, quando em 1824 escreveu Plano de trabalhos científicos 

necessários à reorganização da sociedade, obra em que já propunha a 

necessidade da constituição de uma “física social” como fundamento da 

política positiva. A nova ciência da sociedade, denominada inicialmente por 
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Comte de física social e, posteriormente, de sociologia; deveria reter a mesma 

forma lógica geral das outras ciências, quanto seus próprios procedimentos 

metodológicos: observação, experimentação e comparação. As observações 

científicas e populares abarcariam os mesmos fatos, mas com diferentes 

pontos de vista: a primeira seria guiada pela teoria, a segunda não.  O 

pensamento comtiano estruturou sua própria teoria, assim como teve seu 

método sociológico reelaborado por Emile Durkheim, pautando-se no 

funcionalismo, na antropologia e na sociologia. 

Giddens (1978) ainda explicita que a repercussão imediata na França das 

ideias positivistas foi escassa, porém apresentara acolhida em outros países 

europeus, nos Estados Unidos e em especial na América Latina. Na Inglaterra 

o positivismo teve um grande admirador, John Stuart Mill, cuja lógica 

equivaleu ao seu pensamento social em fala inglesa, no entanto, Mill 

caracterizou as ideias contidas em “Sistema de política positiva” como a 

“melancólica decadência de um grande intelecto”, referindo-se a Conte. 

A jovem elite brasileira educada na Europa, sobretudo na França, fora 

grandemente influenciada pelo positivismo, sendo a Escola Militar do Rio de 

Janeiro, onde estudou Euclides da Cunha, uma cópia da Escola Militar 

Francesa. A escola militar era reduto de domínio positivista e que por volta da 

proclamação da República os professores da Escola Militar, Benjamim 

Constant, Miguel Lemos e Teixeira Mendes, colocaram na bandeira brasileira 

o lema de ordem e progresso. 

É importante enfatizar que o positivismo não se constituiu em um 

pensamento homogêneo desde a sua constituição. São vários os autores 

positivistas que revisaram essa ciência, criando a sua própria metodologia, 

sendo atualizada constantemente. No século XX o seu pensamento transitava 

entre Comte, Durkheim e o Círculo de Viena. Arana (2007) relata que nesse 

processo, teve destaque o físico e fisiólogo Ernst Mach, que influiu 

diretamente nas teorias da evolução darwiniana, com empirismo lógico e uma 

filosofia com a mesma conotação de Comte que repercutiu positivamente em 

alguns membros proeminentes de Viena. 
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Outro teórico que muito influenciou o referido processo revisional e se 

contrapôs a algumas ideias de Mach, foi Wittgenstein. Contudo, dentro do 

movimento chamado positivismo moderno quem teve grande destaque, 

segundo Giddens (1978) foi Karl Popper, não integrante do Círculo de Viena, 

(a quem Poppper tecia grandes críticas), muito contribuindo para uma nova 

roupagem dentro do positivismo, buscando elaborar uma teoria crítica do 

mesmo, cuja influência ainda perdura na atualidade em algumas ciências, 

sobretudo, nas ciências experimentais. 

O positivismo comtiano deu legitimidade às áreas de Humanidades ao lhes 

outorgar o caráter científico exigido pelas demandas do século XIX, contudo, 

foi com Émile Durkheim que as ciências humanas, sobretudo as sociais, 

tiveram sua importância reconhecida; o que lhe legou o título de fundador da 

sociologia da educação, – ao aprimorar o pensamento funcionalista de 

Herbert Spencer e o positivismo de Comte – cuja preocupação central era 

elaborar um método científico próprio para as ciências sociais, independentes 

das experimentais. 

Ao estabelecer o fato social como objeto de estudo da Sociologia – na qual 

a estrutura social era o fator determinante na definição do indivíduo, que 

deveria assumir passivamente a sua função no processo de construção social 

– define esse objeto como: 

[...] “uma ordem de fatos que apresentam características muito 
especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, 
exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção 
em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles 
não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, já que 
consistem em representações e em ações; nem com os fenômenos 
psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e 
através dela. Esses fatos constituem portanto uma espécie nova, e é 
a eles que deve ser dada e reservada a qualificação de sociais [...] 
Eles são portanto o domínio próprio da sociologia. É verdade que a 
palavra coerção, pela qual os definimos, pode vir a assustar os 
zelosos defensores de um individualismo absoluto. Como estes 
professam que o indivíduo é perfeitamente autônomo, julgam que o 
diminuímos sempre que mostramos que ele não depende apenas de 
si mesmo. Sendo hoje incontestável, porém, que a maior parte de 
nossas ideias e de nossas tendências não é elaborada por nós, mas 
nos vem de fora, elas só podem penetrar em nós impondo-se; eis tudo 
o que significa nossa definição. Sabe-se, aliás, que nem toda coerção 
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social exclui necessariamente a personalidade individual” (Durkheim 
2012: 4). 

Os fatos sociais seriam de natureza coercitiva, generalistas e externos ao 

indivíduo. Características que se sobrepunham à individualidade, reprimindo-

a. Para Durkheim (1999), a sociedade estaria organizada por meio de um 

consenso social na qual a vontade coletiva ou acordo de um grupo sobre 

determinadas questões promoveria a harmonia da sociedade consigo mesma 

e com as demais sociedades, que seria instrumentalizada a partir das 

padronizações de conduta e consciência coletiva na qual o indivíduo é 

suprimido pelo consenso social. 

A consciência coletiva, para o funcionalismo durkheimiano, se impõe ao 

indivíduo e perdura através das gerações; lança a forma moral vigente na 

sociedade, com regras fortes e pré-estabelecidas ao delimitar o valor atribuído 

aos atos de cada um e define o que é bom, ruim, moral, ético, lícito, ilícito, 

etc., determinando regras sociais e todo o seu amplo poder coercitivo e 

estereotipante, determinando transgressões e alienações. 

[...] “O que caracteriza as coisas morais, o que as distingue das 
demais coisas humanas, é o valor incomensurável que lhes atribuímos 
em detrimento de todas as demais coisas que desejam os homens. 
Para nos assegurar disso, deixemos de lado as teorias dos filósofos, 
deixemos de lado seus livros [...] Deixemos de lado, pois, a moral dos 
livros; interroguemos a consciência pública tal como ela fala, tal como 
ela se exprime ao nosso redor [...] a moral é um sistema de regras. 
Tudo é muito diferente no que concerne às regras da moral. Se as 
violamos, corremos o risco de sermos postos à margem, de 
quarentena, isolados. Já não falarão conosco da mesma maneira, não 
nos tratarão do mesmo modo, demonstrar-nos-ão uma estima menor 
e nos manifestarão até mesmo desprezo. Se a violação é muito forte, 
a própria sociedade irá nos golpear. Eis as consequências 
desagradáveis de nossa conduta” (Durkheim 2007: 62-64). 

A importância dos fundamentos de Durkheim e de outras influências 

positivistas para as sociedades ocidentais contemporâneas consiste no fato 

de que conduziram hegemonicamente os ideários sociais do século XIX, no 

caso específico do Brasil, fundamentando a constituição da República 

brasileira, que teve em sua bandeira a alcunha do lema Ordem e Progresso, 

que até hoje perdura. 
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Na segunda metade do século XIX, se arraigou na Espanha a corrente 

filosófica e política europeia, conhecida como krausismo que influenciou 

sobremaneira as ciências jurídicas e o sistema educacional. Karl Christian 

Friedrich Krause foi o criador dessa corrente de pensamento de princípio do 

século XIX, inspirada em Kant. Teve alguma penetrância na América Latina. 

No Brasil, teve influência nas ciências jurídicas na Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco, em São Paulo. Na Espanha se destacaram figuras 

como Julián Sanz del Rio (1814-1869) e Francisco Giner de los Rios (1839-

1915) difusores desses ideais.  

Na Espanha também foi criada a Instituição Livre de Ensino com fins 

filosófico-pedagógicos krausistas. Esses princípios filosóficos contribuíram 

para o ensino público e para a educação feminina. López Martínez (1992) 

destaca a importância do krausismo e sua consequente valorização da poesia 

popular e do folclore espanhol, em especial a presença da poesia popular na 

obra de Juan Ramon Jiménez. A pesquisadora assinala, em relação a 

valoração do folclore, a contribuição de Fernán Caballero, com a publicação 

de Contos coplas y trobos populares (1859), e de Emílio Lafuente Alcántara 

com Cancionero popular, Colección escogida de seguidillas e coplas (Madrid, 

1865). 

De mãos dadas com o Positivismo, desponta o Cientificismo, cujo termo foi 

cunhado na França durante a segunda metade do século XIX. Consiste numa 

concepção filosófica de matriz naturalista, que se aliando ao pensamento 

positivista sustenta a superioridade, a primazia e a preconização do método 

científico sobre todas as outras formas de investigação e compreensão humana 

da realidade, seja a religião, filosofia, metafísica etc. Como uma “religião da 

ciência”, pressupõe ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar 

autêntico rigor cognitivo, baseando-se na crença de que a ciência natural tem 

autoridade sobre todas as outras interpretações da vida e que os métodos da 

ciência natural constituem os únicos elementos adequados em qualquer 

investigação.  
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O cientificismo é a crença ampla de que os pressupostos e os métodos de 

pesquisa das ciências físicas e naturais são igualmente apropriados e/ou 

necessários para todas as outras disciplinas, incluindo filosofia, humanidades 

e ciências sociais. O termo também é amplamente utilizado como referência 

ao uso da ciência como parâmetro de investigações que ultrapassem seus 

limites, nessa óptica, também denominado como imperialismo científico. O 

Cientificismo, em sua fé ingênua e dogmática, deixa de enxergar os limites da 

ciência na resolução dos problemas humanos e naturais, alicerçando-se na 

razão e no empirismo como bases de sustentação. Nesse contexto, o 

cientificismo caracteriza-se por um naturalismo exacerbado que em termos de 

origem e suposta abrangência, por vezes diverge do naturalismo 

metodológico presente na ciência moderna.  A crença e o fechamento em 

seus pressupostos, já são per si, atitudes anticientíficas, ao abandonar 

discussões metafísicas ou religiosas, alijando-as do método científico. O 

cientificismo fortaleceu-se no início do século XX, com ampliação de seu 

domínio, ao açambarcar as ciências sociais em sua metodologia e fortaleceu-

se. Em meados do século XX, porém, observando-se seu insucesso 

metodológico no eu tange as Ciências Sociais, o termo passou a apresentar 

uma conotação negativa, ao mesmo tempo em que muitas das teorias 

incorporadas ao repertório da “ciência”, foram consideradas preconceituosas 

e racistas. Destacam-se nesse sentido as teorias do médico italiano Cesar 

Lombroso, difundidas no Brasil por Raimundo Nina Rodrigues. Para Lombroso 

o louco, o criminoso já trazia em si os estigmas do delito, preocupando-se 

eminentemente com as causas pertinentes ao indivíduo como causadora das 

perturbações que levaram aos crimes, publicou em 1876 O homem deliquente 

sendo de fundamental importância para seus estudos a obra de Darwin A 

origem das espécies (1859). 

No livro Os Sertões muitas dessas teorias são aplicadas por Euclides da 

Cunha, inadvertidamente, ao sertanejo e também a outros típicos habitantes do 

Brasil, o que lhe rendeu amplas críticas. Uma delas é o entendimento errôneo 

dos supostos efeitos deletérios da miscigenação das raças, de viés eugenista.   

A origem dos preconceitos raciais se perdem nos tempos. Modernamente, 
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porém, o racismo ganhou importância com a obra do Conde Gobineau (1816-

1882): Essai sur l'inégalité des races humaines. Apesar de contrário à 

miscigenação, do ponto de vista de preconceito racial, suas ideias eram 

consonantes ao pensamento político brasileiro da época, voltado para um ideal 

de branqueamento da população brasileira, e foram acolhidas, até certo ponto, 

por escolas de viés antropológico: a Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola 

Militar, no Rio de Janeiro. Essa última reduto do Positivismo e onde Euclides 

estudou. 

A utopia positivista de uma sociedade harmônica e sem conflitos, acabou 

desenvolvendo um paradoxo e um dilema, pois em nome de uma “liberdade” 

balizou princípios confrontantes com o dilema filosófico que pressupõe que 

não há liberdade, se os fins determinam os meios, e que não podem existir 

escolhas, se os meios não permitem a criação de novas possibilidades.  Não 

houve resiliência positivista no sentido de conjugar meios, determinações e 

fins com diretrizes flexíveis e possibilidade de novos meios. Visava-se o 

aprimoramento social para cumprir os desígnios libertários do homem, mas 

após a “conquista”, o “progresso”. O sujeito social se apercebia reprimido por 

normas e injunções sociais de toda natureza. O positivismo relegou, dessa 

forma, vários caminhos humanizadores; não deveria ter prescindido de rever 

as relações sociais em favor da individualidade, do sujeito. 

2.2 Nacionalismo e evolucionismo cultural no século XIX 

Com a deflagração das revoluções burguesas do século XVII e XVIII, as 

monarquias absolutistas reinavam em todos os Estados em funcionamento no 

continente europeu. Trouxeram assim o que Hobsbawm (1982) vai definir 

como ascensão do modelo iluminista nas monarquias, em contraposição ao 

modelo teocêntrico; provocando, na prática, a adoção de métodos mais 

modernos de multiplicação de impostos, riqueza e poder; ao passo que as 

classes médias em ascensão e instruídas, “vislumbraram as investidas no 

progresso quase sempre buscando o poderoso aparelho central de uma 

monarquia iluminada para levar a cabo suas esperanças de prestígio social” 

(1982: 16). 
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No século XVIII a maior parte da população europeia vivia em 

comunidades rurais. Com o boom do desenvolvimento urbano-industrial, no 

século seguinte, o quadro estrutural das cidades já possuía outra configuração 

e, juntamente com este cenário, o crescimento das camadas médias. Essa 

realidade propiciou uma mudança na ordem social até então vigente e, por 

conseguinte, uma reordenação dos postulados estatais que reivindicavam a 

construção de uma nacionalidade que melhor definisse cada Estado, 

monárquico ou republicano, aos moldes de suas realidades socioeconômicas 

– onde a educação emergiu como paladina do progresso e desenvolvimento 

de uma nação – educação está, norteada em sua essência pela epistemologia 

positivista. 

“Os grandes proponentes do nacionalismo de classe média neste 
estágio foram às camadas média e inferior das categorias 
profissionais, administrativas e intelectuais, ou seja, as classes 
educadas [...] Para sermos precisos, a guarda avançada do 
nacionalismo de classe média fez sua guerra ao longo da linha que 
demarcava o progresso educacional de um grande número de 
"homens novos" em áreas até então ocupadas por uma pequena elite. 
O progresso das escolas e das universidades dava a dimensão do 
nacionalismo, na mesma medida em que as escolas e especialmente 
as universidades se tornavam seus defensores mais conscientes: o 
conflito entre a Alemanha e a Dinamarca sobre o Schleswig-Holstein, 
em 1848, foi previsto pelo conflito entre as universidades de Kiel e 
Copenhagem, sobre o mesmo problema, na metade da década de 
1840” (Hobsbawm 1982: 98). 

A nação moderna, como novidade do liberalismo, tem no bojo de sua 

estrutura a língua oficial como alicerce padrão da unidade territorial, na nova 

configuração social rumo ao progresso. Nas assertivas de Hobsbawm 

(enciclopedistas brasileiros definiam Nação em finais do século XIX como: 

[...] “comunidade de cidadãos de um Estado, vivendo sob o mesmo 
regime ou governo e tendo uma comunhão de interesses, a 
coletividade de habitantes de um território com tradições, aspirações 
e interesses comuns, subordinados a um poder central que se 
encarrega de manter a unidade do grupo [...] já [acréscimo nosso] no 
Dicionário da Academia Espanhola, a versão final de nação não é 
encontrada até 1925, quando é descrita como a coletividade de 
pessoas que tem a mesma origem ética, e em geral, falam a mesma 
língua e possuem uma tradição comum” (1990: 27- 28). 
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Com significado polissêmico, o sentido de nação frequentemente vinculado 

na literatura da época à política, equalizava povo e Estado aos moldes das 

revoluções burguesas, francesa e americana; ao trazer por meio de seus 

intelectuais liberais, termos como Estado-Nação, Nações Unidas, 

confederação, estados federados para se contrapor ao antigo regime vigente 

de ranço tradicional, que se contrapunha aos interesses urbanos de uma 

industrialização crescente com uma nova roupagem do capital no século XIX 

que não mais sustentava os pilares do liberalismo clássico do século XVIII.  

O nacionalismo dos anos 1880-1914 diferia em três grandes aspectos 
da fase mazziniana de nacionalismo. Primeiro, abandonava o princípio 
de ponto crítico, que como vimos, tinha sido central ao nacionalismo 
da era liberal. Doravante, qualquer corpo de pessoas que se 
considerasse uma “nação” demandaria o direito à autodeterminação, 
o que, em última análise, significava o direito a um Estado 
independente soberano separado para seu território. Em segundo 
lugar, e em consequência dessa multiplicação de nações “não 
históricas” potenciais, a etnicidade e a língua tornaram-se o critério 
central, crescentemente decisivo ou mesmo único para a existência 
de uma nação potencial. Entretanto, havia uma terceira mudança que 
afetava não tanto os movimentos nacionais não estatais, então cada 
vez mais numerosos e ambiciosos, mas os sentimentos nacionais 
dentro dos Estados-nações estabelecidos: uma mudança aguda no 
direito político a nação e bandeira para qual o termo nacionalismo foi 
realmente inventado na(s) última(s) década(s) do século XIX [...] 
(Hobsbawn 1990: 126). 

O nacionalismo adquire papel preponderante uma vez que, na construção 

dos Estados-nação do século XIX, a cultura adquire um papel imprescindível, 

tanto como veiculação ideológica dos fundamentos dominantes do capitalismo 

contemporâneo, quanto como uma manifestação e representação das 

aspirações dos diversos grupos sociais coexistentes, e como estes refletem 

as mudanças dessa nova realidade configurada, onde o Estado-Nação 

dependerá de um Estado e um território, mas fundamentalmente de um povo 

disposto ao sacrifício no trabalho e da defesa nacional no campo de batalha, 

constituíam portanto,  uma construção política e cultural que envolvia toda a 

sociedade, em cujo seio vão estar inseridos Euclides da Cunha e Rosalía de 

Castro. Seus escritos oportunizaram uma representação de Brasil e Espanha 

inseridos nessas mudanças estruturais, trazendo-nos a mítica do herói 

sertanejo em uma república brasileira nascente (carente de afirmação e de 
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origens) e a migração e pobreza extrema de galegos (diante de uma Galícia 

submetida a um poder central e carente de valorização das tradições). 

Em Cultura brasileira e culturas brasileiras, Bosi (1983), traz a análise 

etimológica, do termo cultura ao apresentar suas raízes em palavras latinas e 

merece uma reflexão no que diz respeito às relações entre as palavras 

Colônia, culto e cultura (colo-cultus-cultura) que se derivam do mesmo verbo 

latino colo. Colere: cuidado com os animais e com a terra. Colo: eu moro, 

ocupo, trabalho e cultivo; Cultus (passado de colo): campo já trabalhado por 

gerações. Resultado, memória (culto); Culturus (futuro de colo): o que vai ser 

trabalhado, cultivado. Bosi vincula esses conceitos à ideia de colonização: 

domínio do território, do passado e do futuro. Cultura, como cuidado com a 

terra, educação e memória. Entretanto, é importante ressaltar que esta não 

se atém somente à herança ancestral, é necessário que se continue a 

aprofundar e expandir suas matrizes que tendem a uma constante expansão. 

Cultura em sua acepção mais simples é conceituada como todas as 

realizações materiais e aspectos espirituais de um povo, abrangendo tudo que 

é produzido –– no plano concreto ou no plano imaterial ––, além de toda 

habilidade humana empregada socialmente e todo comportamento aprendido, 

independentemente da questão biológica, e que lança mãos da comunicação, 

dos símbolos, das relações e das práticas sociais. Com esse norte conceitos 

como teorias sobre a cultura são formuladas a partir dos finais do século XIX 

e meados do século XX por meio do historicismo, funcionalismo, culturalismo, 

difusionismo, evolucionismo, estruturalismo e interpretativismo, no intuito de 

fazer entender e compreender os fenômenos socioculturais. 

Canclini (1983) apresenta o evolucionismo cultural associado ao 

difusionismo, como correntes predominantes no final do século XIX, a 

lançarem bases para o desenvolvimento da antropologia como uma disciplina 

acadêmica autônoma. O evolucionismo pressupunha que todos os povos de 

maneira unilinear passassem por estágios de desenvolvimento sociocultural 

semelhantes; na qual bastaria buscar-se povos considerados mais atrasados, 

primitivos para descobrir os estágios primordiais de desenvolvimento. O 
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evolucionismo cultural absurdamente se apresentou como um “movimento 

linear e progressivo, no interior do qual a cultura europeia ocuparia o cume, 

sendo que as demais equivaleriam a momentos anteriores do mesmo 

processo” (Canclini 1983: 19). Para os evolucionistas, tanto as sociedades 

que existiram no passado, quanto as que conviviam contemporaneamente 

pertenceram a um mesmo estágio histórico evolutivo, sendo obrigatório que 

as sociedades de todo o mundo, passassem pelos mesmos estágios 

sucessivos obrigatórios, numa trajetória unilinear ascendente, indo do mais 

simples ao mais complexo, do mais indiferenciado ao mais diferenciado, onde, 

a evolução era “natural” e “necessária”. 

Da Matta (2000) traz as características principais desta corrente teórica a partir 

das seguintes bases: as sociedades humanas eram comparadas entre si por meio 

dos seus costumes definidos pelo investigador e não situados lado a lado de modo 

horizontal. Também eram vistos fora de seus contextos, e não como peças de 

sistema de relações sociais e de valores. Os costumes tinham uma origem, uma 

substância, uma individualidade e um fim que seria própria do europeu.  

Pressupunha também que as sociedades se desenvolvessem de modo linear, 

irreversivelmente. A sociedade diferente do padrão construído, mas que, no 

entanto, é contemporânea, seria uma sociedade ultrapassada. 

Coube à antropologia a discussão sobre o difusionismo cultural, 

contemporâneo ao evolucionismo, e os impactos das mudanças nas 

comunidades, trazendo abordagem diacrônica da cultura como sustento de uma 

determinada inovação, na qual o estudo da língua adquiriu um notório espaço na 

análise de culturas específicas, sendo então difundida de várias maneiras a partir 

desse ponto inicial. Também o estudo da identidade cultural foi fundamental para 

situar os aspectos universalistas e/ou relativistas, dessas realidades impostas 

pelas transformações do capital. Geertz (1989) enfatiza o papel da cultura na 

interpretação subjetiva da realidade, na vivência de costumes de qualquer cidade, 

e no inter-relacionar para além do tempo, local ou circunstância. Sendo extremante 

difícil à delimitação da margem entre o natural e o convencional. Contrariando 

assim, a visão antropológica universalista. 
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De uma concepção generalista, que definia cultura em meados do século XX, 

em termos de “modelos de comportamento”, a uma concepção simbólica, partimos 

da definição de cultura de Geetz como “pauta de significados”, situando-a e 

restringindo-a ao âmbito simbólico, na qual ela é a teia de significados que tecemos 

em nosso redor: peculiar no material, na densidade, na trajetória; e na qual 

estamos permanentemente ligados. Modificando-a, sendo por ela modificados 

e relacionando-nos com outras teias. 

2.3 Das identidades nacionais: A identidade nacional brasileira sob o 

lastro republicano 

A República nascitura veio em substituição ao Império, em realidade uma 

ditadura, encabeçada por militares que promoveram a transição até a eleição 

de Prudente de Morais em 1894, primeiro presidente civil da República. Com 

os ventos do progresso, a promessa de uma nova ordem de desenvolvimento 

material alavancados pela ciência e pela indústria que supostamente alçariam 

o País rumo à modernidade. 

A nação brasileira em suas significativas mudanças sociais, considerada 

em seus aspectos heterogêneo e extenso, comportando diferenças culturais, 

geográficas, sociais e econômicas é dividida em dois grandes ciclos de 

integração nacional de acordo com a  análise sociológica feita por Fernandes 

(1975): o primeiro ciclo que vai da Proclamação da Independência e da 

implantação do Estado Nacional até o declínio da ordem social escravocrata 

e senhorial e um segundo iniciado com a Proclamação da República,  ainda 

atendendo aos impositivos das oligarquias rurais e das elites, não 

demarcando mudanças rápidas e significativas. Esse transcurso lento que não 

atendia às reivindicações das revoluções burguesas remonta à questão da 

independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 1822, com o apoio 

das elites do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, não demarcando, 

como nos EUA, mudanças rápidas, próprias das revoluções burguesas.  

“O elemento conservador evidenciava-se nos propósitos de preservar 
e fortalecer, a todo custo, uma ordem social que não possuía 
condições materiais e morais suficientes para engendrar o padrão de 
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autonomia necessário à construção e ao florescimento de uma nação” 
(Fernandes 1976:  33) 

A independência política do Brasil em 1822 pressupunha, lado a lado, um 

elemento puramente revolucionário e outro elemento especificamente 

conservador. O elemento revolucionário aparecia nos propósitos de despojar 

a ordem social, herdada da sociedade colonial, dos caracteres heteronômicos 

aos quais fora moldada, requisito para que ela adquirisse a elasticidade e a 

autonomia exigidas por uma sociedade nacional.  

O autor também apresenta o liberalismo, como uma força cultural viva, se 

destacando como uma nova ideologia a fim de satisfazer as necessidades 

desse novo mundo. Estas transformações marcam a transição para a era da 

sociedade nacional, emergindo dentro dos grupos sociais que a compunha os 

dois representantes mais característicos do “espírito burguês”: os fazendeiros 

de café e os imigrantes. 

A construção da República brasileira ideal foi pensada desde o final do 

século XVIII, a partir de influências iluministas francesas e da República 

estadunidense, contudo, desde o período colonial e imperial que inúmeras 

rebeliões e revoltas tentaram derrubar o governo vigente, defendendo a 

implantação de uma república, foram eles: Inconfidência Mineira, Revolta dos 

Alfaiates, Insurreição Pernambucana, Balaiada, Cabanagem, Farroupilha, 

Sabinada e a revolta Praieira. 

A instauração da República foi fruto de várias insatisfações com o Império 

e vários grupos da sociedade brasileira dentre eles os católicos, os escravos, 

os militares e intelectuais liberais, questionavam profundamente o sistema 

político vigente. Desse modo, um pouco antes da proclamação, mais 

precisamente em 1870, o republicanista jornalista e político, Quintino Antônio 

Ferreira de Souza Bocaiúva, recém chegado dos EUA, se uniu ao jornalista e 

sociólogo Joaquim Saldanha Marinho, do Partido Liberal, e ao advogado e 

diplomata – um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras –, Salvador 

Mendonça, para fundarem no dia 3 de dezembro, o primeiro jornal e clube 

republicano A República. Foi lançado um manifesto escrito pelo jurista, político 
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e jornalista Aristides da Silveira Lobo, conhecido como o Manifesto 

Republicano que enfeixava os ideais do Partido, despertando a consciência 

republicana, como se pode perceber nesses trechos extraídos do mesmo: 

[...] Se houver, pois, sinceridade ao proclamador da soberania 
nacional, cumprirá reconhecer sem reservas que tudo quanto ainda 
hoje pretende revestir-se de caráter permanentemente e hereditário 
no poder está eivado do vício da caducidade, e que o elemento 
monárquico não tem coexistência possível com o elemento 
democrático [...] a nossa forma de governo é, em sua essência e em 
sua prática, antinômica e hostil ao direito e aos interesses dos estados 
americanos. [...] em tais condições pode o Brasil considerar-se um 
país isolado, não só no seio da América, mas no seio do mundo.13  

Mas como seria essa República: Evolução ou Revolução? De acordo com 

Silva (1998), três vertentes ideológicas decorrentes marcaram essa 

discussão; a primeira foi a de Quintino Bocaiúva que desejava melhorar as 

desigualdades sociais, mas em vias pacíficas (sem maiores mudanças), a 

segunda vertente de Silva Jardim pretendia ser revolucionária, pensando em 

mudanças drásticas sociais e a terceira vertente a dos Militares por meio do 

golpe militar, que pretendia realizar apenas mudanças políticas. 

“As idéias de Augusto Comte começaram a ser difundidas entre nós a 
partir de uma conferência realizada por Benjamim Constant, no 
Instituto dos Cegos, onde morava, em 1871. Além de oficial do 
Exército, Benjamim Constant era professor na Escola Militar, onde 
gozava de muito prestígio  (...) A Escola Militar se tornava um celeiro 
de agitadores. Os jovens oficiais se aprofundavam no estudo do 
positivismo, reunindo-se em clubes, onde discutiam política e 
literatura. Ente os civis, nos ambientes das faculdades, predominava 
o liberalismo político. Daí os intelectuais não se sentirem tão atraídos 
pelas idéias republicanas. Para eles, liberdade e igualdade eram as 
metas supremas (Silva 1998: 44-45).  

Em 1879, surgiu no Porto uma revista intitulada O Positivismo, da qual 

eram diretores Teófilo Braga e Júlio Matos. Fundou-se no Rio de Janeiro, 

também, o Apostolado Positivista do Brasil. Doutrina que se tornou ponto de 

apoio para os republicanos. 

                                                                   
13 Manifesto Recuperado de  http:/www.senado.gov.br/comunica/historia/manrepublic.htm 
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Fig. 5. Igreja Positivista do Brasil fundada em 1881 
Recuperado de http://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/01/igreja-quer-
fazer-crowdfunding-para-salvar- acervo.html >, 2017. 

 

No dia 15 de novembro de 1889 o Brasil deixava de ser uma Monarquia 

Constitucional, centralizada na figura de D. Pedro II e passou a ser 

administrado por um presidente da República, o militar Marechal Deodoro da 

Fonseca. Conforme Nunes (2003). A República optou pela união das 

vertentes de Quintino Bocaiúva (liberal) e de Benjamin Constant (positivista) 

e as primeiras medidas do novo regime, dentre outras, foi: separação do 

Estado e Igreja (padroado), liberdade de cultos religiosos, estabelecimento do 

casamento civil, secularização dos cemitérios e um discurso profundamente 

marcado pelos ideais progressistas, postulado na fundamentação positiva. 

Sobre a história do Positivismo no Brasil João do Rio nos adverte em 1904: 

“O positivismo tem quarenta anos de propaganda no Brasil. Em 1864, 
o Dr. Baneto de Aragão publicava uma aritmética dando a hierarquia 
científica de Comte e o Dr. Brandão escrevia a Escravidão no Brasil. 
Foram esses os primeiros livros positivistas, hoje quase 
desconhecidos. Depois é que o positivismo começou a ser falado 
entre matemáticos e que os professores da Central e da Escola Militar 
deram em citar a Astronomia e o primeiro volume da Filosofia.  
- Era o tempo em que se considerava a Política um livro ímpio... 
Ainda não se fizera sentir a necessidade de dispensar os serviços 
provisórios de Deus. O caráter religioso do positivismo não era 
conhecido. Isso não impediu que Benjamim Constant, fazendo 
concurso na Escola Militar, declarasse ser positivista ortodoxo e 
republicano, e que o próprio Benjamim, com os Drs. Oliveira 
Guimarães e Abreu Lima, constituísse o núcleo dos ortodoxos em 
1872.” (João do Rio 1976) 

Apesar de todas as mudanças é preciso destacar o fato de que o sistema 

político que vigorou no Brasil durante os períodos de 1850-1950, foi o sistema 
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Coronelista, onde oligarquias tradicionais, em meio à conjuntura de 

transformações, se perpetuaram no poder regional e local. 

Neste cenário político efervescente, no alvorecer e desenvolvimento da 

República brasileira, encontra-se a identidade cultural diante de um quadro de 

heterogeneidades, no qual o fazer literário tem grande relevância e 

“Diferentemente do que sucede em outros países, a literatura tem sido aqui, 

mais do que a filosofia e as ciências humanas, o fenômeno central da vida do 

espírito” (Candido 2006: 137) de tal modo que o primeiro livro de cunho 

propriamente sociológico veio à luz somente em 1939 (Assimilação e 

populações marginais no Brasil, de Emílio Willems), antes disso a sociologia 

era mesclada em ensaios híbridos da história com a economia, da filosofia ou 

a arte, como fórmula inventiva de investigação e descoberta do Brasil. Nessa 

perspectiva se inserem: 

“História da literatura brasileira —, de Sílvio Romero, Os Sertões, de 
Euclides da Cunha, Populações meridionais do Brasil, de Oliveira 
Viana, a obra de Gilberto Freyre e as Raízes do Brasil, de Sérgio 
Buarque de Holanda. Não será exagerado afirmar que esta linha de 
ensaio, — em que se combinam com felicidade maior ou menor a 
imaginação e a observação, a ciência e a arte — constitui o traço mais 
característico e original do nosso pensamento.” (Candido  2006: 138) 

Da representação literária escrita e difundida durante o final do século XIX 

e início do século XX, destaca-se o movimento romântico brasileiro em sua 

terceira fase – a geração condoreira – que se inspirando em Victor Hugo, traz 

um foco político e social, afastando-se do idílio e dos arroubos nacionalistas. 

Os ideais abolicionistas invadem a poesia de Fagundes Varella e Castro 

Alves, a esse último Antônio Candido afirma: 

“A sua fama foi devida sobretudo à poesia humanitária e social. 
Deixando de lado o índio, voltou-se para o negro e tornou-se o poeta 
dos escravos, com uma generosidade e um ânimo libertário que 
fizeram da sua obra uma força nos movimentos abolicionistas. Com 
ele o escravo se tornou assunto nobre da literatura e o seu generoso 
ânimo poético soube criar para cantá-lo situações e versos de grande 
eficácia, como se vê em ―O navio negreiro‖, no qual usa diversos 
metros e organiza a narrativa com expressivo senso de movimento.” 
(Candido 2004: 68) 



88 
 

Na prosa temos a demarcação do romance como gênero no Brasil.  Nesse 

período o romance se insere nas seguintes linhas temáticas: romance urbano 

centrado na vida social, principalmente no Rio de Janeiro; romance 

regionalista (sertanejo)  demonstrava a  atração pelo pitoresco e tinha como 

principal característica a retratação da vida no interior do Brasil, maneiras e 

modo de falar; romance histórico com temática de revalorização do passado, 

trazendo ao romance personagens da nossa história, com motivação 

nacionalista e o romance Indianista que apresentou como maior expoente o 

romancista José de Alencar, com a idealização do índio na posição de herói. 

Alencar procurou uma forma de narrativa que fosse adequada para construir 

uma literatura nacional, contribuindo para a edificação do romance brasileiro 

e da invenção de uma identidade para a jovem nação. Tais proposições 

reverberaram no entrelaçamento da relação entre cultura, história, literatura e 

natureza. 

Borges (2006), ao tratar das batalhas simbólicas exercidas por José de 

Alencar, travadas no Rio de Janeiro e com repercussões em Portugal, focaliza 

na defesa do escritor em prol de uma forma de narrativa moderna que melhor 

representasse a nação brasileira, contrapondo-se à hegemonia da tradição 

literária portuguesa. Essa vertente literária gerou polêmica e 

descontentamento, porém fez emergir a ideia de edificação de uma literatura 

própria, construtora de uma identidade e de independência cultural da nação. 

Estabeleceu assim, uma periodização para a literatura brasileira, partindo de 

sua própria produção, abrangendo a história, os povos constituintes da 

sociedade e da cultura brasileira e as várias localidades do chão pátrio com 

suas especificidades naturais. Temática retomada de outros expoentes da 

literatura brasileira, a exemplo de Gonçalves Dias.  

“Em 1858, um grande erudito, Odorico Mendes (1799-1864), em nota 
da sua tradução das Bucólicas, de Virgílio, identificava quatro áreas 
temáticas na literatura brasileira, correspondendo aos diferentes tipos 
humanos: a referente aos ―mais civilizados, que pouco se 
distinguiam dos europeus; a referente aos selvagens; e a que deveria 
tomar como objeto os sertanejos, deixados de lado até então, e que 
ele considerava mais ou menos equivalentes aos pastores de 
bucólica, e típicos do interior, merecendo maior atenção dos 
escritores. A seguir acrescenta a possibilidade de um grupo inspirador, 
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os negros, e conclui dizendo que ao abordar esses elementos 
característicos, os autores assegurariam uma literatura propriamente 
nacional. Estas observações interessam porque são uma espécie de 
premonição do que começaria a ocorrer: a introdução do romance 
regionalista e o interesse crescente pelo negro, em verso e prosa, nos 
anos de 1860 e 1870.” (Candido 2004: 45) 

No caminho da construção desta identidade nacional, o romance 

nacionalista vinculava cultura e natureza, experiências socioculturais e 

aspectos naturais com elementos nativos e estrangeiros, dando lugar para 

conflitos estabelecidos tanto por grupos desprestigiados por conta de sua 

situação social estabelecida, que gerava o sentir-se estrangeiro em sua 

própria terra: 

“Imagens escritas e iconográficas, fruto do cientificismo e da 
sensibilidade artística romântica, que perpassaram pelo conhecimento 
do país. Olhares sobre a natureza grandiosa, nos quais se 
interpenetravam sensibilidades, juntavam-se elementos que 
adquiriam forma, que, no conjunto, constituíram base e material para 
as primeiras construções elaboradas a respeito da nação brasileira e 
de sua identidade. A sensibilidade romântica realizou a aproximação 
entre ciência e estética ao apreender e representar a natureza, numa 
visão totalizante e orgânica, na procura de obter o conjunto, 
inaugurando uma nova concepção de paisagem e a tentativa de 
inventar e visualizar a nação. Procurando afirmar a individualidade da 
natureza local e brasileira e contestar as afirmações de sua 
inferioridade, até mesmo os animais entraram na disputa marcada 
pelo estabelecimento de contrastes” (Borges 2006: 108). 

De fundamental importância, o romance regionalista na literatura brasileira 

apresenta uma forte ligação com a terra e o homem da terra. Reflete o genius 

loci, – o espírito local – foi a partir dele que passou a se conhecer a diversidade 

brasileira com seus tipos humanos, flora, fauna e toda variedade folclórica. A 

região, o cenário, no arcabouço literário do romance regionalista romântico, 

funciona como determinante da trama narrada. No entanto, essa 

representação da realidade, ainda fazendo parte do projeto nacionalista, 

apresenta uma idealização do homem e da terra, assim como de seus 

heróis submetidos a um destino fatal, determinado pelo ambiente no qual 

está inserto e que será descrito em detalhes realistas. O romantismo 

regionalista nos oferta os primeiros protótipos do herói nacional em meio 

aos enfrentamentos das mazelas sociais e ambientais, com as primeiras 
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pinceladas de realismo em Franklin Távora apresentando o forte 

determinismo do ambiente natural sobre todo o cenário, incluindo o homem 

e as disputas regionais. José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin 

Távora e Visconde de Taunay fazem parte do seleto grupo de escritores 

regionalistas. Desta fase, destaca-se  Inocência, de Taunay em 1872; e o 

último romance de José de Alencar, o Sertanejo, publicado em 1875.  

A menos de uma década da proclamação da República, numa época em 

que o país era monárquico, escravocrata, patriarcalista e passava por 

profundas mudanças socioeconômicas e culturais tem início na literatura 

brasileira o Naturalismo e o Realismo, através respectivamente das obras O 

Mulato, de Aluísio Azevedo e Memória Póstumas de Brás Cubas, de Machado 

de Assis. Imbuída de forte crítica social O Mulato aborda os preconceitos 

raciais da época, a escravidão e a hipocrisia do clero. Uma obra onde, o mal 

se sobrepõe ao bem, impregnada de determinismo e cientificismo 

considerando que as ações humanas são produtos de leis naturais: do meio, 

das características hereditárias e do momento histórico. Após longa incursão 

no romantismo, Machado de Assis apresenta em Memória Póstumas de Brás 

Cubas, todas as mazelas da sociedade burguesa, inaugurando o realismo no 

Brasil.  

No campo do naturalismo – dominado no período pela literatura e com 

pouco estofo cientifico, técnico e filosófico – percebe-se que “As ciências 

naturais e humanas, a despeito do belo início que tiveram aqui em fins de 

século XVIII e início do XIX (quando delimitam a nossa breve Aufklärung), não 

se desenvolveram em seguida no mesmo ritmo que as letras ou o direito” 

(Candido, 2006: 39).  O autor faz sérias críticas ao naturalismo da “Escola do 

Recife” com sua literatura imbuída de vagas noções cientificas decorrentes da 

leitura de Haeckel, Huxley ou Büchner. Tudo isso veio desembocar e Os 

Sertões:  

“Livro posto entre a literatura e a sociologia naturalista, Os Sertões 
assinalam um fim e um começo: o fim do imperialismo literário, o 
começo da análise científica aplicada aos aspectos mais importantes 
da sociedade brasileira (no caso, as contradições contidas na 



91 
 

diferença de cultura entre as regiões litorâneas e o interior).” (Candido, 
2006: 139-140) 

Os Sertões foram escritos sem as fortes injunções do pensamento 

jurídico-retórico predominante no século XIX, porém ainda no 

desconhecimento da sensibilidade necessária exigida por essa 

transformação. Para clarear sua percepção e sensibilidade – embotadas pelo 

cientificismo – fez-se necessário para Euclides da Cunha participar, mesmo 

que por pouquíssimo tempo, de uma sangrenta batalha de vida e morte. 

“Entre as teorias e doutrinas estrangeiras que os intelectuais 
brasileiros tomavam conhecimento, nomeadas pelo intelectual Silvio 
Romero como “um bando de ideias novas”, estavam: o evolucionismo 
(Herbert Spencer), o biologismo (Ernst Haeckel), a antropogeografia 
(Friedrich Ratzel), o racismo (Arthur Gobineau) e o determinismo 
(Henry Thomas Buckle)”. (Abi-Ramia  2016)  

Princípios científicos tais que almejavam explicar o desenvolvimento 

civilizatório, oferecendo assim à Republica nascente a via de acesso ao 

progresso tão almejado. Nem que para isso imputassem o atraso e a barbárie 

às questões de raça, de evolução biológica, de determinismo geográfico e de 

sinais fisionômicos. Chancelados pela ciência, estavam estabelecidos os 

parâmetros hierárquicos na classificação dos homens: superiores e inferiores, 

onde o mais fraco e bárbaro estava condenado ao abate em nome da 

civilização e do progresso. 

     2.3.1 Canudos estilhaçado e o sertanejo migrante 

O atual município de Canudos é uma pequena cidade do nordeste 

brasileiro localizada no Estado da Bahia. Não corresponde geograficamente 

a antiga Canudos, que jaz nas profundezas do açude de Cocorobó situado no 

município baiano de Euclides da Cunha. Outrora foi palco da famosa saga que 

inspirou escritores como Euclides da Cunha, e seduziu a escrita do peruano 

Vargas Llosa em seu livro A Guerra do Fim do Mundo.  De acordo com as 

informações extraídas do IBGE (2016), durante várias décadas, a nova 

Canudos esteve às voltas com vários decretos de divisão territorial até que, 

finalmente em 1985 foi elevado à categoria de município. Historicamente a 

região de Canudos pertencia à família do tradicional fazendeiro Garcia 
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D’Ávila, denominada de Fazenda Canudos. Em 1890, após longos períodos 

de abandono, foi ocupada por Antônio Conselheiro que em suas 

peregrinações e andanças fundou nele o arraial de Belo Monte, mais 

conhecido como Arraial de Canudos, que fora cenário de batalhas sangrentas 

nos confins do sertão baiano como expressão religiosa/popular de revolta 

contra a República nascente. 

Ao ser instituída a República, em 1889, algumas estruturas sociais foram 

mantidas e outras profundamente alteradas. Se de um lado a abolição da 

escravatura proporcionou a liberdade para os escravos, por outro não 

oportunizou as devidas condições de trabalho, e uma grande parte desta 

população se encontrava em condições miseráveis de vida, sempre à margem 

social. Com o advento da República, a igreja católica também perdeu amplos 

benefícios que eram proporcionados pelo regime monárquico, inclusive na 

área educacional, quando Benjamin Constant defendeu uma política 

educacional pública e laica obrigatória, ocasionando querelas entre a igreja e 

os defensores do republicanismo. Daí uma discreta relação de antagonismo 

entre a religião e a República.  

Silva e Machado (2014) realçam o decreto de n°.4 de 19 de novembro de 

1889, proposto por Constant, quanto à implantação dos símbolos nacionais e 

escolas públicas e laicas, com o objetivo de preparar os cidadãos para o novo 

regime e outros princípios que deveriam nortear a nação, sempre pertinentes 

à nova Constituição. Leis fundamentadas pelos postulados positivistas, que 

dentre outras propostas, lançou ações de limitação de influência da igreja e 

dos religiosos. 

Na prática cotidiana dos primeiros anos republicanos, a Igreja Católica 

oficial foi se adaptando aos novos ventos e, negociando com o Estado, 

permaneceu com alguns privilégios. Contudo, conforme afirma Hermann 

(2008), se de um lado ela angariou esse acordo, por outro não conseguiu 

conter a insatisfação de uma camada popular e de alguns religiosos líderes 

de confrarias e irmandades que perderam espaço, e vários movimentos e 
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organizações populares em torno da defesa pela igreja eclodiram, tais como 

os movimentos messiânicos em Juazeiro, Canudos e Contestado. 

Esses movimentos expressaram formas distintas de manifestação das 

religiosidades populares que ao se somarem com as insatisfações sociais de 

grupos que se encontravam na marginalidade, depositaram em seus líderes 

os anseios em prol da restauração e de reformas contrariando o governo 

republicano recém inaugurado. O catolicismo popular presente nos lugares 

interioranos do País permitiu que os sertanejos construíssem uma identidade 

autônoma e ao mesmo tempo marginal. 

      

Fig. 6. Chegada de Antônio Conselheiro e sua gente na Vila de Bom Sucesso 
Fonte: Pintura de T. Gaudenzi na obra por ele organizada. Memorial de Canudos. 
Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1993. 

Foi mediante esse cenário de grande efervescência e instabilidade política 

que a figura de Antônio Conselheiro foi ganhando espaço como um mito no 

sertão nordestino, preocupando os poderes regionais e provocando um 

grande embate entre civis e militares culminando na devastação da cidade de 

Canudos estimulada pela resistência dos insurgentes em defesa do seu líder. 

Bourdieu (2007) elucida que a luta pelo poder de classificação é a própria 

luta pela definição da identidade regional ou étnica que deve ser entendida 

enquanto “luta das representações, no sentido de imagens mentais e também 

de manifestações sociais destinadas a manipular as imagens mentais” 

(p.113). Essa luta social em diversos níveis, representada em Os Sertões, 

encontra-se inserida em singular contexto histórico, que é necessário 

explicitar para um melhor entendimento da obra Euclidiana. 
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Durante a aurora republicana, inúmeros movimentos sociais tornaram o 

Brasil palco de combates violentos, com discursos reivindicatórios de 

melhorias. O célebre massacre de Canudos, eternizado por “Os Sertões” traz 

na figura de seu líder religioso, conflitos entre religião e política que 

atravessaram o tempo, permitindo uma representação da realidade, ao focar 

no cotidiano do sertanejo sofrido e explorado mediante o descaso do governo 

central. 

As pregações e sermões de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio 

Conselheiro, no interior do Nordeste, sobretudo entre a Bahia e o Sergipe, 

ganharam grande aceitação por parte de fiéis angariaram prestígio e 

reconhecimento, o que fazia dele um líder carismático e popular, por 

conseguinte, uma ameaça para os políticos locais, considerando que este 

denunciava as arbitrariedades das chefias locais e incitava a população a 

desobedecer às imposições.  Bassanezi (2016) reportando-se à seca de 

1888-1889 retrata a cotonicultura e a pecuária, além de outros produtos de 

subsistência, como esteios da economia do Ceará. A seca, ao paralisar a 

economia, deixou campo propício para a fome e epidemias, tanto nas cidades 

como no campo, forçando um contingente de cerca trezentas mil pessoas a 

deixarem o Ceará por causa das secas entre os anos de 1869-1900. 

De acordo com Neves (2011), a noção de espaço implica na compreensão 

das realidades sociais, os encontros e desencontros de comunidades 

organizadas em conflitos ou em consensos, formação de identidades culturais 

de pertencimento e/ou de sentimento e especificidades políticas nas 

representações sociais de vários outros entrecruzamentos que reconstituem 

as articulações tanto no espaço quanto no tempo. 

“A categoria região, do mesmo modo que sertão é portadora de 
sentidos históricos, geográficos, econômicos, sociológicos, 
antropológicos e de outros campos de conhecimento. Nessa profusão 
de sentidos, cada recorte espacial, por ser socialmente construído, 
revela uma diversidade  de características específicas dos viveres e 
saberes ali praticados, mas, por ser resultado da ação humana traz 
também facetas comuns a espaços de outras comunidades e deve ser 
avaliado nas peculiaridades das suas relações de alteridade 
intergrupal para se identificar semelhanças e diferenças” (Neves  
2011: 53). 
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A seca de 1888-1889, embora tenha sido menos intensa e arrasadora do 

que a de 1877-1878 fez com que a Província do Ceará perdesse cerca de 60 

mil pessoas, via óbito ou emigração. A imensa maioria se dirigia para o norte 

do Brasil, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Eram os refugiados da 

seca. Uma minoria buscava municípios dentro da província ou o socorro de 

parentes próximos.  É nesse ambiente inóspito, assolado pela seca e por 

bandoleiros, que levas de flagelados perambularam pelo sertão esperando 

ajuda do governo ou o socorro divino.  É nesse ambiente inóspito e agreste 

que vamos encontrar a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio 

Conselheiro, nascido no Ceará, em 13 de março de 1830, na cidade de 

Quixeramobim. “Em 1893, cansado de tanto peregrinar pelos sertões como 

um fora da lei, Conselheiro decide se fixar à margem Norte do Rio Vaza-Barris, 

num pequeno arraial chamado Canudos” (Novais Sampaio 1999: 231-232), 

não sem antes perambular pelo sertão após sofrer uma traição conjugal e 

acusação de crimes supostamente perpetrados por ele. 

Em Sergipe, em 1874, o jornal O Rabudo editado por Manuel Lopes de 

Sousa Silva, (Estância: 22 de novembro de 1874) traz a primeira menção 

pública de Antônio Maciel, o Antonio Conselheiro de Os Sertões, como 

penitente conhecido nas sertanias. A reportagem é clara quanto ao 

posicionamento da imprensa quanto a Antônio Conselheiro, posto na 

condição de malfeitor. No entanto, é clara ao afirmar o carisma do líder 

religioso. 

O nome dos bemfeitores da humanidade é esquecido e conservado 
fatalmente a memoria doss que aflagellarão [...] Abons seis meses que 
por todo o centro desta e da Provincia da Bahia, chegado, (diz elle,) 
da do Ceará infesta um aventureiro santarrão que se apellida por 
Antonio dos Mares: o que, avista dos apparentes e mentirosos 
milagres que disem ter elle feito, tem dado lugar a que o povo o trate 
por S. Antonio dos Mares. Esse mysterioso personagem, trajando uma 
enorme camisa azul que lhe serve de habito a forma do de sacerdote, 
pessimamente suja, cabellos mui espessos e sebósos entre os quaes 
se vê claramente uma espantosa multidão de bixos (piôlhos). 
Distingue-se elle pelo ar mysterioso, olhos baços, téz desbotada e de 
pés nus; o que tudo concorre para o tornar a figura mais degradante 
do mundo. Anda no caracter de missionario, pregoando e ensinando 
a doutrina de Jesus Christo, diz.( ...) O fanatismo do povo tem subido 
a ponto tal que affirmão muitos ser o próprio Jesus Christo e disem 
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mais, que fora dos conselhos de tal santo não haverá sertamente 
salvação; beijão-lhe a veste sebosa com a mais fervente adoração! 
Algumas pessoas de juiso são accordes que esse homem commeteo 
um grande crime, o procura espial-o ou encobril-o por esta forma: não 
aceita esmolas, e a sua allimentação é a mais resumida e simples 
possivel. É incalculavel os prejuisos que teem soffrido os pobres pais 
de familia; pois vêem todo o fructo de suas fadigas tornando em cinzas 
logo apoz ás predicas do misterioso saltimbanco. (....) Pedimos 
providencias a respeito: seja esse homem capturado e levado a 
presença do Governo Imperial , a fim de prevenir os males que ainda 
não forão postos em prática pela auctoridade da palavra do Fr. S. 
Antonio dos Mares moderno. Dizem que elle não teme a nada, e que 
estará a frente de suas ovelhas. Que audácia! O povo fanático 
sustenta que n’elle não tocarão; Já tendo se dado casos de pegarem 
em armas para defendel-o. Para qualquer lugar que elle se encaminha 
segue-o o povo em tropel, e em número fabuloso: Acha-se agora em 
Rainha dos Anjos, da Província da Bahia, erigindo um Templo. (O 
Rabudo, 22 de Novembro de 1874) 

Com o fim da escravidão, em 1888, os negros libertos e expulsos das 

fazendas onde trabalhavam, sem ter então nenhum meio de subsistência, 

partem em busca do beato Conselheiro. 

Dantas (2011) elucida que a transformação da mão de obra de trabalho de 

escravo para liberto decorrente da abolição, nos canaviais e engenhos, levou 

a uma quebra da produção açucareira na Bahia, provocando uma série de 

dificuldades que alcançou o cotidiano da população que dependia da antiga 

estrutura social. Diante da crise agravada aumentaram o número de roubos e 

furtos, enquanto que os fazendeiros amargavam diante da perda da mão de 

obra escrava e necessidade de adaptação. É importante ressaltar que 

enquanto que nos grandes polos, sobretudo, entre o Sul-Sudeste, já se 

empregava o trabalho assalariado com os libertos e imigrantes, mas no 

interior a realidade era contrária e uma crise aguda se instalava. 

Mal passara a seca iniciada em 1889, quatro anos depois um novo 
problema  veio afligir a população. As feiras tinham um papel 
fundamental na vida de pequenos sitiantes, vaqueiros, roceiros, e 
agregados, fosse pelo aspecto da sociabilização ou, mais 
diretamente, por sua centralidade para a sobrevivência cotidiana. 
Nestas ocasiões vendia-se o excedente das rocinhas e compravam-
se outros gêneros  e produtos necessários para o dia a dia.  No ano 
de 1893, foi facultada  às municipalidades baianas  a cobrança de 
novos impostos que recaíam  sobre o conjunto das atividades 
comerciais realizadas nas vilas e cidades. Essa mudança desagradou 
à população” [...] (Dantas 2011: 357). 
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Mediante esse cenário, a revolta contra a cobrança de impostos fez-se 

presente. Na região de Canudos, o Conselheiro se refugiou em Belo Monte, 

às margens do rio Vaza-Barris no Nordeste da Bahia, onde atraiu uma 

comunidade composta por libertos, índios, mestiços, alforriados etc., que 

comungavam de seus princípios antirrepublicanos, o que desagradou às 

autoridades locais. De acordo com Ventura (1996) o estopim do confronto 

armado, que se estendeu entre 1896 e 1897 foi o atraso da madeira para a 

construção de uma igreja liderada por Conselheiro que fora interceptada pela 

milícia de Juazeiro.  

            

Fig. 7. Na presença de Antônio Conselheiro o povo protestava contra a cobrança de 
impostos. Fonte: Pintura de T. Gaudenzi na obra por ele organizada. Memorial de  
Canudos. Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1993. 

Cada vez crescia mais a notoriedade da figura do Conselheiro entre os 

sertanejos pobres; para eles, o "Bom Jesus", como passa a ser chamado, 

seria uma figura santa, um profeta enviado por "Deus" para socorrê-los. 

O sucesso estratégico na luta de Canudos, comandada pelo Beato e a 

resistência da comunidade levou quatro expedições militares, sob a tutela do 

presidente da república, a um massacre, exterminando a população presente, 

para que servisse de exemplo às demais regiões afim de que movimentos 

como este não ganhassem espaço, conforme asseverava o governo. 

“Foi uma guerra de extermínio, que o escritor-engenheiro Euclides da 
Cunha criticou em Os Sertões, publicado em 1902, cinco anos após o 
massacre. Mais de doze jornais mandaram repórteres e fotógrafos na 
primeira cobertura ao vivo de uma guerra no Brasil, que a instalação 
das linhas telegráficas tornara possível. O conflito terminou com a 
morte de 5 mil soldados e o massacre da segunda maior cidade da 
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Bahia, com cerca de 25 mil habitantes. A destruição de Canudos se 
deveu menos ao anti-republicanismo do Conselheiro do que a fatores 
políticos, como os conflitos entre facções partidárias na Bahia, a 
atuação da Igreja contra a atuação pouco ortodoxa dos beatos e 
pregadores e as pressões dos proprietários de terras contra a 
comunidade, cuja expansão trazia escassez de mão-de-obra e rompia 
o equilíbrio político da região” (Ventura 1996:  167). 

A figura controvertida de Antônio Conselheiro despertou o interesse de 

historiadores, alguns empenhados em sua defesa, em razão do triste retrato 

descrito em Os Sertões. Roberto Ventura  é um deles, com base em jornais 

da época e em relatos de sobreviventes airma que o profeta de Canudos, 

como um líder religioso, foi muito diferente do fanático místico ou do profeta 

milenarista retratado, pois  era um “sertanejo letrado, capaz de exprimir, de 

forma articulada, suas concepções políticas e religiosas, que se vinculavam a 

um catolicismo tradicional, corrente na Igreja do século XIX” (Ventura 1996: 

167). 

Novais Filho (2012) descreve uma população resistente e sem temor, 

acometida pela seca, em meio à concentração fundiária dos chefes locais, 

enfrentando dificuldades de encontrar trabalho; principalmente os libertos das 

lavouras.  Além disso, houve substituição da forma de trabalho proveniente do 

processo de inserção de máquinas que priorizava a mão de obra imigrante, 

alterando profundamente as atividades da comunidade; aumentando o 

estranhamento e inadequação à nova realidade. O que permite inferir que o 

sertanejo personificado por estes grupos desfavorecidos seria como 

estrangeiros em sua própria terra; considerando que se continuassem no 

campo não possuíam as técnicas novas exigidas para todo o processo 

produtivo, e indo para a cidade não manejavam a nova realidade urbano-

industrial. O arraial de Canudos foi formado por uma comunidade que migrou 

de em busca de condições melhores de vida, encontrando no peregrino, o 

representante de seus anseios. Se não encontraram conforto material, ao 

menos se regozijavam com o conforto espiritual. 

À medida que crescia a figura de Conselheiro como paladino, aliado ao 

sucesso nos primeiros confrontos com a polícia, a imprensa que estava a 

serviço das autoridades de cada região, passou a veicular notícias  
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desqualificadoras ao Beato, acusando-o de “fanático”, “guerrilheiro”, 

subversivo”, “assassino”, “monarquista”, “bandido”, “pernicioso”, sicário, e 

“cruel”, seguido de expressões como “terror das autoridades” e “indivíduo 

altamente perigoso”, estendendo os epítetos À comunidade que o seguia e 

apoiava. Construía-se assim, o consenso oficial em torno da destruição do 

arraial de Canudos. Canudos e Antônio Conselheiro foram imortalizados pelo 

romance histórico de Euclides da Cunha, que os eternizou nacionalmente. 

O primeiro confronto ocorreu em Uauá, em dezembro de 1986. De acordo 

com notícia extraída do jornal Notícias da Bahia, podemos verificar o quanto 

a imprensa oficial assumiu a postura contrária a Conselheiro, apresentando 

informações que historiadores apontam como inverídicas e que ajudaram na 

construção do discurso em torno de Conselheiro como o grande inimigo da 

República, como anunciava o Jornal de Notícias em 1896: 

Monte Santo, 29 de novembro de 1896. “Lhe communico que o 
Antonio Conselheiro matou seu pae e todos de sua família, inclusive 
os filhos de Volvindo e algumas mulheres, e dizem até que dois foram 
queimados vivos (isto não parece possivel)." Matou também o Pedro, 
seu cunhado.( ... ) Depois de atirar muito sobre elles, que não 
morreram logo, mas foram agarrados e sangrados. Um até no tal 
santuario agarrado com a imagem de Santo Antonio; dizem que foi 
sangrado um menino de 2 a 3 annos de edade e seu pae foi 
traspassado por facão pelos rins e ainda viveu mais de 21 horas. (...) 
. Dizem que o tal Conselheiro mandou arrasar todas as casas de todas 
as fazendas em roda até a distancia de 2 leguas para a força que for 
não achar recurso n’ellas nem acampar. Segundo uns, a força que foi 
ao Uauá era de 300 homens, e segundo outros de 500, tendo morrido 
150 e sahido mais ou menos feridos todos os que não morreram e 
tinham entrado no fogo. (...) De modo que os perversos pela manhã 
de sabbado 21, entraram encontrando a força acampada nas casas, 
ainda dormindo pela maior parte, invadiram as casas, arrombando e, 
se entricheirando n’ellas, de onde faziam fogo na força, que embora 
pouca os destroçou e repelliu até o São Bento, (meia légua distante). 
(Novais-Filho  2012: 56). 

Esse primeiro ataque não obteve êxito e as tropas lideradas pelo Tenente 

Pires Ferreira justificaram o mau sucesso alegando que os “conselheiristas” 

haviam armado emboscadas em casas abandonadas. Diante dessa realidade 

o governador decidiu enviar mais uma expedição liderada pelo major Febrônio 

de Brito composta por seiscentos e nove praças, dez oficiais, armadas com 

canhões e outros tipos de armamentos, contudo diante de divergências entre 
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as lideranças políticas locais, o major partiu em retirada mesmo com um 

número acentuado de mortos e feridos. Enquanto Canudos permanecia vivo, 

na voz de seus “patriotas” e sob a égide de seu líder. Crescia também a 

popularidade do Conselheiro por parte da veiculação na imprensa, que 

mesmo descaracterizando a luta e construindo uma imagem negativa de seus 

adeptos, mostrava a incrível resistência instalada. A imprensa buscava 

respostas para o insucesso militar, derrotados por uma população carente e 

sob a liderança de um beato “louco”. 

Uma terceira expedição foi organizada, sob o comando do governo federal, 

pois Canudos já era visto como perigoso foco de restauração monarquista. 

Para isso, o exército contava com uma “arma secreta”, o comando do 

impiedoso coronel Moreira Cézar; “herói” do exército brasileiro conhecido pela 

alcunha de “corta-cabeças” por ter mandado executar sumariamente dezenas 

de pessoas na Revolução Federalista em Santa Catarina. Com a notícia da 

terceira expedição sobre o comando federal, um grande montante de pessoas 

rumou em direção a Canudos em defesa do Conselheiro. As batalhas se 

sucederam e o coronel “corta-cabeças” foi abatido em campo, passando o 

comando para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, também 

abatido pelos jagunços. A ofensiva militar humilhada e com seus coronéis 

mortos, bateu em retirada. A notícia da derrota e da batalha na imprensa foi 

enorme, conforme Zilly (2002) repercutiu nos noticiários da América e da 

Europa com amplo apoio ao exército agressor e de caráter anti conselheirista. 

O envio das notícias era feito via telégrafo.  

A última e quarta expedição comandada pelo general Arthur Oscar de 

Andrade Guimarães travou uma batalha iniciada em abril e concluída em 

outubro de 1897 com o massacre a Canudos e a “paixão” do Conselheiro, na 

qual foi estimado um genocídio de vinte e cinco mil conselheiristas, uns cinco 

mil prisioneiros e a mobilização de cerca de quinze mil soldados do exército, 

sendo considerada a maior guerra de guerrilhas do Brasil.  

A demonstração de força contra Canudos, durante o exercício do 

Presidente eleito Prudente de Moraes, foi o resquício de uma anterior 



101 
 

República de fachada, uma ditadura militar inábil – carente de manifestações 

de poder – a chamada república de espadas agravada pela instabilidade da 

transição de regime. 

2.4 A Galícia, o povo galego e sua língua 

A Galícia localiza-se na Península Ibérica ao norte de Portugal.  É formada 

pelas províncias de La Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra. 

Geograficamente, limita-se ao norte com o golfo de Biscaia, ao sul com 

Portugal, a oeste com o oceano Atlântico e a leste com o Principado das 

Astúrias e Castela e Leão (províncias de Zamora e de Leão). 

Durante o Império Romano na Península Ibérica encontravam-se a Galiza 

de hoje e o norte de Portugal chamava - se Galécia, em latim: Gallaecia, que 

incluía além das províncias inicialmente mencionadas, as Astúrias e Leão. 

Na Alta Idade Média, a Península Ibérica era marcada por uma diferenciação 

linguística que coincidia com a divisão territorial entre as terras denominadas de 

Lusitania e Galaecia. Segundo a autora “a galaecia coincidiu com o território do 

reino suevo que foi fundamental para o início das particularidades distintivas do 

galego-português diante dos demais falares românicos da península” (Areán-

Garcia 2011: 7). 

O galego é resultado da evolução do latim vulgar que se desenvolveu ao 

noroeste da Península Ibérica, que se tornou uma língua neolatina, conservando 

no seu léxico palavras dos idiomas falados pelos povos ocupantes do território da 

Galícia antes da chegada dos romanos e de outros que se estabeleceram 

posteriormente com os quais mantiveram contato cultural. Ainda no Império 

Romano falava-se na Galícia um latim com características peculiares, derivadas 

da situação periférica da Galícia. O seu afastamento de Roma e a má 

comunicação com o resto do Império dificultavam a chegada das inovações 

estrangeiras e a exportação. 

Com a desagregação do Império Romano, essas condições aprofundaram-se 

e o isolamento dos diferentes reinos germânicos que sucederam à unidade política 
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e cultural romana traduziu-se em variações diferenciadas do latim nas diversas 

partes do extinto Império. 

A transformação do latim em galego aconteceu de maneira progressiva e 

imperceptível. Por isso, é impossível determinar uma data precisa a partir da qual 

a língua falada pode considerar-se galego. No final do século VIII o latim da Igreja 

e da Administração é tão distante da fala do povo que já se pode falar de dois 

sistemas distintos: o Latim e o Galego. 

O Latim, como língua literária e religiosa, continuou a ser veículo da liturgia, da 

literatura e dos atos jurídicos e administrativos, mesmo quando já se tornara 

incompreensível para o público em geral. Esta situação diglóssica começou a se 

evidenciar no século XII, quando apareceram os primeiros textos escritos. 

Diferentemente das outras regiões da Península Ibérica controlada pelo 

Império Romano, as quais a diferenciação linguística era também influenciada por 

fatores socioeconômicos, na região da Galícia, durante a Idade Média, o galego 

foi a língua de comunicação oral habitual de todos as classes sociais e a partir do 

século XII, também foi ganhando espaço nos usos escritos. 

Segundo Areán-Garcia (2011) foi a partir da reconquista cristã que a fronteira 

cultural da Galícia deixou de ser o Rio Douro, que a unia a Lusitânia, e passou a 

ser o Rio Minho, aproximando-a das terras em posse de povos islâmicos, entrando 

em contato com outras culturas e outros falares. Nesse contexto, a fronteira cultural 

representada pelo Rio Minho, era também uma fronteira religiosa, uma vez que 

separava cristãos e mulçumanos, tornando essa região estratégica e ao mesmo 

tempo bastante instável. 

Durante o reinado de Afonso IV de Leão e Castela, em 1093 houve a divisão 

da Galiza e a criação do condado portucalense com o rio Minho de divisão, que 

em 1179 se tornaria a fronteira geográfica definitiva entre a Galícia e o Reino de 

Portugal, o que implicou também na constituição de uma fronteira linguístico-

cultural entre o galego e o português. A pesquisadora destaca ainda que o galego 

e o português tenham origem comum, remontando ao processo de romanização 

e reconquista cristã da península ibérica, porém são línguas distintas, visto os 

processos e peculiaridades históricas dos territórios em que se desenvolveram 
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     Fig. 8. Panorama Linguístico peninsular no século X- Fonte: Barbosa (2005) 

Barbosa (2005) afirma que pouco a pouco, o galego como língua oficial vai 

sendo empregado em diversas funções em todas as esferas sociais, o que 

provoca um bidialetalismo galego-latim. O autor acrescenta: 

É portanto o galego a língua de todos os galegos, mesmo dos reis de 
Galiza forem coroados em Compostela, Oviedo ou Leom. Os reis 
falavam galego e mesmo os filhos dos reis eram criados por tutores 
da aristocracia galega que imprimem carácter aos futuros monarcas e 
mesmo a diplomacia da época. 
Desde o século XII em adiante a distância entre o galelgo e o latim 
começa a sentir-se como insalvável até o ponto de verem-se 
obrigados os escrivas da época a escrever na língua do povo tanto 
mais quanto que as necessidades em relaçom com que se escreve-
compras e vendas, testamentos, doaçons,etc- implicam um uso 
escrito da língua por parte do próprio povo, mas sem qualquer dúvida 
começa também a ser empregue por razões artísticas (Barbosa 2005:  
6-7) 

Em Portugal, a partir do século XIII o uso do galego-português se torna 

obrigatório em documentos oficiais e passa a ser amplamente utilizado na 

artes, principalmente nas de caráter literário-trovadoresca. Na região da 

Galícia a utilização do galego-português também se desenvolve 

literariamente, não se restringindo apenas ao reinado da Galiza, mas em todo 

o território Galaico-Leonês. 

[...] a prova está no facto de ser a língua da corte primeiramente e 
posteriormente ser a língua escrita de cultura e na que escrevem os 
artistas de nome já forem da Galiza Compostelana, Leom ou a 
Estremadura (Barbosa 2005: 7) 

 

Para o autor, a língua seguiu um percurso de várias etapas desde a Idade 

Média, no tempo e espaço: 
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[...] o novo reino de Portugal e o que fica no reino da Galiza que no 
século XIII e XIV fica reduzido a Galiza compostelana que chega 
aproximadamente na sua territorialidade até os nossos dias.  Em 
Portugal a ação da cultura faz com que os cultores da cultura se 
afastem da fala popular por influência do latim embora haja uma 
necessidade de modernizar a língua sobretudo nos documentos 
jurídicos, sempre da mão da língua mãe. No sul vamos assistir ao 
descolar da variante portuguesa e a ver como a independência e o 
nacionalismo português vão destacar o que vai começar a ser 
chamado português da variante norte ou galego que vai ficar num 
canto da peninsular entre o mar e o que vai começar a ver-se como o 
poder de Castela que com o tempo vai conseguir despejar do degrau 
da cultura o país que até o momento tinha sido um dos mais floridos e 
prósperos da Europa [...] Barbosa 2005: 7). 

A etapa galego-portuguesa vai desde o aparecimento dos primeiros textos 

até aproximadamente o ano de 1350 na Galiza, período que marca o 

esplendor trovadoresco e Castela ganha à hegemonia sobre o projeto 

nacional galego: 

[...] Com isto e com a dinastia de Aviz, a burguesia de Lisboa ao poder, 
feita de construtores e armadores de navios e começo das 
navegações, os rumos históricos e a evolução da língua Galiza e 
Portugal colhem caminhos diferentes o que faz que as etapas nas que 
podemos dividir o percurso da nossa língua também vão ser diferentes 
(Barbosa 2005: 7) 

Foi a partir do século XIX que uma parte da elite intelectual da Galiza se 

debruça na elaboração e difusão de ideias destinadas a sustentação da 

identidade diferenciada da comunidade que habita o território peninsular. Esta 

construção identitária nas assertivas de Barbosa (2005), se utiliza dos campos 

culturais, sobretudo, o literário, como espaço de identificação da comunidade 

galega, o que colabora com o processo histórico de construção do sistema 

cultural galego que disputa com o sistema cultural espanhol pela hegemonia 

do mesmo espaço social. 

O galego até o século XIX era uma língua oral, por isso não possuía 

gramática normativa publicada. Com o aumento da influência castelhana na 

sociedade galega, o grupo que mais o absorveu foi à camada média, embora 

as comunidades rurais também tenham sentido suas ramificações. De acordo 

com Regueira (2006) a expansão do Castelhano se deu por: 

- Meios de comunicação; 
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- O incremento das escolas; 

- O forte aparelho administrativo estatal; 

- Muitos burgueses fora da Galícia decidiram viver nesta terra; 

- A imigração da população rural para zonas estrangeiras de fala 

castelhana. 

Conforme Tato (1999), em relação ao uso social do galego em sua 

comunidade linguística, não há novidades, quando comparado aos séculos 

anteriores, uma vez que o corpo social conserva as funções sociais 

identitárias, familiares, laborais e locais, características próprias de línguas de 

transmissão natural. As demais funções são monopolizadas pelo castelhano, 

excetuando-se “a leve irrupção do nosso idioma na literatura e noutras 

manifestações da vida cultural em que mantivera uma presença precária (Tato 

1999: 9-10) 

O castelhano consolidou-se mais fortemente na Galícia a partir do século 

XIX. As autoridades exigiram o emprego deste idioma em situações concretas 

da vida social e administrativa. Além disso, houve desprezo e preconceito 

contra a língua galega. Havia autores puristas que afirmavam que para o 

progresso da Galícia era importante rejeitar a língua atrasada. 

A Galícia do período 1837-1885 é uma região imobilizada em um 
profundo atraso econômico com uma sociedade ruralizada, uma 
mésera situação do campesinato, uma indústria rudimentar e 
artesanal, um comércio local e um empobrecedor minifundismo. O 
caciquismo é uma prática política habitual e a pensa situação do povo 
se expressa por exemplo, nas impressionantes cifras da emigração 
(Girgado 1994: 14) 

O contexto socioeconômico em que a Galícia se encontrava “justificava” a 

rejeição ao seu universo simbólico-cultural: 

Havia naquele momento as condições sociais para o nacionalismo na 
Galícia? Fazia tempo que a região era consciente da sua própria 
tradição, daqueles fatores que a diferenciavam do resto da península: 
a geografia, a história, a raça, as leis a língua e tudo que pudesse 
justificá-la: a linga série de revoltas medievais. Mas não abandonava 
a tradição. O nacionalismo do século XIX, consequência da revolução 
econômica e política, era um processo dinâmico que se relacionava 
diretamente com a introdução de métodos de produção capitalistas e 
com a ascensão das classes médias. Estas e os intelectuais, seus 
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ideólogos, precisava forjar uma aliança entre a tradição, a religião e o 
trabalho camponês, mas na Galícia não foi possível. A Igreja, o 
principal elemento de tradição, não se identificava com o 
descontentamento regional; não havia consciência nacional entre as 
massas camponesas (March 1996: 333). 

Porém, se no século XIX depara-se com essa realidade desfavorável à 

cultura galega, por outro lado, é também o século da sua recuperação como 

língua. Nesse contexto surgiu um movimento do Rexurdimento, em defesa da 

retomada do Galego e da cultura galega, na qual despontou a escritora 

Rosalía de Castro.  

Com Cantares gallegos, a primeira obra escrita totalmente em língua 

galega (monolíngue), publicada em 1863 de autoria de Rosalía, inaugurou o 

movimento do Rexurdimento pleno que defendia com veemência o idioma 

galego, suas palavras traduzem o apreço e valorização da sua língua pátria: 

Nossa língua não é aquela que bastardeiam e desmerecem 
torpemente nas mais ilustradíssimas províncias com um riso de mofa 
que na verdade (por mais que esta seja dura) não passa de ignorância 
mais grosseira e imperdoável injustiça que pode fazer uma província 
a outra província irmã por mais pobre que esta seja (March 1996: 4). 

O ressurgimento da consciência nacional da Galiza traz consigo a 

retomada de sua literatura e da sua cultura em geral. Para Pascual (1987) 

houve três etapas do processo de elaboração da língua literária galega: 

dialetalismo, interdialetalismo e supradialetalismo. O primeiro refere ao 

período primitivo que começou com os textos panfletários no início do século 

e continuou com a lírica. Os pioneiros utilizaram a sua fala coloquial que já era 

uma língua subjugada pela influência castelhana ao longo do tempo.  A etapa 

seguinte marcou a publicação de livros em galego, incluindo as primeiras 

gramáticas (datada de 1864 e segunda de 1868) e dicionários (em 1865). 

Nesta etapa, escritores examinaram a fala de outros autores a fim de 

enriquecer a sua língua, adotando as características duma ou doutra 

variedade dialetal. Na terceira etapa os escritores começaram a sentir que 

havia necessidade de elaborar um idioma galego culto, literário que 

ultrapassasse o galego dialetal e que deveria ser oficial. 
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Fig. 9. Foro do burgo de Castro Caldelas. Documento mais antigo conhecido escrito em 
galego-português na Galiza - Fonte: Recuperado de 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foro_do_burgo_de_Castro_Caldelas 

Paz (1998) relata que com o propósito de superar a subavaliação da língua 

galega, os autores procuravam elaborar argumentos que pudesse devolver-

lhe a dignidade.  Falou-se sobre a origem latina e sobre o seu menor 

afastamento do latim em comparação com as outras línguas românicas, 

tomou-se conhecimento da existência da sua ilustre produção literária 

medieval, assim como o uso do galego como uma língua notarial e 

administrativa. O galego firmou-se como o primeiro idioma do território 

espanhol com expressão poética escrita. 
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Fig. 10. A família Romance 

Com o uso literário do galego, outros gêneros como o narrativo e o 

dramático, – restringindo a língua própria de Galícia a temáticas históricas e 

costumistas – diferentes do lírico, que até então predominava, com o passar 

do tempo passaram a ser difundidos e elaborados. 

 

Tab. 1. Alfabeto Galego de A a E 

      LETRA      NOME PRONÚNCIA 

A a [a]   

B be [b]   

C ce [Ø] ou (ou 

[s]),[k] 

D de [d] 

E e [e], [€] 
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Tab. 2 Alfabeto Galego de F a  Z 

F efe [f] 

G gue [g] (ou [h]) 

H hache (cero) 

I i [i] 

L ele [l] 

M eme [m] 

N ene [n] 

Ñ eñe [ᶮ] 

O o [o], [ᵓ] 

P pe [p] 

Q que [k] 

R erre [Ɽ], [r] 

S ese [s] 

T te [t] 

U u [u] 

V uve [b] 

X xe [ᶴ], [ks] 

Z zeta [ᶱ],(ou [s]) 

      

        Fonte: Real Academia Galega Instituto da Língua Galega (2005) 

De acordo com Campos e Rodrigues (2012) Os galegos foram educados 

durante séculos na crença de que o galego, pelo fato de ser uma língua de 

pessoas com menos recursos econômicos, não era útil. 
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Bernal (2013) aponta,10 fatos relevantes a respeito da língua galega 

podem ser observados: 

1.  É o nome histórico da língua portuguesa, como a língua castelhana é o 

nome histórico da língua espanhola. 

 2.  A língua portuguesa nasceu na Galiza. O povo galego espalhou a sua 

língua pelo atual território de Portugal onde era falado outro romance, o 

moçárabe, que desapareceu. 

3. A escrita do português padrão está baseada nas falas medievais de 

Compostela, verdadeira capital histórica da língua comum da Galiza, Portugal 

e o Brasil.  

4.  A escrita do português é, em numerosas ocasiões, mais próxima das 

falas galegas do que das lisboetas ou cariocas. 

5. Os principais gramáticos galegos (Carvalho Caleiro), portugueses 

(Lidley Cintra) e brasileiros (Celso Cunha) sempre defenderam que galego e 

português eram variedades do mesmo idioma. Vultos da cultura galega 

(Castelao), portuguesa (Rodrigues Lapa) e brasileira (Azevedo Filho) também. 

6. A língua galega é a quinta língua mais falada do planeta, com 250 

milhões de falantes, e a terceira mais falada no mundo ocidental. Aliás, é a 

língua mais falada do hemisfério sul. 

7. O galego é a língua romance mais espalhada da Terra. Galego e inglês 

são as únicas línguas presentes nos 5 continentes. 

8. O galego é língua oficial na UE, no Mercosul, na OEA e na União 

Africana. 

9. A maior cidade do continente americano, São Paulo, fala galego. 

10. Nenhum governo galego usou estes dados para travar e/ou inverter a 

dramática queda de falantes de galego na Galiza (s.p). 

Há um excesso, por parte do autor, ao tentar transformar a língua 

portuguesa em língua galega, o que reflete o galeguismo nacionalista no 

sentido de valorização de sua língua. A língua galega ficou numa 
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encruzilhada, estreitada entre o castelhano e o português e vai sofrer 

invariavelmente as consequências desse corredor e procurar alternativas de 

sobrevivência. Adequar-se à língua portuguesa, seria uma delas, com o risco 

de reforçar um sentimento de “despertencimento” à Espanha, afinal uma 

língua reflete em determinada medida a identidade de um povo, preserva sua 

história, reverencia seus heróis nacionais, perpetua a cultura do povo, 

dissemina conhecimento e atualiza informações. A outra opção, mais viável, 

é conviver bem com o idioma espanhol, como acontece,em condição de 

cooficialidade. 

O galego é uma língua que sobreviveu à discriminação, à proibição, à 

desvalorização e segue oficializada com sua produção editorial de obras 

literárias, jornais, etc.; vive na fala do povo nas ruas, permanece vigorosa em 

sua missão de servir à população da Galícia e de outras comunidades que 

falam o galego, convivendo pacificamente com o castelhano. 

Podemos dizer que a construção da identidade de uma nação também está 

vinculada à língua falada por este povo, faze parte das identidades sociais e 

constitui expressão de identificação com um grupo social. Assim, uma pessoa 

pode se declarar tanto "médico", "capoeirista", "brasileiro”, "europeu", etc., 

dependendo do número de grupos com os quais se identifica, sempre com a 

tendência de adaptar o seu discurso à identidade dominante em determinada 

situação. A língua não é apenas um veículo de transmissão de informação, 

mas, sobretudo, instrumento de poder. Em muitos momentos na história da 

humanidade, é possível observar o domínio de um grupo social sobre outros 

por meio da força bruta e imposição de sua língua. Isto acontece porque o 

modo como à língua é constituída e assumida por um povo revela seu modo 

de expressar e de conceber uma dada visão de mundo construída. 

As línguas são adquiridas, neste processo de construção e interação, de 

forma natural e também ensinadas formalmente. Estes dois processos 

aquisitivos criam, fortalecem ou enfraquecem os liames entre identidade e 

linguagens. 
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A ponte entre a "língua nacional" e "identidade nacional" é uma ligação 

língua/identidade. Relação especialmente importante, pois pode forjar, 

reforçar ou enfraquecer, pela educação formal nas escolas, o conceito de 

identidade, especialmente no que diz respeito à língua como disciplina 

curricular. 

Desde seu aparecimento por volta do século VIII à língua galega passou 

por várias fases. No próximo capítulo será assinalado esse longo percurso até 

o século XIX, quando foi amplamente desprestigiada e discriminada. 

2.4.1 “Minha pátria é minha língua”: a língua como manifestação 

identitária 

Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões 
Gosto de ser e de estar 
E quero me dedicar a criar confusões de prosódias 
E uma profusão de paródias 
Que encurtem dores 
E furtem cores como camaleões    (Língua, Caetano Veloso) 

A identidade da língua Galega e suas noções de pertencimento envolvem 

manifestações literárias e especificidades linguísticas – em conjunto com 

fatores históricos e geográficos – oriundas da evolução lenta e gradual do 

Latim, gerador do idioma, que remete à antiguidade greco-romana. 

A história da antiga civilização romana fascina por ser a que atingiu o maior 

alcance geográfico e que, comparado a outras civilizações, se manteve por 

mais tempo no poder na história da humanidade, tendo como marco inicial a 

fundação de sua capital, a cidade de Roma. Formada pelo encontro de três 

povos, sendo eles os gregos, etruscos de origem asiática e italiotas de 

ascendência indo-europeia. Os vastos domínios herdaram um legado cultural 

intenso, sobretudo da Grécia, nos aspectos filosófico, literário, esportivo e 

teatral, com destaque para a pintura e arquitetura gregas. Mendes  afirma que 

a expansão romana.  

[...] representou uma experiência observável de interação cultural 
sobre uma vasta área territorial, simbolizando uma ordem mundial 
fundamentada em configurações jurídico-políticas e morais, 
concebidas como eternas e necessárias. ( Mendes 2007: 26) 
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Essa relação de interação cultural entre romanos e os povos dominados, 

abre campo para os estudos culturais e da história– baseando-se em estudos 

teórico-metodológicos para delinear novos modelos – em uma nova óptica, 

que abarca as vinculações e correlações entre unidade e diversidade, entre 

regional e mundial. Investigações essas que visam à revisão de noções 

anacrônicas de romanização e de imperialismo, construídas no início do 

século XX, e aplicadas aos estudos do Império Romano; incluindo-se nesse 

bojo de reformulações, temas consentâneos à contemporaneidade, tais como 

identidade e alteridade 

Essa nova perspectiva abre caminhos para a desmistificação das noções 

tradicionais de hegemonização de Império Romano, romanização, civilização 

e barbárie. Ocorrendo assim, uma desconstrução das formulações de cultura 

romana como unidade indivisível e superior, que prepondera na visão 

dicotômica na relação entre romanos e nativos (supostamente passivos ao 

processo de dominação cultural).  Embora iniciada na terceira década do 

século XX, com estudos centrados nos povos nativos, esse novo olhar 

direcionado ao estudo do Império Romano e da romanização, ganhou reforço 

na década de 1960 com incorporação da sociologia e da antropologia a esse 

ramo investigativo da sociedade romana. Essa mudança de paradigma 

passou por Martin Millett, que rompeu o modelo de estudo centrado em Roma, 

ao demostrar o interesse dos povos nativos na recepção da cultura romana, 

constituindo o primeiro passo na quebra da dicotomização clássica entre 

romanos e nativos. Seguindo a linha nativista Hingley (2005) propõe que 

outros vieses podem ser aventados nas relações culturais entre romanos, 

cidadãos romanos e nativos, envolvendo relações de poder e hierarquia social 

concernente à aquisição da cidadania romana e a noção de cultura, assim 

como de identidade, como formas de poder, de identificação e de negociação, 

além da adoção da cultura material romana entre os nativos. A comparação 

com o mundo contemporâneo, mesmo em sua anacronia, não podem ser 

descartadas, pois podem produzir discussões importantes em tempos de 

globalização, pois importantes analogias com o Império Romano, no tocante 
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à adoção da cultura material entre nações, em hierarquias de poder, existem 

no mundo contemporâneo. 

“Os grupos sociais que foram postos em contato em decorrência da 
expansão romana eram bastante diversos do ponto de vista social, 
geográfico e cultural, e não se conformavam a uma dualidade 
estanque entre ‘romanos’ e ‘nativos’ (Mendes 2007 116) 

Do ponto de vista linguístico, a expansão do Império Romano levou o Latim 

para terras longínquas, e proporcionou uma miscigenação que mais tarde 

daria origem a diversas línguas. O contato entre os romanos (falantes do latim) 

e diversos povos não-romanos, com línguas próprias, engendrou um processo 

de “democratização da cultura romana” Gaia (2009) que culminou na 

formação do galego-português, castelhano e catalão, todas geradas sobre a 

influência linguística e cultural dos povos que tiveram mútuo contato. 

Ainda que o latim não fosse imposto aos povos suplantados, a língua, 

enquanto fonte de identidade, prestígio e poder, influenciou na cultura dos 

povos não-romanos, uma vez que o latim se torna a língua oficial do exército, 

“os povos passavam a utilizá-la não por imposição, mas sim como mérito de 

utilizar a língua do então grandioso exército romano” (Jesus 2009: 2072). Os 

povos não-romanos começaram também a se comunicar por intermédio da 

língua latina, com isso, a expansão desta se intensificou, ocasionando em 

alguns casos a substituição da língua nativa, e por meio dela, a incorporação 

desses povos aos romanos. Em decorrência, surgia o interesse em aprender 

e educar as crianças na vertente latina, principalmente aquelas oriundas das 

classes mais abastadas, fazendo com que esta língua se fixasse 

definitivamente em algumas regiões, essa mistura linguística culminou na 

origem de várias outras línguas, denominadas línguas românicas. 

Subjugados pelo Império Romano algumas terras orientais conservaram 

suas línguas, tal como judeus e árabes, mesmo com todo o poderio da cultura 

romana. 

As línguas românicas (também designadas por línguas latinas, línguas 

neolatinas, línguas novilatinas, romances ou romanços) são um grupo de 
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idiomas proveniente da família mais vasta das línguas indo-europeias, que se 

originaram a partir da evolução do Latim: 

O processo de romanização marca o início das mudanças lingüísticas 
que o latim viria sofrer, pois ao ser incluído dentro de um grande 
território passou a influenciar e ser influenciado por outros idiomas 
existentes na época. A princípio, o que existia era simplesmente o 
latim. Depois, o idioma dos romanos se estiliza, transformando-se num 
instrumento literário. Passa então a apreender dois aspectos que, com 
o correr do tempo, se tornam cada vez mais distintos: o clássico e o 
vulgar. Não eram duas línguas diferentes, mas dois aspectos da 
mesma língua. Um surgiu do outro, como a árvore da semente (p. 
Jesus 2009: 2073) 

Para Berlitz (1988) este processo denominado romanização –apesar da 

dupla via interacional – se deu a partir do entrecruzamento entre a imposição 

do Império Romano com a língua dos povos nativos, o que proporcionou 

dialetos dentro da língua latina. 

Tal distinção é proveniente do fato que a expansão do Império Romano 

desencadeou o surgimento de classes sociais diferenciadas entre a 

população, o que interferiu diretamente nas oportunidades e acessos de cada 

grupo, ocasionando assim, uma diferenciação linguística entre os segmentos 

sociais da Península Ibérica no referido período, onde a língua  passa a 

apresentar modalidades diferentes, influenciada pelas classes sociais, áreas 

geográficas, ou mesmo pelo fato de ser empregado sob forma escrita ou 

falada, conforme verificamos a seguir: 

Os mais favorecidos passam a usar o então chamado sermo urbanus, 
considerado linguagem culta que mais tarde veio a denominar-se latim 
clássico que é a modalidade essencialmente escrita e literária do latim 
desta época com todo o estilo rígido da gramática, resultante da 
estilização da língua oral da classe culta (Jesus 2009  p. 2073). 

De acordo com Bizzocchi (2013), no estudo da língua tem-se como 

combinação de elementos Greco-romanos o denominado cultismo que 

comporta palavras derivadas destes dois Estados, enquanto que os vocábulos 

herdados e estrangeirismos de outros povos que não eram oriundos da Grécia 

e Roma seriam denominados de vulgarização. 

Jesus (2009) em seus estudos também destaca o uso do sermo vulgaris, 

que gerou o latim vulgar falado por soldados, marinheiros, agricultores e 
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outros, pontuado sempre as diferenças entre língua escrita e falada. E é a 

partir desta modalidade do latim é que se originam, por sucessivas 

transformações, as línguas românicas, que em se considerando as classes 

sociais, apresenta duas modalidades, sermo nobilis, definida como a maneira 

de falar da classe culta escolarizada, que ao empregar o latim na fala 

coloquial, fazia-o de um modo mais cuidadoso, respeitando o quanto possível 

os padrões de correção gramatical e uma outra, o sermo plebeus, sendo esta 

a variedade do latim essencialmente falado, sendo a norma da grande massa 

popular menos favorecida bem como mais viva e real. O sermo plebeus, o 

sermo castrenses, o sermo nauticus corresponderiam à maneira de falar das 

classes incultas, apresentando-se com algumas variantes de acordo com a 

maneira de falar de soldados, marinheiros e outros. Por ser utilizado por 

grande parte da população o latim vulgar sofreu uma mudança mórfica 

superior que a do latim clássico, pois este, “como toda e qualquer língua 

escrita, tende a conservar apenas o que é de cunho refinado, adotando o que 

é de uso dos falantes depois de algum tempo” (Jesus 2009: 2073). 

Para além da vulgarização, Bizzocchi (2013), insere o semi cultismo como 

uma forma híbrida de linguagem que mescla o cultismo e o vulgarismo, 

defendendo a importância de se ter clareza sobre a origem das línguas e suas 

heranças léxicas, por em sua construção representar a história de um povo 

e/ou comunidade refletindo por assim dizer parte considerável da própria 

trajetória e organização de cada nação. 

O Latim vulgar evoluiu gradualmente de modo a tornar-se cada uma das 

distintas línguas românicas, um processo que continuou pelo menos até o século 

IX. Tais idiomas mantiveram-se por muitos séculos como línguas orais, apenas, 

pois o Latim ainda era usado para escrever. Por exemplo, o Latim foi a língua 

oficial de Portugal até 1296, quando foi substituído pelo português. Estas línguas 

derivadas, como o italiano, o francês, o espanhol, o português, o catalão e o 

romeno, floresceram e afastaram-se umas das outras com o tempo. 

Ressaltamos que todas as línguas possuem variação, e que no caso 

específico da língua latina, a variação suplantou exatamente a partir do 
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processo de dialetação ocasionado por fatores externos e internos ao Império 

Romano, e que desencadeou as línguas românicas, sistemas linguísticos 

independentes com características, vocabulário, sintaxe, produção cultural e 

literária próprias, com história e identidades nacionais. 

O processo de fragmentação linguística do Império Romano, responsável 

pela formação das diversas línguas românicas: português, francês, espanhol, 

italiano e romeno. O galego, principalmente, deve ser observado sob o ponto 

de vista linguístico e político-social. A expansão do Império Romano espalhou 

o Latim por toda a Europa e o Latim vulgar terminou por sofrer interferências 

dialetais de acordo com o lugar em que se encontrava o falante. 

 

 

Fig. 11. Penetração do latim na península ibérica por volta do século III d.C-Fonte: 
Barbosa, (2005) 
 

Entre as línguas românicas o galego-português foi de extrema importância 

para a formação da Língua Portuguesa. Na verdade a Língua Portuguesa 

nasceu na Galícia. Da inter-relação linguística e cultural entre o Castelhano, 

o Galego e o Português surgiram conflitos de várias ordens.  

No seu artigo “Um ambíguo referente de reintegração: as transferências 

desde Portugal e o mundo de expressão portuguesa ao campo teatral galego” 

Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes (2015) expõe as relações de alteridade 

entre a Galiza e Portugal ao apontar a questão de quem realmente apresenta 

mais proximidade com a cultura galega, situada entre as culturas portuguesa 

e castelhana.  Para tanto, recorre a coesão sócio semiótica apontando como 



118 
 

elemento de grande importância nesse processo as balizas de produção 

cultural da língua galega, que sofre pressões do castelhano desde que passou 

a apresentar uma norma sistêmica com amplas repercussões nos campos 

culturais e do poder. 

De acordo com o autor, o principal oponente do qual a produção cultural 

galega precisa se distanciar para garantir uma autonomia é o sistema cultural 

espanhol, seja em nível de repertório seja em padronização e normatização 

linguística. Essas transferências intersistêmicas favorecerão um 

distanciamento do opositor se ocorrem de um sistema diferente, corrigindo 

carências e sem risco de absorção com regionalização ou subsistemização. 

O que denomina “transferências intersistêmicas nutrícias (corretoras de 

déficits), em contraste com as transferências intersistêmicas ameaçadoras 

(que debilitam o sistema propiciando a subalternidade respeito do correlato 

que o ameaça)”. Esse caminho lusofônico apontado apresenta no entanto, 

dificuldades grandes a enfrentar: a forte impregnação cultural e sistêmica da 

castelhanização, a dificuldade de uma “regaleguização” de uma volta às 

origens e a oposição dos próprios agentes do sistema que defendem a 

autonomia galega no que tange a uma integração com a cultura lusófona, 

dificultando a superação de uma alteridade que exclui a reintegração cultural 

na lusofonia do discurso. Permanecem, portanto, inanes entre o discurso 

confraternizador e a prática do afastamento. Falta ao galego, quiçá, descobrir 

o prazer – como diria o poeta – “de roçar a língua de Camões” que certamente 

faria vista grossa às suas relações com a língua castelhana. 

Testemunhos do binômio língua-identidade foram dados por diversos 

literatas. Fernando Pessoa em seu Livro do Desassossego editado em 1982 

e escrito entre os anos 1910-1930, ainda inquieta a muitos com sua célebre 

frase, que em geral aparece descontextualizada: “A minha pátria é a língua 

portuguesa”.  

Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num    
sentido, um alto sentimento patriótico. 
Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem 
ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem 
pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que 
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sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, 
não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal 
escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se 
bata, a ortografia sem ípsilon, como o escarro direto que me enoja 
independentemente de quem o cuspisse. 
Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa vista 
e   ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-me do seu 
vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha. (Pessoa 1982: 358) 

Pessoa, em suas considerações, faz uma distinção importante do que para 

ele significa Pátria, tomada numa acepção linguística, longe de 

posicionamentos políticos ou geográficos. Pátria, para o insigne poeta, é o 

veículo de expressão de seus sentimentos, de sua alma. E para conseguir 

transmitir esse sentimento ele o faz através da língua e da linguagem. Ironiza, 

em determinada medida, com sentimento de indiferença para com nações, 

comparando ao que sente, quando vê a língua aplicada de maneira 

inadvertida. 

Escrever em língua portuguesa, a pátria de Pessoa, é como se dispor 

molemente despida e casta a jorrar irrefutavelmente vocábulos, dígitos, 

sonidos ou expressões desavisadas... quando desde muito cedo... se 

costuma madrugar sentidos... Tudo é fértil nesse universo de possibilidades e 

desafios. Tudo liquidamente, se molha frugal no papel da memória, que 

constitui e toma forma gestando o inusitado, gestando o sacro e o profano nas 

paredes férteis e maternais sob constelações, compilações e enigmas que se 

formam, na lousa do infinito..., teias de uma história, que cresce e se 

enriquece de tantas belezas e compensações. 

Estar de mãos dadas com a língua que é pátria secreta, gestando vida..., 

palavra boa, palavra volitante e desajustada; por vezes, fraca, franca, 

destemida, valente, hipócrita ou suculenta; não há uma razão plausível para 

desgarrá-la; sempre se há um caber ou pertencer; são infinitos horizontes que 

se entrecruzam mesmos por hemisférios longínquos ou equidistantes; 

desatando e compreendendo muitos nós de nós, sem fim; há beleza no 

respirar de cada palavra que não quer se calar; e nesse útero colossal a vida 

explode por encantamento..., onde tudo começa, tudo se define, e segue o 

seu curso..., por expulsão, se nasce se cospe..., a língua  que dá sentido a 
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tudo... E, que nos define como e quando ser, diante do espetáculo da vida que 

abraça o hálito orvalhado do sentir e/ou existir, - língua que nos resume e nos 

completa, não por falta dela, mas sim, por pertencimento, onde nos impulsiona 

e nos aproxima do belo, do esdrúxulo, do simples, do complexo que encerra 

em cada um de nós.  

É esta língua que roça sensivelmente amorosa quando acaricia a praia dos 

desejos... revela mistérios em ritos de passagens, embevecendo de pores e 

sentires desde o engatinhar, descobrir, experimentar..., sendo alimentados 

por essa essência divinal, de mãe-gentil que aquece transbordante, 

tornando-nos o que somos de melhores, em essência luminescente no fulcro 

das entranhas dessa língua que nos sustém. 

Nélida Piñon, em tom confessional, também relata no Livro das Horas 

(2012) como se processa sua relação com a língua: 

Converso com Deus em português, (...) 
No idioma luso, acolho impropérios e expressões de amor. Nesta 
língua aprendi que a complexidade e o mistério da realidade 
subsistem mediante o uso pleno do léxico. E que, ao pensar em 
português, o mundo melhor se ordena a fim de facilitar meu trânsito 
por suas vias secretas. (...) 
Com que gozo, ao longo dos anos, pulei a cerca para entrar no quarto 
alheio que deixou a porta aberta pensando em mim na língua comum. 
Quando nos confidenciávamos fingindo que comprometiam o mundo 
em nome do amor. Também nesta língua o padre me perdoou os 
pecados antes de eu completar vinte anos. (...) 
A paisagem lírica ou dramática, que me ensejava, sempre me turvou 
os sentidos. Não sei se de alegria ou de melancolia, esta herdada dos 
portugueses. Também não sei se é mais fácil mentir com ela ou tecer 
os elogios que podem ser confundidos com bajulação. (...)E o que 
mais pensar que se faz com esta língua? Claro que falar com Deus, 
como Carlos V. De maneira que não O assuste e que Seu silêncio não 
me perturbe, me roube o ânimo de viver e de pecar. (...) É com esta 
língua amada que enfrento os nós da criação que pratico na calada da 
noite. E me dou conta, altaneira e orgulhosa, que esta língua garante-
me o ofício, fez de mim uma escritora.Só me resta, então, no 
crepúsculo ou no anoitecer, inclinar a cabeça em reverência e 
agradecer comovida. 
 
                                                                                (Piñon 2012: 69-
70) 
 

A escritora brasileira, de ascendência galega, fez um relato do qual se 

depreende que o idioma a serve de forma pragmática: na sua relação com a 
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crítica, leitores e ofício de escritora. Faz alusão também ao aspecto de sua 

liberdade de expressão sem ouvir censura, sequer da divindade. Acentua o 

idioma como veículo da liberdade de expressão no ofício do qual se orgulha 

com altivez e exerce com dignidade. 

Juan Gelman, poeta argentino que permaneceu longos anos no exílio, 

quando em visita a China em 2007 expôs, em ato no Instituto Cervantes de 

Pequim 14 , sentimento semelhante ao de Pessoa, em relação ao idioma 

castelhano ao expressar: “Nací en Argentina a la lengua de mi infancia. Rodé 

por muchos países y me establecí en México por deseo. Todos pertenecemos 

al mundo y si una patria tengo es la lengua. La lengua tiene muchas patrias: 

la infancia, la familia... todo lo que va haciendo al individuo”  

Finalizando a declaração o escritor argentino, em alusão à antiga condição 

de exilado, complementou: "Para un poeta y escritor es lo único que puede 

habitar. Después, aunque le manden al exilio y al infierno, no importa (“cada 

poeta encuentra su propia voz y la lengua que necesita. Yo no he creado una. 

El castellano estaba bien hechito cuando yo nací” 

 

2.5 O Rexurdimento e as migrações na (re) definição do pertencer galego 

Ao marcar o ingresso da literatura galega na contemporaneidade o 

Rexurdimento foi um movimento de recuperação da cultura, língua e literatura 

galega produzido a partir do século XIX, incorporando elementos do 

romantismo europeu, sobretudo, no discurso de exaltação da língua de cada 

povo, de cada nação, valorização dos marginalizados e o aumento da 

consciência nacional dos galegos em prol da (re) construção de sua própria 

história. Algumas características fundamentam este movimento como 

organizações político-ideológicas que difundiram termos como provincialismo, 

nacionalismo e regionalismo com veemente defesa dos traços característicos 

da cultura galega, tais como a reivindicação da unidade da Galícia. 

                                                                   
14 Palavras proferidas no Instituto Cervantes de Beijing, no qual defendeu o papel  da instituição en na 
difusão da literatura en castellano. Recup. de http://www.voltairenet.org/article159844.html 
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Não se pode falar de rexurdimento galego sem mencionar alguns dos seus 

precursores, dentre eles o Padre Martin Sarmiento considerado por 

Monteagudo (1999) como o “inventor” do galego moderno, estabelecendo, na 

esteira do seu mestre e amigo Benito J. Feijoo, alguns princípios básicos 

sobre a autonomia do idioma galego: que o galego não é um dialeto do 

castelhano, mas sim descende do Latim, que o galego e o português tem uma 

origem comum e que o galego não é dialeto do português, mas descendem 

de uma raiz comum e permanece mais próximo a ela. Competiu a Sarmiento 

por meio de pesquisa de campo e estudo do Cancioneiro de Santa Maria, de 

Afonso X estabelecer o antigo prestigio social e literário da língua galega. 

Outro importante precursor do Rexurdimento, pertencente a geração 

provincianista é Xoán Manuel Pintos, cuja obra a Gaita Gallega (1853) serviu 

como inspiração a Cantares gallegos a qual insere-se numa posição 

importante dentro da literatura galega por ser um dos precursores na 

valorização da língua, visando também o ensino do idioma através de um 

personagem popular. 

Dupláa (1986) ressalta que o Rexurdimento, apesar da defesa pela 

unidade da cultura galega e reivindicação de sua história, idioma, costumes, 

etc. não foi um movimento homogêneo e sim constituído por fases, apontando 

a diferença entre o planejamento dos catalães regionalistas românticos, e o 

primeiro galeguismo (etapa do provincialismo), que surgiu a partir do fracasso 

do levante provincialista contra a política do governante Narváez. Portanto, 

período considerado precursor do Rexurdimento (1833-1862) trouxe algumas 

obras defensoras do galego antes da publicação da obra que representa o 

marco do movimento pleno (1863-1888) que é Cantares gallegos de Rosalía 

de Castro. Além de Rosalía, Curros e Pondal foram outros dois autores que 

marcaram esse período, ao trazerem a poesia como forma de recuperação do 

idioma e cultura galega em sua genuína formação, o que proporcionou a 

publicação das primeiras gramáticas e dicionários nesse idioma e uma 

imprensa inteiramente galega.  A partir de 1889 até 1914, o Rexurdimento 

experimenta um período de declínio, diante das novas reconfigurações sociais 

e políticas em um contexto de conflito mundial. 
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O século XIX foi um século marcante para a literatura ocidental, a partir do 

alavancar da imprensa escrita e criação de editoras. Os condicionantes 

sociais conforme assegura Liaño (2003) trouxeram para a Galícia a reflexão 

crítica como expoente das artes e cultura por meio de recursos como a ironia, 

ambiguidade, jogos de palavras, exaltação da liberdade, busca pela 

identidade nacional, valorização de seu povo. 

Enfim, o rexurdimento foi um movimento importante para a sociedade 

galega, ao defender a construção de um estado soberano que deveria 

recuperar, valorizar e implantar o uso de um idioma, cultura e território 

próprios. Trouxe a cultura como estandarte de luta introduzindo um espaço de 

debate que influenciou a imprensa escrita recém criada e o ensino em seus 

vários níveis; tendo como principais instrumentos de atuação, a filologia, 

historiografia, música, literatura e folclore, reivindicando um passado histórico 

que caracterizasse a Galícia, seu povo, sua identidade e o direito de se 

autogovernar. 

2.5.1 Caravanas de imigração no coração da identidade galega 

De que me vale a riqueza de ter duas pátrias, se as duas me querem dividir, 
ambas me fazem sentir que não pertenço a lugar nenhum. 
 
                                                                                               N. Piñon em A República dos sonhos 
  

A Galícia é uma comunidade autônoma da Espanha, formada por cidades 

como Vigo, A Corunã, Santiago de Compostela, Pontevedra e outras. 

Diversamente da época de Rosalía de Castro, quando o castelhano era o 

idioma oficial permitido. A autonomia linguística veio com a oficialização do 

galego pelo Estatuto de Autonomía de Galícia(1981), desenvolvendo a alínea 

dois do artigo terceiro da Constituição Espanhola (1978). Com o início de um 

processo de institucionalização vieram importantes mudanças para a situação 

social da língua galega que priva hoje com o castelhano a condição de língua 

cooficial, e sem sofrer discriminação. O processo de democratização 

linguística iniciou com a queda da ditadura franquista (1975). 
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Conforme aponta Monteagudo (2012), a Galícia remonta às terras fixadas pelo 

Império Romano a cerca de XIX a.c, que ao dominar o território composto pelos 

povos galaicos (Kallaikoi) o nomeou como Gallaecia – terra dos Callaecia – 

derivando nos atuais nomes Galícia ou Galiza, considerada como uma das 

instituições político-administrativas mais antigas de toda a Europa. São terras 

banhadas pelo Oceano Atlantico, rota de navegações, cuja influência é notória na 

literatura, na economia e na vida do galego. O mar também foi porta de saída para 

a aventura da emigração. 

Ao longo dos séculos este território foi acometido por sucessivos 

assentamentos de pessoas como os suevos e bretões e juntamente com a  

cultura romana foi formada uma nova língua autóctone, o galego, que se 

tornou por excelência língua lírica em toda a Península Ibérica. 

A história moderna e contemporânea da Galícia, segundo Gomes (2011) é 

marcada por um acentuado fluxo migratório, estigmas e estereótipos, 

provenientes do 

[...] atraso econômico e pela contínua emigração. As saídas em busca 
de melhores condições de vida começam no século XVIII e estendem-
se até os anos 1970. A região chegou a competir com a Irlanda pelo 
primeiro lugar de maior emigração relativa (por cada mil habitantes) 
entre 1891 e 19154 . Esse quadro fez com que os galegos tenham 
sido por longo tempo alvo de estereótipos negativos. Esse recorte 
negativo reproduziu-se na consideração que se tinha dos seus 
habitantes onde quer que eles fossem. Atualmente existem cerca de 
360 mil eleitores no exterior e uma população local de 2,7 milhões de 
pessoas (Gomes 2011: 16). 

Sabe-se que o passado glorioso espanhol no pioneirismo das grandes 

navegações, juntamente com Portugal, sofreu grande impacto com as 

revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, que colocou em xeque o 

sistema de acumulação primitiva do capitalismo mercantil e da supremacia da 

aristocracia nobiliárquica, proporcionando uma reestruturação em todas as 

instâncias: sociais, econômica, política e cultural, nas quais alguma regiões 

foram mais prejudicadas do que outras, como o caso da Galícia. 

A partir dos finais do século XIX, por conta das mudanças e crises no 

contexto de construção dos Estados Nacionais, aumentou-se o fluxo 
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migratório da Europa para as Américas, em busca de melhores condições de 

vida, trabalho e renda, como também de liberdade, que nas assertivas de 

Gomes (2011) ao retomar o escritor galego Ramón Otero Pedrayo, 

transformou a Galícia em uma “terra de adeus” e prossegue a análise 

fundamentado que esta realidade se dava por conta do isolamento geográfico, 

político e econômico na qual a região se encontrava, bem como clientelismos 

políticos que mantinham uma estrutura social rígida com baixa mobilidade 

social, uma economia de base minifundiária na base da sociedade agrária 

tradicional, ausência de uma proteção  oficial à agricultura, tardia integração 

à economia capitalista, baixos índices educacionais e desconhecimento de 

novos conhecimentos técnicos modernos de cultivo. 

Estes motivos balizaram as migrações massivas, considerando-se que as 

instituições galegas não conseguiram otimizar o ritmo das mudanças sociais 

e as políticas que exigiam grande urbanização e industrialização em uma 

sociedade majoritariamente agrária que ao migrar o camponês de suas terras 

para a cidade, não o inseriu nas novas condições de trabalho; o que colaborou 

com as fraturas internas no seio dessa nova sociedade ainda assentada em 

relações de produção arcaicas herdadas do feudalismo. O atraso economico 

da Galícia, nesse período, também se deveu a uma burguesia parasitária, 

incapaz de desenvolver a indústria e as reformas necessárias em beneficio de 

toda a sociedade. 

Conforme Mello (2014), esta realidade permeada por grandes fluxos 

dificulta a construção de uma identidade nacional unificada genuinamente 

galega, na Galícia, que desde a antiguidade romana recebe várias influências 

culturais, como por exemplo a céltica, se apropriando de lendas, folclores, 

diversos mitos que se tornaram ícones e símbolos que lhes dão legitimidade 

: 

Os elementos célticos em Galícia não são fruto unicamente do século 
XIX. Apesar de entendermos que o marco histórico das teorias 
acadêmicas sobre o celtismo galego surgem com o História de Galícia 
de José Verea y Aguiar, suas influências residem no século XVIII com 
autores como o frei Martín Sarmiento e Juan Francico Masdeu que a 
partir da crítica de leituras acerca do celtismo na França desenvolve 
leituras próprias ligadas a Galícia. Durante o desenrolar do século XIX 
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nós encontramos o celtismo na galícia se desenvolvendo junto de um 
projeto político como na atuação de Antolín Faraldo junto ao 
provincialismo e mais a frente já no rexionalismo a figura de do 
historiador Manuel Murguía e do poeta Eduardo Pondal)..[...] 
No entanto, o celtismo galego ganha sua principal leitura a partir dos 
períodos político do Rexionalismo, onde um grupo de intelectuais dará 
corpo ao galeguismo por meio do movimento cultural e literário 
conhecido como o Rexurdimento. Neste período de profícua produção 
cultural galega que devemos localizar a atuação da cova céltica e em 
especial as obras de Manuel Murguía e Eduardo Pondal (Mello 2014: 
94-95) 

Todavia, apesar de todo um esforço de preservação cultural, mesmo por 

parte dos emigrantes, a Língua Galega esta incursa num processo crescente 

de desgaleguização, como aponta o estudo de 1994 (Lingua Inicial e 

Competência Linguística em Galicia) de competência linguistica em Galego 

no âmbito da leitura e da escrita comparativamente ao Castelhano, 

resumindo-se nas seguintes conclusões: o meio mais importante de aquisição 

do galego é a família, porem com perda gradual neste espaço principalmente 

quando se introduzem fatores de variação como  idade, classe social, ou local 

de nascimento e dentro da faixa de 16 a 25 anos.  Os resultados dos 

cruzamentos estabelecidos confirmam hipóteses sobre a perda da 

importância do âmbito familiar na transmissão do galego em relação a quanto 

mais novos são os indivíduos, mais alta é a sua classe social e mais 

urbanizado o seu lugar de nascimento. O que confirma uma tendência de 

desgaleguização. Outro aspecto de importância é que o galego seguiu sendo 

um instrumento de comunicação importante a nível familiar na emigração, 

como parecem indicar os números relativamente altos de filhos de emigrantes 

nascidos fora da Galícia que o adquiriram neste âmbito.   

A lírica de Rosalía de Castro não se furtou a abordar a temática da 

emigração, ora na óptica de uma Galícia mãe, que chora saudosa por seus 

filhos, como se vê no poema “Adiós, ríos” ora na óptica de “As viudas d’os 

vivos e as viudas d’os mortos” referindo-se às mulheres abandonadas pelos 

maridos que migraram em busca de melhores condições de vida.   

Muito desse fluxo migratório de galegos aportou em terras brasileiras, e 

como um dos maiores frutos dessa saga temos o livro A República dos 
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Sonhos da escritora brasileira de ascendência portuguesa e galega, membro 

da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinõn.  A República dos Sonhos trata 

da história de uma família de imigrantes galegos portadores de costumes 

galegos e brasileiros, sob a óptica do imigrante, que se deslocou para o Brasil 

em busca do sonho. 

Uma outra vertente ligada diretamente ao imigrante é a situação do exílio, 

do sentimento do galego que por diversas razões se vê obrigado a viver fora 

de seu rincão. Ressalta-se nessa temática,  a obra Lonxe,  de Lorenzo Varela, 

o livro foi publicado em Buenos Aires em 1954, com ilustrações em xilogravura 

de outro desterrado, Luis Seoane.  Na primeira página aparece a seguinte 

dedicatória: A Maruxa e Luís Seoane, fiestras: si se olla pra fora, o mundo, si 

pra dentro, Galiza. Um encontro da poesia que fala, com a poesia silenciosa 

dos desterrados. 

               
Fig. 12.  Xilografia de Seoane para livro Lonxe, de Lorenzo Varela (s/r) 

Na imagem acima pode ser observada uma das xilografias de Seoane, 

especialmente elaborada para Lonxe onde o sentimento de exílio está 

sincronizado com a morte e com as raízes célticas, expressas no dólmen 

megalítico, cuja abertura tumular, ou passagem, ligeiramente descentrada, 
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situada entre uma flor e a lua, constituem figurações da esperança de 

felicidade  – de um dia atingir a paz no firmamento – no pulsar de estrelas 

coruscantes. 

A partir das considerações apresentadas, verifica-se que os fenômenos 

sociais, políticos, econômicos e científicos influenciaram sobremaneira o 

modo de viver e pensar de brasileiros e galegos, sobretudo, em relação às 

questões de autonomia e busca de (re) afirmação identitária. Depreende-se 

que a literatura é parte precípua dessas representações, por isso a eleição de 

Os Sertões e Cantares gallegos, por tratarem de maneira singular, essas 

premissas. A análise hermenêutica do corpus investigativo tem como meta 

afiançar a ideia de que o discurso ficcional destas obras foi e permanece como 

elemento relevante no campo da identidade cultural, incluindo-se o sentimento 

de nacionalidade e pertencimento dos partícipes diretos ou indiretos do 

discurso literário. As obras Os Sertões e Cantares gallegos são e foram 

balaustradas para a construção da identidade cultural brasileira a partir da 

figura do sertanejo e da identidade cultural galega através da simbiose 

homem-sertão e da interação Mãe Galícia-Rosalía, sustentando-se na defesa 

da Língua Galega e de  suas raízes folclóricas, mostrando que a literatura em 

prosa e poesia expressa representações sociais e culturais concretas de um 

povo/nação, em suas complexas relações, estabelecidas pelas vozes 

literárias que lhes dão sustentação, subvertendo a lógica do espelho, ao 

refletir de forma mais profunda, retratos e figurações de comunidades 

concretas, que a aparente realidade objetiva, ao cingir  o material, o imaterial, 

o  individual e o coletivo. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE LITERÁRIA: OS SERTÕES E CANTARES 

GALLEGOS 

3.1 Euclides da Cunha e Os Sertões:  

Nos próximos tópicos serão comentadas considerações relativas à análise 

literária de Os Sertões, onde tragédia, violência, representações sociais e 

contrastes se mesclam na vida e obra do autor. 

3.1.1 O autor 

Euclides da Cunha (1866-1909) foi um intelectual brasileiro: Engenheiro, 

professor, escritor, poeta e jornalista. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de 

janeiro de 1866, filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudósia Alves 

Moreira da Cunha e morreu neste mesmo estado, em 15 de agosto de 1909, 

aos 43 anos de idade. Órfão de mãe aos três anos de idade, vem de família 

de cafeicultores do Vale do Paraíba, de poucos recursos econômicos, vive 

infãncia e juventude difíceis, morando em casa de parentes, sendo criado por 

tios e avós. Freqüentou conceituados colégios fluminenses e aos dezenove 

anos matriculou-se na Escola Politécnica, iniciando o curso de Engenharia 

Civil. Simultaneamente, matriculou-se na Escola Militar da Praia Vermelha em 

1886, quando passou a escrever para a Revista da Família Acadêmica. Por 

conta de suas opiniões divergentes e aproximação com os ideais 

republicanos, foi expulso da Academia, por afronta ao Ministro da Guerra do 

Império, ao jogar ríspida e insubordinadamente, durante revista às tropas, sua 

espada aos pés do Ministro Tomás Coelho. Euclides foi submetido ao 

Conselho de Disciplina, sendo expulso do Exército em 1888. Participou 

ativamente da propaganda republicana em periódicos, passando a morar em 

São Paulo, onde teve a oportunidade de atuar como jornalista no impresso A 

Província de São Paulo.  

Instalado em São Paulo e engajado na causa republicana, de acordo com 

Ventura (1996), Euclides da Cunha ingressou na imprensa diária com artigos 
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de proselitismo político e ataques contra as figuras do imperador e da família 

real, defendendo uma revolução política com a derrubada da monarquia. 

Seu primeiro artigo, "A pátria e a dinastia", saiu em 22 de dezembro 
de 1888. [...] Comentava a transferência de tropas para o Mato Grosso 
sob o comando do marechal Deodoro da Fonseca, presidente do 
Clube Militar, enviado para um mal disfarçado exílio político. A ação 
do governo de dispersar o Exército para enfraquecê-lo não impediria, 
segundo Euclides, a lei da evolução de seguir o seu curso "fatal" e 
"inexorável": "Desiluda-se pois, o governo; a evolução se opera na 
direção do futuro" (4). Acreditava ser inevitável a passagem da 
monarquia à República. Sua formação positivista e evolucionista o 
levava à crença fatalista em uma série linear de etapas do 
desenvolvimento humano. A República seria introduzida ou pela via 
pacífica, de forma evolutiva, ou com o uso da força, pela via 
revolucionária (Ventura 1996: 278).  

Com a vitória republicana, voltou ao Exército e concluiu a Escola  Militar em 

1892, formando-se em Engenharia com bacharelado em Matemática e Ciências 

Físicas e Naturais. Euclides da Cunha casou-se com Anna Emília Sólon Ribeiro, 

filha do major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, um dos líderes da República. 

Conforme Ventura (1996), em 1894, Euclides da Cunha foi praticamente exilado 

(deram-lhe a incumbência de dirigir a construção de um quartel na longínqua 

cidade mineira de Campanha) por assumir posição anti-florianista. Euclides da 

Cunha afasta-se do Exército, em 1896. De Campanha, retornou nesse período 

para São Paulo, atuou como superintendente de obras e colaborador do jornal o 

Estado de São Paulo, quando em 1897 foi convidado pelo jornalista Júlio de 

Mesquita para testemunhar as operações do Exército na Guerra de Canudos no 

sertão baiano, suas mensagens foram transmitidas por telégrafo para o jornal. 

Permaneceu no local de agosto a outubro de 1897. Cinco anos, depois, em 1902 

trazia à luz o livro que o consagraria, Os Sertões, considerado a obra prima 

do inicio do século XX na literatura brasileira. Escrito na cidade de São José 

do Rio Pardo, enquanto administrava a construção de uma ponte, nos raros 

momentos de folga, conforme afirmara. O reconhecimento obtido com Os 

Sertões, facultou-lhe a sua aclamação como membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras, com direito 

a ovações dos grandes intelectuais da época. Euclides da Cunha, a partir de 

janeiro de 1889, escreveu uma série de artigos defendendo a República. A 
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temática republicana esteve presente não apenas em Os Sertões, como em 

outras obras que escreveu tais como: Contrastes e confrontos (1907) e À 

margem da história (1909), e artigos como A esfinge e O marechal de ferro, 

em que criticou o autoritarismo político de Floriano Peixoto, já com a 

descrença e desilusão com os rumos tomados por esse novo regime, o que 

foi perceptível em Os Sertões, publicado em 1902, onde denunciou as tropas 

republicanas pelo massacre dos habitantes de Canudos.  

Em agosto de 1904, Euclides foi nomeado chefe da comissão mista 

brasileiro-peruana de reconhecimento do Alto Purus, com o objetivo de 

cooperar para a demarcação de limites entre o Brasil e o Peru, missão a ele 

destinada pelo Barão do rio Banco. Partiu de Manaus para as nascentes do 

rio Purus, chegando enfermo em agosto de 1905, como afirma em carta ao 

seu amigo José Veríssimo: 

Levo — nesta Meca tumultuária dos seringueiros — vida perturbada e 
fatigante. Ao mesmo tempo que atendo a sem número de exigências 
do cargo, sofro o assalto de impressões de todo desconhecidas. Foi 
um mal esta parada obrigatória, que não sei até quando se prolongará: 
perdi uma boa parte de movimento adquirido, para avançar no 
deserto. Mas resignei-me, bem certo de que a minha velha boa 
vontade não afrouxará com tão pouco e confiante na minha 
abstinência espartana no reagir ao clima. Alguns graus de febre que 
tive, ao chegar, passaram — e espero que não tenham sido um 
lugubremente gentil cartão de vista do impaludismo, pressuroso em 
atender ao hóspede recém-chegado Galvão e Galotti 1997: 252) 

Dando continuidade aos estudos de limites territoriais, Euclides escreveu 

o ensaio Peru versus Bolívia, publicado em 1907.  

Após retornar da Amazônia, Euclides proferiu a conferência Castro Alves 

e seu tempo, prefaciou os livros Inferno verde, de Alberto Rangel; e Poemas 

e canções, de Vicente de Carvalho. 

Visando estabilidade, impossível na carreira de engenheiro, Euclides 

prestou concurso para assumir a cadeira de Lógica do Colégio Pedro II. O 

filósofo Farias Brito foi o primeiro colocado, mas a lei previa que o Presidente 

da república escolheria o catedrático entre os dois primeiros. Graças à 

intercessão de amigos, Euclides da Cunha foi nomeado. Depois de sua morte, 

Farias Brito acabaria ocupando a cátedra em questão. 
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Importante retomar que, quando esteve na Escola Militar da Praia Vermelha, o 

escritor sofreu as influências das concepções positivistas e republicanas quando 

foi aluno de Benjamin Constant, acentuando dessa forma seus posicionamentos 

políticos, o que lhe proporcionou a alcunha de insubordinado. 

Nessa fase de juventude, Euclides da Cunha abraçara o positivismo de 

Comte, afastando-se gradualmente desta doutrina para incorporar as ideias 

evolucionistas, não se desligando, porém, dos conteúdos comtianos. As 

divergências próprias entre estas doutrinas, não propiciaram campo para que 

Euclides da Cunha abracace-as concomitantemente como substrato 

científico, em face das inúmeras discordâncias entre elas.  

O Positivismo Comtiano arrefeceu em sua magnitude como substrato 

intelectual à medida que Euclides da Cunha percebia a sua incapacidade de 

estabelecer com acurácia – a partir do modelo Positivista– os problemas 

sociais; o que também já se fazia notar por outros intelectuais da época. Essa 

busca de explicações do social o levou a uma apropriação do evolucionismo 

social spenceriano, em detrimento do positivismo, o que pode ser comprovado 

por vários trechos da escrita euclidiana, indicando inclusive o darwinismo 

social presente em seu pensamento, conforme pode ser percebido em seu 

relato nas notas preliminares de Os Sertões:  

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.” 

(Cunha, 1984, p.66). 

Em Notas preliminares, Euclides da Cunha apresenta o seu objetivo para 

com a obra ao descrever os sertanejos e a campanha de Canudos 

Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros 
historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças 
sertanejas do Brasil. E fazêmo-lo porque a sua instabilidade de 
complexos de fatores múltiplos e diversamente combinados, aliada às 
vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem, as 
tomam talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante 
as exigências crescentes da civilização e a concorrência material 
intensiva das correntes migratórias que começam a invadir 
profundamente a nossa terra.  
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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 (Cunha 1984: 71). 

Quem era o povo desta nação agora republicana? Talvez inquietantes 

indagações acompanhassem Euclides no percurso da elaboração de Os 

Sertões, justamente por ser uma das preocupações presentes no período 

oriundo da construção dos Estados nação organizados a partir do século XIX, 

e qual nacionalidade seria construída a partir da formação de seus povos E 

antes de citar Taine e a valorização de sua teoria, justifica a publicação da 

obra tendo caráter de denúncia das arbitrariedades do governo, ainda que 

fundamentado em um discurso de inferioridade de raças ou sub-raças 

conforme ele define: 

A campanha de Canudos tem por isto a significação inegável de um 
primeiro assalto, em luta talvez longa. Nem enfraquece o asserto o 
termo-la realizado nós filhos do mesmo solo, porque, etnologicamente 
indefinidos, 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 (Cunha, 1984, p.66). 
 

Em relação à publicação de Os Sertões Euclides deixa informações 

importantes de sua relação com a Editora que fez a publicação da primeira 

edição e suas expectativas, assim como a preocupação com os erros 

apontados após o livro publicado. O relato consta em carta do escritor ao seu 

amigo Francisco Escobar. 

(...)  Falemos de outra coisa. Estive no Rio. E lá deixei entregue ao 
Laemmert, os meus Sertões - título que dei ao livro que aí te li em 
parte. O contrato que fiz, não precisava dizer, foi desvantajoso - 
embora levasse à presença daqueles honrados saxônios um fiador de 
alto cotumo, José Veríssimo - de quem sou hoje devedor, pela 
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extraordinária gentileza com que me tratou. Subordinei-me a todas as 
cláusulas leoninas que me impuseram, e entre elas a de dividir com 
eles - irmamente pela metade, os lucros da publicação - e isto ainda 
depois que a venda os indenizasse do custo da impressão. Aceitei. No 
entanto me garantiram no Rio que ainda fiz bom negócio - porque hoje 
só há um animal [a] quem o livreiro teme, o escritor! Por uma das 
cláusulas, sairá à luz, em fins de abril do [ano) vindouro. Já vês que 
os pobres jagunços (...), afinal, que dessem a palavra ao seu (...) 
advogado diante da História. E este papel satisfaz inteiramente a 
minha vaidade. (...)  
Tenho passado mal. Chamaste-me a atenção para vários descuidos 
dos meus Sertões, fui lê-lo com mais cuidado - e fiquei apavorado! Já 
não tenho coragem de o abrir mais. Em cada página o meu olhar fisga 
um erro, um acento importuno, uma vírgula vagabunda, um (;) 
impertinente ... Um horror! Quem sabe se isto não irá destruir todo o 
valor daquele pobre e estremecido livro? Manda-me dizer daí algo a 
respeito. Imagina que lá encontrei à falcão, à pranchada, braço à 
braço, tempos à tempos, etc. etc.  
Não te posso dizer como fiquei. Por fim - abrindo, ao acaso, depois do 
jantar, uma página, - encontrei isto: "Não iludiu à história ... "  
Não te descrevo o que houve! Quer isto dizer que estou à mercê de 
quanto meninote erudito brune as esquinas; e passível da férula brutal 
dos terríveis gramatiqueiros que passam por aí os dias a remascar 
preposições e a disciplinar pronomes! (Galvão e Galotti, 1997: 129 e 
141) 

O cientificismo da sua época, ao menos aquele inserido de maneira 

patente na obra, foi um dos aspectos que levaram a consolidação desta no 

cânone literário, principalmente pelo amplo movimento de um grupo de 

intelectuais que a interpretava sob a óptica de uma escritura positivista 

Euclides adaptou o pensamento spenceriano como ferramenta diagnóstica 

para os problemas sociais brasileiros. Além disso, outra idéia importante que 

Spencer utilizou da teoria de Darwin era a da luta pela vida. Segundo Spencer 

os homens viviam em competição, a qual não poderia sofrer inibição por 

mecanismos estatais. A competitividade seria própria da luta pela vida na qual 

os homens estão mergulhados, e interferências nessa competição poderiam 

alterar os resultados que seriam alcançados caso fossem deixados por conta 

do prorprio processo natural. Spencer, portanto era a favor do liberalismo, 

muito diferente das ideias de regulação estatal de ditadura da ordem social, 

como apregoa Comte.   Um outro aspecto a ser observado é que sua grande 

admiração pelo positivista Benjamin Constant se converteu em decepção ao 

longo dos anos, como pode-se observar em Carta que escreveu a seu pai: 
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Imagine o Sr. que o Benjamin, o meu  antigo ídolo, o homem pelo qual  
era  capaz  de sacrificar-me, sem  titubear  e  sem  raciocinar, perdeu 
a  auréola, desceu à  vulgaridade de um  político qualquer,  acessível  
ao filhotismo, sem orientação, sem atitude, sem valor e desmoralizado 
– dói-me dizer  isto - justamente desmoralizado. Eu creio que se não 
tivesse a preocupação elevada e digna que me nobilita, teria de sofrer 
muito, ante esse descalabro assustador, ante essa tristíssima  ruinaria  
de  ideais  longa mente acalentados (...) Eu sinto-me feliz 
considerando que o Sr.  se acha  aí, longe, bem  longe do ambiente 
corrupto que nos envolve aqui... (Galvão e Galotti 1997: 30). 

A guerra que fora travada no sertão da Bahia em novembro de 1896 até 

outubro de 1897 foi descrita por Euclides da Cunha a partir das pesquisas que 

realizou coletando informações para além das que ele já possuía, 

considerando que ele acompanhou de perto os momentos finais do conflito, 

como correspondente do jornal O Estado de São Paulo: 

O livro surpreendeu tanto pelo cuidado estilístico e literário, com uma 
escrita altamente expressiva e imagética, quanto pela amplitude dos 
assuntos tratados. Além de relatar a guerra, o engenheiro-escritor 
mostrava ambições de historiador e de cientista, abordando o clima e 
a vegetação do semi-árido, a raça, o homem e os costumes do sertão, 
a formação de Canudos e a biografia do Conselheiro. Discutia ainda a 
fundação da República por meio de um golpe militar e os problemas 
que tal origem trouxera ao novo regime. Criticava, de forma aguda, 
quer o militarismo dos primeiros governos, quer o liberalismo artificial 
de uma Constituição que as elites civis violentavam por meio de 
fraudes e manipulações eleitorais. Tais posições políticas o 
aproximavam dos políticos reunidos em torno de Júlio Mesquita e de 
O Estado de S. Paulo, no qual dera início à sua atividade jornalística 
(Ventura 1996: 284).  

Com essa postura incisiva, foi enviado para Canudos como 

correspondente de jornal, passou a criticar a ação do exército no interior da 

Bahia contra os adeptos do Conselheiro. Chegou a descrever o conflito como 

mais uma desordem criada ou prolongada por Floriano Peixoto para combater 

outra desordem, comparando a Guerra de Canudos ao episódio da Revolta 

da Armada. A violência relatada na Obra, com homens massacrados, 

mulheres e crianças violentadas e traficadas revela, nos escritos do autor, um 

ressentimento com o regime republicano; a quem cabia, na visão de Euclides, 

não produzir maiores mazelas, mas sim, libertar a nação e solucionar vários 

problemas.  
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O tumultuado casamento de Euclides da Cunha é um capítulo a parte em 

sua trajetória. Em 1890 Euclides da Cunha casa-se com Ana Emilia Ribeiro, 

filha do major Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro. Ela com 16 anos e 

Euclides com 24 anos. A trágica relação foi tema de livros e filmes. Euclides 

testemunhou a Guerra de Canudos, mas não sobreviveu à Tragédia da 

Piedade, como ficou conhecido o episódio que resultou em sua morte 

prematura – assassinado pelo amante de sua esposa – ocorrida sete anos 

depois da publicação de Os Sertões. O trágico desfecho ocorreu quando 

Euclides da Cunha se dirigiu para uma pensão no bairro da Piedade no Rio 

de Janeiro, onde se encontravam sua esposa Ana e o amante Dilermando de 

Assis, cadete do exército. Euclides foi para “matar ou morrer” como afirmam 

as testemunhas ouvidas no rumoroso processo. O episódio teve como vítimas 

o amante, Dilermando, que foi alvejado por tiros, mas sobreviveu e o irmão de 

Dilermando que ficou paraplégico. Ana, embora estivesse no local saiu 

fisicamente ilesa, sendo o escritor a única vítima fatal. Ana Ribeiro casou-se 

posteriormente com o assassino de seu marido, que foi absolvido no tribunal 

por assassinato em legítima defesa. A tragédia se estendeu até quatro de 

Julho de 1916, quando o filho de Euclides tentou vingar a morte do pai atirando 

em Dilermando de Assis, o qual apesar de ser atingido pelas balas ainda 

reagiu e matou o filho de Euclides e de Ana Ribeiro. Essa circunstância trágica 

da morte do grande escritor, já aclamado pelo público e pela crítica, membro 

da Academia Brasileira de Letras e considerado um grande intelectual, 

contribuiu para o processo de mitificação de Euclides. A tragédia familiar que 

custou sua vida também alavancou a criação de um mito (assim como 

acontece entre personagens da música pop e do cinema). Os amigos Coelho 

Neto e Alberto Rangel em defesa da memória de Euclides, estabeleceram 

"Por protesto e adoração" (lema do movimento euclidano após a morte de 

Euclides) o protesto pela absolvição de Dilermando e adoração pela obra do 

escritor de Os Sertões. 
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3.1.2 A obra 

Uma das primeiras coisas que li em português foi Os Sertões, de Euclides da 
Cunha. Para mim, foi uma das grandes experiências da minha vida de leitor. 
Foi como ter lido, quando garoto, Os Três Mosqueteiros, ou, já adulto, Guerra 
e Paz, Madame Bovary ou Moby Dick. Foi realmente o encontro com um livro 
muito importante, uma experiência fundamental. Um deslumbramento, 
realmente, um dos grandes livros que já se escreveram na América Latina.15  
 
                                                                                               Vargas Llosa 
 

Euclides da Cunha sempre se apresentou como um homem desafiador e 

corajoso, que não temia generais, políticos, contradições, autocrítica e muito 

menos os enígmas da identidade nacional. 

A escrita imagética e inusitada, plena de conceitos da ciência do seu 

tempo, fruto do consórcio da ciência e da arte, tão almejado por Euclides, 

associada ao momento sócio-político carente de identidade nacional e raízes, 

veio à tona em Os Sertões, delineando respostas às inquietação do inicio do 

século XX, fizeram de Os Sertões uma das obras basilares da literatura 

brasileira,  principalmente no processo construtivo de uma identidade social e 

cultural sertanejo-brasileira.  

A obra está inserida formalmente dentro do pré-modernismo, espaço 

temporal de produção literária que antecede ao modernismo da década de 

1920. Entretanto, sua escrita logicamente antecede a sua publicação, e a 

partir das divisões feitas na obra pelo próprio autor, se constitui uma produção 

com traços do realismo. Os Sertões estão subdivididos em três partes, a 

saber: A terra, O Homem e A Luta. Euclides da Cunha, como anuncia em sua 

apresentação, segue a linha lógico-determinista do positivismo; expressa na 

figura de Hypollite Taine, segundo o qual, o fazer história, e 

consequentemente compreender o homem, é decorrente de três fatores 

fundamentais: o meio que este habitava, sua ascendência histórico-biológica 

e os momentos históricos aos quais vivenciou. O que demonstra claramente 

o viés metodológico determinista e positivista que Euclides da Cunha adotou. 

                                                                   
15 Ricardo Setti em seu livro Conversa co Varga Lossa – Antes e depois do Nobel 
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O livro seduz a muitos, a exemplo do escritor peruano Mario Vargas Llosa 

que encantado com Os Sertões, após visitar grande parte do sertão da Bahia 

e Sergipe, escreveu a obra A guerra do fim do mundo (1981) onde retrata, 

com personagens fictícios e históricos, o episódio de Canudos.  

Taine (1828-1893), historiador e crítico literário francês contemporâneo a 

Euclides, o influenciou de tal modo, que ao compararmos os três objetivos deste 

com as três partes de Os Sertões, percebemos a confluência de ideias inclusive 

nas temáticas apresentadas, no que tange o percurso de construção 

metodológica. Taine, de acordo com Oliveira Júnior (2011), era partidário de 

um ideal liberal-conservadorismo burguês associado ao conservadorismo 

antirrevolucionário  inspirado na revolução francesa (apesar de tecer críticas 

à forma de regime que foi instaurado), e defendia uma educação política para 

o povo aos moldes republicanos, seguidos pelos postulados positivistas e 

darwinista, na lei do mais forte, nos quais se aproximou da forma de fazer 

história de Fustel de Coulanges, um dos autores clássicos da tradição 

historiográfica positivista.  

Assim, seguindo essa receita positivista da história, Euclides buscou 

compreender o homem sertanejo a partir de sua geografia marcada pelas 

intempéries da seca, a qual  dedica a primeira parte do livro, subdividida em:  

I. Preliminares. A entrada do sertão. Terra ignota. Em caminho para Monte 

Santo. Primeiras impressões. Um sonho de geólogo.  

II. Golpe de vista do alto de Monte Santo. Do alto da Favela.  

III. O clima. Higrômetros singulares.  

IV. As secas. Hipóteses sobre a sua gênese. As caatingas.  

V. Uma categoria geográfica que Hegel não citou. Como se faz um deserto. 

Como se extingue o deserto. O martírio secular da terra. 

A partir dessa óptica, prossegue na segunda parte focando na identidade 

desse homem que vive e constrói a sua vida na semi-aridez sertaneja, com 

as seguintes subdivisões: 
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I. Complexidade do problema etnológico no Brasil. Variabilidade do meio 

físico e sua reflexão na História. Ação do meio na fase inicial da formação das 

raças. A formação brasileira no Norte.  

II. Gênese dos jagunços; colaterais prováveis dos paulistas. Função 

histórica do rio S. Francisco. O vaqueiro, mediador entre o bandeirante e o 

padre. Fundações jesuíticas na Bahia. Um parêntesis irritante. Causas 

favoráveis à formação mestiça dos sertões, distinguindo-a dos cruzamentos 

no litoral. Uma raça forte.  

III. O sertanejo. Tipos díspares: o jagunço e o gaúcho. Os vaqueiros. 

Servidão inconsciente; vida primitiva. A vaquejada e a arribada. Tradições. A 

seca. Insulamento no deserto. Religião mestiça: seus fatores históricos. 

Caráter variável da religiosidade sertanejo: a Pedra Bonita e Monte Santo. As 

missões atuais.  

IV. Antônio Conselheiro, documento vivo de atavismo. Um gnóstico bronco. 

Grande homem pelo avesso, representante natural do meio em que nasceu. 

Antecedentes de família: os Maciel. Uma vida bem auspiciada. Primeiros 

reveses; e a queda. Como se faz um monstro. Peregrinações e martírios. 

Lendas. As prédicas. Preceitos de montanista. Profecias. Um heresiarca do 

século 2 em plena idade moderna. Tentativa de reação legal. Hégira para o 

sertão.  

V. Canudos — antecedentes — aspecto original — e crescimento 

vertiginoso. Regimen da urbs. Polícia de bandidos. População multiforme. O 

templo. Estrada para o céu. As rezas. Agrupamentos bizarros. Por que não 

pregar contra a República? Uma missão abortada. Maldição sobre a 

Jerusalém de taipa. 

Após descrever essas incursões detalhando e destrinchando os mistérios 

que envolviam esse grupo sertanejo, Euclides da Cunha parte para a terceira 

e última parte da obra na qual foca a sua atenção para o conflito propriamente 

dito entre Canudos e o governo brasileiro, descrevendo o massacre e 

apontando as suas impressões negativas acerca do regime republicano, 

presentes em maior ou menor medida nas subdivisões: 
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I. Antecedentes .  

II. Causas próximas da luta. Uauá.  

III. Preparativos da reação. A guerra das caatingas.  

IV. Autonomia duvidosa. 

O gênero e a linguagem  

Considerado como um texto híbrido e de difícil classificação, pertence aos 

gêneros narrativo, descritivo e dissertativo. Os Sertões podem ser lidos como 

um ensaio sócio antropológico com características épicas, líricas e 

dramáticas. Um épico, cuja epopeia trágica se dá por conta dos heróis 

derrotados, que são acima de tudo os fortes. As relações entre ficção, história 

e literariedade também permeiam a discussão sobre Os Sertões. Sobre esses 

aspectos, José Veríssimo argumenta: 

O livro, por tantos títulos notável, do Sr. Euclides da Cunha é ao 
mesmo tempo o livro de um homem de ciência, um geógrafo, um 
geólogo, um etnógrafo; de um homem de pensamento, um filósofo, 
um sociólogo, um historiador; e de um homem de sentimento, um 
poeta, um romancista, um artista, que sabe ver e descrever, que vibra 
e sente tanto aos aspectos da natureza como ao contato do homem, 
e estremece todo, tocado até ao fundo da alma, comovido até às 
lágrimas, em face da dor humana, venha ela das condições fatais do 
mundo físico, as "secas" que assolam Os Sertões do Norte brasileiro, 
venha da estupidez ou maldade dos homens, como a campanha de 
Canudos.  (Verísssimo 1902: 45)  

Trata-se, portanto, de história ficcionalizada com grande literariedade.  

A linguagem de Os Sertões, fruto do almejado consórcio entre ciência e 

arte, é classificada como barroco científico, permeada por imagens poéticas 

e  eivada de expressões que denotam um conflito e uma tensão interna 

constantes.Os diálogos são mínimos e sucintos. O livro se constitui de 

linguagem que vai do vocabulário técnico de várias áreas cientificas até a 

linguagem regional, tecidas em sua maioria por sentenças longas seguidas de 

uma parada repentina com sentença curta, cuja intenção é descansar o leitor, 

assim como convidá-lo a continuar desbravando Os Sertões. O inverso 

também acontece e com a mesma finalidade, introdução de sentenças curtas, 

seguidas de sentenças longas: 
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                         Então, a travessia das veredas sertanejas é mais 
exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem 
o desafogo de um horizonte largo e a    perspectiva das planuras 
francas.  
                         Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; 
agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; 
repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos 
estalados em lanças; e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, 
imutável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos 
estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no 
espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar 
imenso, de tortura, da flora agonizante (Cunha 1984: 116) 

A linguagem rebuscada, celebrada por intelectuais do porte de Arararipe 

Junior, sofreu por sua vez, critica por parte de alguns autores, que viam 

exagero e artificialidade: 

                       (...) Como um Vieira tresmalhado, Euclides constrói um 
texto armado de linguagem catedralesca, imagens góticas de 
expressão até mesmo gongórica ou extravagante, fazendo sobrar um 
que outro arroubo ufanista: “os exageros descritivos (...) fazem deste 
país região privilegiada, onde a natureza armou a sua mais portentosa 
oficina” (p. 96). Aqui reponta um maneirismo pan-sensualista, 
sobretudo no tropo lingüístico, imagético – “mandacarus despedidos e 
tristes, como espectros de árvores” (p. 104). Trata-se de um 
maneirismo aparentemente anacrônico e fora de propósito, 
aproximando-se ora do rococó gongórico a la Rocha Pitta, ora do 
abstruso vocabulário a la Augusto dos Anjos. A cada passo, como a 
enriquecer o texto com luminosas referências pontuais, um erudito 
Euclides faz uso direto e indireto de citações de autores conhecidos 
de sua contemporaneidade, notadamente com títulos em francês 
(Araújo 2002: 138) 

Na escritura de Os Sertões, dentre outros recursos literários, destacam-se 

as metáforas e os oxímoros, acentuando as nuances barrocas.  Oliveira 

(2011) observa a personificação metafórica da natureza sertaneja. 

Assinalamos, nessa perpectiva, os três aspectos metafóricos:  

1 - A natureza como metáfora da própria natureza: 

A noite sobrevém em fogo; a terra irradia como um sol escuro, porque 
se sente uma dolorosa impressão de faúlhas invisíveis, mas toda a 
ardência reflui sobre ela, recambiada pelas nuvens (Cunha1984:104 
); 

2 - A natureza como metáfora do homem, na qual se evidencia a 

intencionalidade do autor para esse ponto chave, ao expressar com recurso 
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anafórico a ideia de determinismo, ao informar que o palco da guerra, 

Canudos, tem seu nome advindo de uma vegetal do semi-árido, com peculiar 

grau de organização: 

Ora, quando ao revés das anteriores as espécies não se mostram tão 
bem armadas para a reação vitoriosa, observam-se dispositivos 
porventura mais interessantes: unem-se, intimamente abraçadas, 
transmudando-se em plantas sociais. Não podendo revidar isoladas, 
disciplinam-se, congregam-se, arregimentam-se. São deste número 
todas as cesalpinas e as catingueiras, constituindo, nos trechos em 
que aparecem, sessenta por cento das caatingas, os alecrins-dos-
tabuleiros, e os canudos-de-pito... (Cunha 1984:  121); 

Euclides, no excerto acima, mais uma vez traça um paralelo entre a flora 

catingueira e o sertanejo que ele vem a afirmar que “é acima de tudo um forte”, 

ao personificá-los nas plantas da caatinga, que unidas, arregimentadas, 

unem-se, transmudando-se em plantas sociais; como aconteceu com os 

sertanejos que unidos enfrentaram o exército republicano. É uma narrativa 

que estabelece uma simbiose entre o homem, a terra e os conflitos humanos. 

Essa “organização social”, comparativamente, pode ser mediada pela vontade 

de potência, como afirma Nietzsche ( 2011) ao propor que as coletividades fazem 

o papel que o indivíduo não tem capacidade de realizar. Sendo essas 

comunidades mais sinceras e instrutivas, quanto à sua natrueza intrínseca de 

seguir esses desígnios que o individuo, mais fraco diante dessa vontade de 

poder;  

 3 - A  natureza sertaneja como metáfora da guerra: 

A luta pela vida, que nas florestas se traduz como uma tendência 
irreprimível para a luz, desatando-se os arbustos em cipós, elásticos, 
distensos, fugindo ao afogado das sombras e alteando-se presos mais 
aos raios do Sol do que aos troncos seculares de ali, de todo oposta, 
é mais obscura, é mais original, é mais comovedora. O Sol é o inimigo 
que é forçoso evitar, iludir ou combater (Cunha 1984: 117). 

Seguindo o jogo das antíteses que permeiam em Os Sertões, esse fragmento 

apresenta a natureza sertaneja como uma atipia, onde podemos tomar a “luz” 

como o elemento civilizatório para o qual todas as coisas deveriam seguir natural, 

ordeira e pacificamente. No entanto, o  sertanejo  segue uma marcha retrógrada, 

foge do processo civilizatório através de um determinismo. Mas quem e o que 
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representaria a civilização? São essas definições que vão ser poeticamente 

alargadas pelo indivíduo e escritor Euclides da Cunha ao longo da narrativa, seja 

pela ciência da época, ou pelos recursos retóricos.  

Os Sertões se encontram ricamente vestidos de inúmeras figuras literárias, 

com grande destaque para o título da obra bem alinhado com a proposta de 

identidade cultural, constituindo uma sinédoque ao apresentar o sertão de 

Canudos, a parte; pelo todo (os sertões em geral) com toda a problemática da 

identidade dos sertões e, por conseguinte, da nação brasileira. Trata-se de 

uma sinédoque de abstração, pois “os sertões” tradicionalmente ocupam a 

geografia do imaginário; o título portanto, indicaria o caráter ficcional da obra. 

Recursos retóricos de inestimável valor quando se trata de modificar um 

imaginário já estabelecido, promovendo uma simplificação para melhor 

entendimento dos novos elementos expostos; uma repetição para uma 

entronização da ideia a ser estabelecida e a contraposição de diferentes 

ideias ou elementos significativos para servir de baliza para que o leitor tenha 

parâmetros para a avaliação e assimilação da nova proposta de 

realidade/imaginário. Sacamos da obra alguns exemplos de figuras retóricas 

nos campos semântico e fônico. 

Comparação ou símile:   

A frase final vibrou como uma apóstrofe. De dentro da multidão partiu 
pronta, a réplica arrogante: 
            - V. Rev. ma é que tem uma falsa doutrina e não o nosso 
Conselheiro! (Cunha 1984:  325) 

Sinestesia:  

Sucedem-se manhãs sem par, em que o irradiar do levante incendido 
retinge a púrpura das eritrinas e destaca melhor, engrinaldando as 
umburanas de casca arroxeada, os festões multicores das bignônias. 
Animam-se os ares numa palpitação de asas, céleres, ruflando. — 
Sulcam-nos as notas de clarins estranhos. Num tumultuar de 
desencontrados vôos passam, em bandos, as pombas bravas que 
remigram, e rolam as turbas turbulentas das maritacas estridentes. . . 
enquanto feliz, deslembrado de mágoas, segue o campeiro pelos 
arrastadores, tangendo a boiada farta, e entoando a cantiga 
predileta... (Cunha 1984: 132) 

 
Perífrase: “Grande homem pelo avesso” (Cunha 1984: 132)  
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Ironia: 

Os ingênuos contos sertanejos desde muito Ihes haviam revelado as 
estradas facinadoramente traiçoeiras que levam ao inferno. Canudos, 
imunda ante-sala do paraíso, pobre peristilo dos céus, devia ser assim 
mesmo — repugnante, aterrador, horrendo. . .” (Cunha 1984: 308) 

Antítese: 

A noite afoga-se de súbito, antes de envolver a Terra. E na manhã 
seguinte a vista extinta lhe revive, acendendo-se no primeiro lampejo 
do levante, para se apagar, de novo, à tarde, com intermitência 
dolorosa. (p. 235) 
O exército sente na própria força a própria fraqueza. (Cunha 1984: 
361) 
 

Apóstrofe: 

A uniformidade, sob estes vários aspectos, é impressionadora. O 
sertanejo do norte é inegavelmente, o tipo de uma subcategoria étnica 
já constituída. 
            Um parêntesis irritante 
            Abramos um parêntesis (Cunha 1984:  199) 

Prosopografia: 

            Restituíram-no à cova. Pensaram, porém, depois, em guardar 
a sua cabeça tantas vezes maldita — e, como fora malbaratar o tempo 
exumando-o de novo, uma faca jeitosamente brandida, naquela 
mesma atitude, cortou-lha; e a face horrenda, empastada de escaras 
e de sânie, apareceu ainda uma vez ante aqueles triunfadores (Cunha 
1984: 781) 
 
            Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em 
festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali 
estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas 
essenciais do crime e da loucura (Cunha 1984: 782) 

Etopéia: 

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na 
palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na 
cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à 
imobilidade e à quietude. (Cunha 1984: 208) 
 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, 
novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, 
sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e 
forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, 
todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar 
do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador 



145 
 

de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente 
de força e agilidade extraordinárias (Cunha 1984:  208) 

Retrato: 

Vestia túnica de azulão, tinha a cabeça descoberta e empunhava um 
bordão. Os cabelos crescidos sem nenhum trato, a caírem sobre os 
ombros; as longas barbas grisalhas mais para brancas; os olhos 
fundos raramente levantados para fitar alguém; o rosto comprido de 
uma palidez quase cadavérica; o porte grave e ar penitente (Cunha 
1984:  322) 

Topografia: 

Transmuda-se o caráter topográfico, retratando o desapoderado 
embater dos elementos, que ali reagem há milênios entre montanhas 
derruídas, e a queda, até então gradativa, dos planaltos começa a 
derivar em desnivelamentos consideráveis. Revela-os o S. Francisco, 
no vivo infletir com que torce para o levante, indicando do mesmo 
passo a transformação geral da região. (Cunha 1984: 79) 

O oxímoro mais marcante de Os Sertões, carrega consigo todo o esforço 

de Euclides da Cunha e da intelectualidade da época em tentar compreender, 

ou acomodar, em meio às teorias raciais e estereótipos, o sertanejo em suas 

verdadeiras potências, ao se reportar a ele como “Hércules-Quasímodo”.  

 A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o 
contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura 
corretíssima das organizações atléticas.  
 É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no 
aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem 
aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros 
desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num 
manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade 
deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao 
primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal 
para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos 
estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo 
a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança 
celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o 
traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha 
estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o 
isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o 
termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de 
equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. É o homem 
permanentemente fatigado. (Cunha 1984:  207) 
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Ao mesmo tempo, traça características morais, virtudes e costumes que, 

ao lado do oxímoro, revelam as figuras literárias do retrato e da etopeia. Esse 

paradoxo alicerça a posição de (anti) herói, quando denomina o sertanejo do 

norte como Hércules-Quasímodo, indo buscar na mitologia grega e no 

romantismo europeu a aproximação mais adequada de seu (anti) herói do 

sertão, uma vez que o cientificismo da época, conforme absorvido por 

Euclides, não lhe fornecia os dados para a descrição aproximada que 

desejava realizar diante daquele novo exemplar da nacionalidade. No entanto 

essa aproximação embora traga elementos míticos de força e de vigor, 

subjacente se encontra o preconceituoso ideário racista que envolvia a 

mistura de raças. 

A poesia de Euclides vinha se afirmando desde o período da adolescência 

com a escritura do caderno Ondas (1883), de temática variada, de inspiração 

romântica. A poesia não se afirmou em livros a ela dedicados, com exceção 

de Os Sertões, suas outras obras em prosa não alcançaram grande êxito 

literário. Nunca publicou na maturidade nenhum compêndio destinado à 

poesia. Confessou-se poeta na maturidade, em prefácio do livro Poemas e 

canções (1908), de vicente de Carvalho,  escreveu:  

 “... Quando nos vamos pelos sertões em fora, num reconhecimento 
penoso, verificamos, encantados, que só podemos caminhar na terra 
como os sonhadores e os iluminados: olhos postos nos céus, 
contrafazendo a lira, que eles já não usam, com o sextante, que nos 
transmite a harmonia silenciosa das esferas, e seguindo no deserto, 
como os poetas seguem na existência... a ouvir estrelas”...  

A linguagem poética de os Sertões, de estilística variada, está dispersa em 

todo o livro e ganha relevo nas descrições naturais ou humanas, Almeida 

(2007) selecionou alguns desses fragmentos e os dispôs em forma de verso 

livre. Dentre eles foi destacado a A vaquejada.  

 
A vaquejada (...) 
 
De repente estruge ao lado 
um estrídulo tropel de cascos sobre pedras, 
um estrépito de galhos estalando, 
um estalar de chifres embatendo; 



147 
 

tufa nos ares, em novelos, 
uma nuvem de pó; 
rompe, a súbitas, na clareira, 
embolada, uma ponta de gado; 
e, logo após, 
sobre o cavalo que estaca esbarrado, 
o vaqueiro, teso nos estribos...( Cunha 1984: 222) 
 

A gama léxica de Os Sertões é rica, permeada de recursos linguísticos. No 

fragmento da vaquejada, o movimento apresentado simula a própria escrita 

euclidiana, plena da força dos saltos, precipitações e surpresas de sua 

composição literária. A descrição apresenta a vaquejada valorizando a 

descrição da cena através de recurso fônicos e visuais com série léxica 

específica: inicialmente com o som dos cascos, galhos e chifres com 

vocabulário sensorial auditivo: estrídulo, estrépito, estalar; seguido da série de 

verbos que denotam ação: luta, tufa, rompe, embolada, estaca. Na série 

sensorial a aliteração (tru, tri, tre, dra, lho) visam reproduzir o barulho geral no 

cenário da vaquejada, em especial a série com a consoante t reproduzindo o 

som de cascos dos animais. A assonância da letra e também marca essa 

passagem. A cena é rápida, como rápida é a vaquejada, o autor se apropria 

do assindetismo para acentuar esse efeito. O movimento termina, a poeira 

baixa e o herói surge. Mais uma vez retorna ao tema da luta, dessa vez entre 

animais, cujo herói é o vaqueiro (sertanejo). 

O espaço e o tempo em Os Sertões 

Seguindo a linha paradoxal dos contrastes, que permeia a obra, é factual 

a tendência euclidiana de definir a priori duas vertentes importantes que ficam 

evidentes na análise do espaço e do tempo em Os Sertões, que consistem na 

criação de um habitat hostil, cuja vida se encontra em permanente conflito de 

sobrevivência, um espaço de barbárie – acentuado pelo escritor na descrição 

minuciosa do espaço ocupado pela flora nativa – e o sertanejo, perdido 

naquelas imensidões, retardatário que não acompanhou a marcha do 

progresso. Quanto ao tempo, apesar do tempo cronológico ao qual obedece 

a sequência dos fatos descritos pelo narrador-observador, existe um tempo 
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que é sugerido a partir da descrição do espaço como um tempo perdido, longe 

do tempo civilizatório. Esses dois elementos, no decorrer da narrativa, vão se 

convertendo em elementos positivos para o desenvolvimento da tese da 

nacionalidade. Representam a descoberta de Euclides do que passa a 

representar para ele os sertões.  O espaço passa a ser festivo e ganha 

contornos de sacralidade; o sertanejo passa a ser um exemplar preservado 

que evolutivamente apresenta características positivas de força e de coragem 

que representam uma identidade nacional.  A jornada de Euclides pelo espaço 

do sertão representou a descoberta do sagrado, presente na terra e no 

homem. E Os Sertões não escamoteiam essa visão, o narrador é sincero ao 

expor essas feridas, os preconceitos que habitam o seu ser, assim como é 

verdadeiro ao expor sua descoberta sagrada no tempo e no espaço: a 

alteridade.  

O tempo em Os Sertões 

A publicação da obra em 1902 ocorreu cinco anos após o desfecho dos 

acontecimentos. O tempo descritivo em Os Sertões é o tempo cronológico. 

Os Sertões narram a história da Campanha de Canudos. A Guerra de 

Canudos representou a ofensiva das forças militares da República nascente 

ao movimento messiânico liderado pelo beato Antônio Conselheiro, 

considerado monarquista, conflito que causou a destruição do arraial de 

Canudos e a morte de centenas de pessoas.  A obra não consiste na mera 

descrição de conflitos entre as tropas e os canudenses, mas traz a 

problemática da nacionalidade na transição entre os séculos XIX e XX, sob o 

lastro da República, tendo como objeto de estudo o sertanejo e sua realidade 

circundante, além de discutir a problemática da resolução dos conflitos sociais 

pelo regime republicano. Acabou se convertendo numa denúncia social de 

genocídio. Havia também o interesse sócio-antropológico de Euclides de 

estudar, a partir dos pressupostos cientificistas, a questão das subraças 

sertanejas condenadas ao progresso civilizatório: 

Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros 
historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças 
sertanejas do Brasil. E fazêmo-lo porque a sua instabilidade de 
complexos de fatores múltiplos e diversamente combinados (...) O 
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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.( Cunha 1984: 65) 

Euclides falava sobre retardatários, incluindo o sertanejo como subraça 

atrasada, quando em verdade o que não compreendia era a diversidade 

cultural quando comparava os habitantes do sertão e o litoral, e não uma 

questão evolutivo/cronológica de marcha civilizatória. A percepção euclidiana 

do sertanejo, inicialmente, era a representação de um passado, do atraso que 

se reflete na narrativa, ao criar uma subjetividade temporal.  

O espaço em Os Sertões: 

A narrativa de Os Sertões transcorre em uma área específica do território 

do nordeste brasileiro, mais especificamente, no estado da Bahia. O título da 

obra indica logo a princípio que Os Sertões ocupam um espaço que vai muito 

além do semi-árido baiano, abarca todo um imaginário que remonta ao 

período inicial da ocupação pelos portugueses de sua colônia ultramarina. A 

palavra sertão significava a região mais interiorizada da colônia e que se 

contrapunha ao conceito e litoral. Sobre o sertão o imaginário entretecia 

lendas e histórias que aguçavam, fascinavam e enchiam de medo toda gente. 

E esse local mítico, que poderia pertencer a qualquer região interior do 

território brasileiro, passou pelo período colonial e imperial, chegando à 

república como um lugar ainda cheio de segredos e fatos reveladores sobre a 

formação de um povo. O sertão Esse espaço imaginário ocupa grande 

importância do ponto de vista literário, ocupando desde o período romântico 

até a contemporaneidade. Consagrado pelos autores românticos que 

buscavam a valorização e criação de uma identidade nacional, fundada em 

uma paisagem brasílica em oposição à européia, particularmente a 

Portuguesa, trabalharam nessa perspectiva de criação da brasilidade 
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sertaneja no plano literário, dentre outros, os autores:  José de Alencar com 

O Sertanejo (1875), Bernardo Guimarães com O Garimpeiro (1872) e Franklin 

Távora com O Cabeleira (1876). Esse lugar de memória também seduziu 

autores no final do século XIX e durante o século XX. O sertão, junção das 

secas, da caatinga, da cinzenta vegetação crestada e também de uma região 

verde ambientou nessa diversidade obras de escritores do regionalismo 

nordestino da geração de 1930: Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos, José 

Lins do Rego e Jorge Amado, todas portando em comum o fato de passarem 

distante do que se entende por políticas democráticas, estando no bojo da 

violência, dos desmandos oligárquicos e da pobreza econômica. Desse 

período assinalamos O Quinze (1930) de Rachel de Queiroz com suas 

imagens arquetípicas da fome e da seca; Menino de Engenho (1932) de Jose 

Lins do Rego de temática patriarcal e violenta; Vidas Secas (1938) de 

Graciliano Ramos, mostrando o sertão das misérias e de extrema angústia; 

Terras do sem-fim (1943) de Jorge Amado, trazendo os desmandos e as 

disputas coronelistas na região cacaueira. Enfeixando esse sem número de 

livros que tiveram o sertão como palco citamos Grande Sertão: Veredas de 

João Guimarães Rosa, um dos mais importante livros da literatura brasileira.   

Euclides da Cunha foi um dos escritores brasileiros que se dispôs, ainda 

início do século XX, a debruçar sobre esse lugar imaginário e extrair e 

desvelar algumas correlações pouco estudadas pelos brasileiros até então. 

Elegeu como título de sua narrativa Os Sertões, no intuito de mostrar que o 

espaço real abrangido por sua obra ia além da territorialidade e da aridez do 

interior baiano, mas que abrangia uma representação espacial ideológica que 

abraçava todo um espaço cultural de um Brasil, cuja tradição nacionalista 

romântica ansiava por um representante da nacionalidade brasileira. Dentro 

dessa tradição romântica, Euclides nos apresenta na primeira parte de Os 

Sertões, denominada A Terra, um panorama descritivo do sertão baiano, 

utilizando-se da geografia, da geologia, da mineralogia e climatologia para, 

dentro de seu determinismo, delinear um ambiente que propicie e que imponha 

os mais variados conflitos. Esse espaço, não é meramente descrito, ele é 

meticulosamente elaborado com riqueza vocabular premeditada que insinua na 
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imaginação do leitor a sensação de instabilidade, de atemporalidade e de 

isolamento social e genético. Constitui um espaço retoricamente articulado. Logo 

na primeira página do Capítulo I, das preliminares, encontra-se um exemplo 

dessa retórica argumentativa subjacente: 

Vê-se, do fato, que três formações geognósticas díspares, de idades 
mal determinadas, aí se substituem, ou se entrelaçam, em 
estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo de 
umas, ou a combinação de todas, os traços variáveis da fisionomia da 
terra. (Cunha 1984: 72) 

Embora se trate de descrição do relevo natural, fica implícita, 

metaforicamente, a formação do povo brasileiro em seu básico aspecto 

trinário: o branco, o índio e o negro. Ao mesmo tempo a expressão frasal 

denota que essa combinação é discordante, e que embora se entrelacem, fica 

uma ideia de desconforto; provável alusão a miscigenação como era vista pelo 

cientificismo da época cultivado por Euclides. O autor já esboçava os seus 

argumentos sobre as raças, utilizando-se do espaço natural, criando o 

ambiente retórico para a defesa de sua tese sobre as raças e subraças 

sertanejas. Ainda nessa seção, prossegue: 

Surgem primeiro as possantes massas gnaissegraníticas, que a partir 
do extremo sul se encurvam em desmedido anfiteatro, alteando as 
paisagens admiráveis que tanto encantam e iludem as vistas 
inexpertas dos forasteiros. A princípio abeiradas do mar progridem em 
sucessivas cadeias, sem rebentos laterais, até as raias do litoral 
paulista, feito dilatado muro de arrimo sustentando as formações 
sedimentárias do interior. A terra sobranceia o oceano, dominante, do 
fastígio das escarpas; e quem a alcança como quem vinga a rampa 
de um majestoso palco, justifica todos os exageros descritivos — do 
gongorismo de Rocha Pita às extravagâncias geniais de Buckle — que 
fazem deste país região privilegiada, onde a natureza armou a sua 
mais portentosa oficina. (Cunha 1984: 72) 

Segue portanto, delineando a dualidade existente entre o litoral e o sertão, 

utilizando-se do vocábulo muro, dando a ideia de separação e de oposição, 

referindo-se a  palco e  oficina. Alusões ao separatismo entre litoral e sertão, 

o palco onde será travada a guerra de Canudos e oficina no sentido do 

evolucionismo, da sobrevivência do mais forte e do cruzamento das raças. Ao 

mesmo tempo utilizou-se do espaço geográfico para expressar e/ou justificar, 

com auto-critica, qualquer excesso estilístico ou ao determinismo geográfico. 



152 
 

Euclides continua sua descrição pormenorizada, num eruditismo barroco, 

pontuada de adjetivos e descrições de platôs, planícies, áreas desérticas de 

modo que a leitura vai se tornando cansativa, talvez propositadamente – 

assim como é árdua a travessia do sertão geográfico – pois muitas são as 

curvas e meandros do texto, proporcionando a muitos que o lêem essas 

descrições certa vertigem fastidiosa. Euclides retoma na seção “primeiras 

impressões” o anúncio do conflito violento prenunciado quando ressalta: 

É uma paragem impressionadora  
As condições estruturais da terra lá se vincularam à violência máxima 
dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos. O 
regímen torrencial dos climas excessivos, sobrevindo, de súbito, 
depois das insolações demoradas, e embatendo naqueles pendores, 
expôs há muito, arrebatando-lhes para longe todos os elementos 
degradados, as séries mais antigas daqueles últimos rebentos das 
montanhas: todas as variedades cristalinas, e os quartzitos ásperos, 
e as filades e calcários, revezando-se ou entrelaçando-se, repontando 
duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora tolhiça — 
dispondo-se em cenários em que ressalta predominante, o aspecto 
atormentado das paisagens. (Cunha 1984: 87) 

O autor, mais uma vez, retoma a ideia da violência, do conflito, da 

instabilidade “revezando-se ou entrelaçando-se” associando à ideia de 

dominação e de mistura de raças em meio à paisagem atormentada, instável, 

quiçá degenerada. Ao aproximar a descrição da narrativa do espaço em volta 

de Canudos, o palco do conflito, mais uma vez ocorre a coesão textual do 

espaço como prenúncio de algo inesperado e conflituoso, ao afirmar que de 

Canudos partiam vibrações, ondulações comparando à visão de escombros 

de terremotos. 

Entretanto, inesperado quadro esperava o viandante que subia, 
depois desta travessia em que supõe pisar escombros de terremotos, 
as ondulações mais próximas de Canudos. (Cunha 1984: 98) 

Após a descrição da baixada recoberta de casebres, onde se estendia o 

arraial cuja população, amparada pela religiosidade cria estar no céu, Euclides 

afirma “Em roda uma elipse majestosa de montanhas...” (p. 98) demonstrando 

que tal qual Roma e suas colinas, o Arraial de Canudos estava condenado à 

queda. 
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Souza (2009) pontua essa característica pictórica da escrita euclidiana 

onde faz a simbiose entre situações e personagens.  

O narrador que se acopla estruturalmente ao pintor euclidiano da 
natureza procura sempre apresentar o efeito trágico da guerra 
de Canudos, e não a guerra em si mesma. Não se atém aos 
golpes e contragolpes das cenas de batalhas entre os exércitos rivais. 
Concentra-se no emolduramento dos quadros da natureza, 
viabilizando a pintura das cenas dramáticas (Cunha 1984: 37)  

No terceiro capítulo de Os Sertões, ainda em se tratando do espaço, 

Euclides refere-se à climatologia e novamente estabelece um importante elo 

imagético com sua tese de que o sertanejo é o legitimo representante do 

brasileiro, tendo permanecido protegido da miscigenação com o negro. Mais 

uma vez, estabelece o ideal romântico da nacionalidade ao apresentar o 

sertanejo, em sua maioria, como o cruzamento entre brancos e índios. Para 

atingir tal objetivo, a imagética centra-se na climatologia, na cena de um 

soldado morto em batalha e que devido aos níveis de baixa umidade da 

região, ainda estava em regular estado de conservação. Introduz 

sorrateiramente a descrição de um ambiente isolado e com características 

diferenciadas que predispõe à conservação, à latência, física inclusive: 

Pequenos arbustos, icozeiros virentes viçando em tufos intermeados 
de palmatórias de flores rutilantes, davam ao lugar a aparência exata 
de algum velho jardim em abandono. Ao lado uma árvore única, uma 
quixabeira alta, sobranceando a vegetação franzina. 
O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão, e protegido 
por ela — braços largamente abertos, face volvida para os céus, — 
um soldado descansava. 

Caíra, certo, derreando-se à violenta pancada que lhe sulcara a fronte, 
manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se, dias depois, os 
mortos, não fora percebido. 
E estava intacto. Murchara apenas. Mumificara conservando os traços 
fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, 
retemperando-se em tranqüilo sono, à sombra daquela árvore 
benfazeja. Nem um verme — o mais vulgar dos trágicos analistas da 
matéria — lhe maculara os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem 
decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um 
aparelho revelando de modo absoluto, mas sugestivo, a secura 
extrema dos ares.Os cavalos mortos naquele mesmo dia semelhavam 
espécimens empalhados, de museus. O pescoço apenas mais 
alongado e fino, as pernas ressequidas e o arcabouço engelhado e 
duro. (Cunha 1984: 105-106) 
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Os vocábulos murchara e mumificara com o tempo verbal no mais que 

perfeito do indicativo, que remete à linguagem poética, exerce uma dupla 

função: configura uma ação ocorrida num passado incerto, acentuando a 

intemporalidade; a outra faceta é promover a integração entre elementos da 

natureza e o homem, através de ações verbais empregadas comumente a 

vegetais – o ato de murchar– seguido pelo processo de mumificar, ação 

comumente sofrida por animais. Curiosamente é a primeira descrição no 

espaço físico, de uma alusão direta ao conflito travado – descontextualizado 

de A Luta –. Ou seja, mais uma vez o predomínio do determinismo natural, 

geográfico, influenciando o destino dos homens, na vida ou na morte. A 

descrição também acentua, indiretamente, a ideia de conservação do 

elemento sertanejo como um agrupamento que ficou protegido por questões 

naturais da degradação que viria com a mestiçagem, conforme o cientificismo 

preponderante. O espaço, mais uma vez servindo de palco para as teorias 

evolucionistas e deterministas.  

Reitera essa simbiose no último parágrafo onde se refere ao aspecto dos 

cavalos mortos, descrevendo o aspecto de preservação e de história natural 

ao citar “especimens empalhados, de museus”. Ao mesmo tempo revela o 

fulgor da poesia “braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para 

os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes”. Infere-

se nessa passagem um possível diálogo intertextual, nos aspectos genéticos 

do texto, com o poema Le dormeur du val, de Arthur Rimbaud (1854-1891), 

que versa sobre um soldado morto, provavelmente por projétil balístico, cujo 

corpo descansa sobre uma árvore, poema que, devido à temática, pode ter-

lhe sido apresentado no período de educação militar. O soneto de Rimbaud  

Le dormeur du Val 
 
C'est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 
 
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
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Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
 
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
souriait un enfant malade, il fait un somme: 
Nature, nature, berce-le chaudement : il a froid. 
 
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
 
(Arthur Rimbaud em Anthologie des poètes français, tome IV, 
Lemerre) 
 

No início da descrição poética da cena ambos os autores emolduram a 

cena com a presença de plantas e de um vale. Quanto às plantas, Euclides 

descreve palmatórias de flores rutilantes à semelhança de um jardim a mesma 

ambiência do vale florido nota-se no soneto de Rimbaud, em Os Sertões 

destacam-se as palmatórias, também presentes em Rimbaud com os 

gladíolos. A luz ganha destaque em ambas as cenas. O personagem morto é 

o mesmo e a atmosfera que envolve a cena é bem semelhante. O elemento 

água, presente no soneto de Rimbaud, escasso no Sertão é lembrado através 

do higrômetro que é um medidor da umidade do ar. O personagem teve o seu 

fim também da mesma forma e ambos encontraram seu jazigo na natureza, 

recebidos pela mãe-terra que respeita o corpo que abriga em atmosfera de 

paz. Há uma focalização no pescoço do cavalo, enquanto em Rimbaud o 

pescoço do soldado abatido ganha destaque na cena. A eficácia da 

condenação indireta da guerra com sobriedade e simplicidade com evocação 

lírica de que a morte na guerra priva o soldado, o homem, do direito de usufruir 

das flores, dos perfumes ou da sombra de uma árvore benfazeja. Uma certa 

ideia de morte como retorno à Mãe Natureza. Finalmente, paradoxalmente, 

esse elogio da vida parece combinar com uma imagem sublimada da 

morte. Uma morte pacífica, sob a proteção de uma Natureza ampliada por 

uma N maiúscula e descrita como uma mãe acolhendo e embalando seu filho. 
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Outro aspecto que o autor sobressai, é o da não putrefação tecidual e o 

aspecto de descanso do soldado, além da presença da árvore benfazeja; o 

que traz um aspecto de dever cumprido, de paz e quiçá uma sutil referencia a 

um bem estar por parte de quem goza de um tranquilo sono. De imediato, o 

corte, entra uma ideia mecanicista, paradoxal, na comparação do soldado a 

um higrômetro “Era um aparelho revelando de modo absoluto, mas sugestivo, 

a secura extrema dos ares” o que desfaz em parte o sentido sacro-espiritual 

da imagem e acentua, mais uma vez, os contrastes presentes na obra, no 

caso, o confronto entre o romantismo e o naturalismo mecanicista. 

O Engenheiro Euclides descreve um elemento espacial importante na 

paisagem e na política: as secas do sertão, de caráter cíclico. A seca do 

Nordeste brasileiro, que ao longo da historia sempre serviu como base 

eleitoreira para políticos de todo jaez. O autor faz sugestões de como minorar 

essa situação de sofrimento com a falta de água: 

Abarreirados os vales, inteligentemente escolhidos, em pontos pouco 
intervalados, por toda a extensão do território sertanejo, três 
conseqüências inevitáveis decorreriam: atenuar-se-iam de modo 
considerável a drenagem violenta do solo e as suas conseqüências 
lastimáveis; formar-se-lhes-iam à ourela, inscritas na rede das 
derivações, fecundas áreas de cultura; e fixar-se-ia uma situação de 
equilíbrio para a instabilidade do clima, porque os numerosos e 
pequenos açudes, uniformemente distribuídos e constituindo dilatada 
superfície de evaporação, teriam, naturalmente, no correr dos tempos, 
a influência moderadora de um mar interior, de importância extrema. 
Não há alvitrar-se outro recurso. As cisternas, poços artesianos e 
raros, ou longamente espaçados lagos como o de Quixadá, têm um 
valor local, inapreciável. Visam, de um modo geral, atenuar a última 
das conseqüências da seca — a sede; e o que há a combater e a 
debelar nos Sertões do Norte — é o deserto. (Cunha 1984:  146-147) 

 
Em meio ao clima inóspito brota a caatinga, vegetação típica do sertão, que 

na seca está cinzenta, em vida latente. Euclides descreve pormenorizadamente 

essa flora, em seu aspecto de resistência e mecanismos de defesa: 

As nopaleas e cactus, nativas em toda a parte, entram na categoria 
das fontes vegetais, de Saint-Hilaire. Tipos clássicos da flora 
desérticas, mais resistentes que os demais, quando decaem a seu 
lado, fulminado, as árvores todas, persistem inalteráveis ou mais 
vívidos talvez. Afeiçoou-se aos regímens bárbaros; repelem os climas 
benignos em que estiolam e definham. Ao passo que o ambiente em 
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fogo dos deserto parece estimular melhor a circulação da seiva entre 
os seus cladódios túmidos(...) 
As favelas, anônimas ainda na ciência — ignoradas dos sábios, 
conhecidas demais pelos tabaréus —talvez um futuro gênero 
cauterium das leguminosas, têm, nas folhas de células alongadas em 
vilosidades, notáveis aprestos de condensação, absorção e defesa. 
Por um lado, a sua epiderme ao resfriar-se, à noite, muito abaixo da 
temperatura do ar, provoca, a despeito da secura deste, breves 
precipitações de orvalho; por outro, a mão, que a toca, toca uma chapa 
incandescente de ardência inaturável. (Cunha 1984: 120 -121) 

Euclides faz questão de destacar os mandacarus, equiparados a 

candelabros, descritos com nuances que remetem a uma paisagem 

crepuscular com o silencio e a calmaria dos cemitérios sob a luz de círios 

acesos: mais uma vez prenúncio de morte e destruição. Quando ressalta o 

substantivo cereus adjetivado por esguios e silentes. Evidencia-se que a partir 

da denominação botânica do mandacuru Cereus jamacaru, cuja etimologia 

latina alude a rolo cilíndrico de cera, uma vela, o autor tenha se inspirado para 

compor a impressionante imagem. Acompanham os cereus, as cabeças de 

frade, alusão aos inúmeros degolamentos da Guerra de Canudos, 

complementado o aspecto sepulcral e desolador: 

Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus esguios 
e silentes, aprumando os caules circulares repartidos em colunas 
poliédricas e uniformes, na simetria impecável de enormes 
candelabros. E avultando ao descer das tardes breves sobre aqueles 
ermos, quando os abotoam grandes frutos vermelhos destacando-se, 
nítidos, à meia luz dos crepúsculos, eles dão a ilusão emocionante de 
círios enormes, fincados a esmo no solo, espalhados pelas chapadas, 
e acesos...  (...)Têm como sócios inseparáveis neste habitat, que as 
próprias orquídeas evitam, os cabeças-de-frade, deselegantes e 
monstruosos melocactos de forma elipsoidal, acanalada, de gomos 
espinescentes, convergindo-lhes no vértice superior formado uma flor 
única intensamente rubra. Aparecem de modo inexplicável, sobre a 
pedra nua, dando, realmente, no tamanho, na conformação, no modo 
por que se espalham, a imagem singular de cabeças decepadas e 
sanguinolentas jogadas por ali, a esmo, numa desordem trágica. 
(Cunha 1984: 123-124) 

Emerge na descrição um tom macabro, uma visão cruenta, típica do 

barroco. A imagem da topografia natural, plena de vida, entra em contraste 

com a descrição do cenário natural, substituído por uma inflexão cultista 

gongórica em cintilações douradas e sangue. A dinâmica, contrastes e algum 

exagero deformam a realidade, cujo ápice coincide com as cabeças de frade 
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em flor de sangue; alusão à morte e à religião. Curiosa é a habilidade do uso 

verbal, onde os gerúndios acentuam ações contínuas e paralelas de 

elementos da flora acentuadamente marcada por espécies portadora de 

espinhos. O uso do tempo presente “aparecem” referindo-se aos melocactos 

leva à expectativa de que a qualquer momento, a morte – presente até na 

“pedra nua” – pode se fazer presente.  A intensidade dos cereus, elevados à 

condição de enormes candelabros, reflete uma sobreposição de conceitos, a 

natureza por si e a ação do homem criando e destruindo o processo 

civilizatório, um típico dualismo barroco com laivos deterministas.   

Após descrição de elementos da flora que compreendem, a narrativa 

retoma a questão da seca e do abandono social vivido pela população do 

sertão.  Deixa o alerta para o processo de desertificação e finaliza com a 

observação determinista: “O martírio do homem, ali, é reflexo de tortura maior, 

mais ampla, abrangendo a economia geral da Vida.  Nasce do martírio secular 

da terra…” (Cunha 1984: 147). 

Os conflitos externos e internos mediando as ações humanas, sobretudo 

determinando essas ações, assim como patologias sociais, o engajamento 

literário e a preferência por grupos sociais marginalizados, como se vê em Os 

Sertões, foram inaugurados na literatura sob a égide positivista, determinista 

e do darwinismo social. O naturalismo, idealizado por Émile Zola, se apoiava 

nesses pilares. Zola escreveu, após conviver com os trabalhadores de uma 

mina de carvão, com essa finalidade, o romance naturalista Germinal (1881) 

que retrata com profundeza os sofrimentos desses trabalhadores e suas 

famílias, alcançando enorme êxito. Na Espanha, Emília Pardo Bazán, 

escritora e crítica literária, inaugurou o romance experimental naturalista com 

o romance La Tribuna (1883) tendo como tema o operariado; embora tenha 

aderido à apenas algumas vertentes. No Brasil, o percurso do naturalismo foi 

Aluísio Azevedo: escritor, jornalista diplomata, pintor e caricaturista. Publicou 

romances clássicos da literatura brasileira, com destaque para O Mulato 

(1881), Casa de Pensão (1884), O Cortiço (1890). Seus temas prediletos 

foram: o adultério, o preconceito de cor, os vícios e as classes marginalizadas. 
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Na obra O Cortiço, Aluísio Azevedo retrata o boom populacional no Rio de 

Janeiro, com o surgimento de núcleos alternativos de moradia, os cortiços, 

onde se aglomeravam trabalhadores, desocupados e párias sociais. O 

principal personagem do romance é o próprio cortiço. Da mesma forma, temos 

em Os Sertões temos um espaço-personagem. 

Uma outra noção de espaço evidenciada em Os Sertões é a distância entre 

o que se conhece pelos mapas, pelos conceitos e preconceitos, pelas 

informações da ciência e dos jornais – como aconteceu com Euclides ao se 

preparar para a viagem ao Sertão – e a realidade perceptível ao seu olhar que 

não mais via somente palavras, mas que se sensibilizava, ao enxergar  a 

poesia real da presença do sertão e do sertanejo, o sertão real,  que ia além 

do isolamento geográfico, que ia além do espaço eugênico de raças, que ia 

além da distância entre civilização e barbárie. Um espaço sensorial de luz, 

cheiros, ocasos e alvoradas, de temperos e de suores, de integração entre 

ser e sentir.  

Cada subdivisão das três partes de Os Sertões possuem tópicos. É uma 

obra extensa e abriu caminho para inúmeras pesquisas acerca do tema, 

principalmente nas áreas de história e literatura, abrindo veredas para 

inúmeras análises sobre a obra, contudo, não se esgotam argumentos e 

temáticas sobre a obra e o autor. 

A seguir serão analisadas importantes partes de Os Sertões a fim de se 

analisar o percurso adotado por Euclides da Cunha, bem como a identificação 

da construção de uma identidade cultural e social do sertanejo. 

3.1.2.1 A Terra 

A primeira parte de Os Sertões apresenta o naturalismo realista 
expresso pelo autor, quando descreve as faces geográficas do sertão 
nordestino, em sua morfogenia, de forma pormenorizada; no hiato de 
uma terra ignota, de um estranho território aos seus olhos, que o 
deixou impressionado, a qual dedica um subtópico intitulado Um 
sonho de geólogo, para expressar a surpresa e a natureza aventureira 
de tal expedição: “Vai-se de boa sombra com um naturalista algo 
romântico, imaginando-se que por ali turbilhonaram, largo tempo, na 
idade terciária, as vagas e as correntes” (Cunha 1984:  91). 



160 
 

Ao descrever os lugares por onde passava, Euclides, ao adentrar Monte 

Santo, apresenta os traços personalíssimos da comunidade, a partir de um 

olhar darwinista, marcado pela superioridade de raça, na qual ele se achava 

integrante. 

Mas a reunião de tantos traços incorretos e duros — arregoados 
divagantes de algares, sulcos de despenhadeiros, socavas de 
bocainas, criava-lhe perspectiva inteiramente nova. E quase 
compreendia que os matutos crendeiros de imaginativa ingênua, 
acreditassem que "ali era o céu... (Cunha 1984:.98). 

O território descrito pela sua narrativa refletia por um lado as mazelas 

vividas por um povo sofrido: 

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e 
estonteia-o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o 
com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados 
em lança; e desdobra-se lhe na frente léguas e léguas, imutável no 
aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, 
revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-
se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da 
flora agonizante (Cunha 1984:  116). 

Ao mesmo tempo, apresenta a natureza sertaneja como um lugar idílico, 

desde que sofresse a ação da chuva. Porém, essa sempre fora escassa 

preponderando sempre o martírio secular da terra.  

Ressurreição da flora. 
E ao tornar da travessia o viajante, pasmo, não vê mais o deserto.  
Sobre o solo, que as amarílis atapetam, ressurge triunfalmente a flora 
tropical.  
É uma mutação de apoteose.  
Os mulungus rotundos, à borda das cacimbas cheias, estafolhas; as 
caraíbas e baraúnas altas refrondescem à margem dos ribeirões 
refertos; ramalham, ressoantes, os marizeiros esgalhados, à 
passagem das virações suaves; assomam, vivazes, amortecendo as 
truncaduras das quebradas, as quixabeiras de folhas pequeninas e 
frutos que lembram contas de ônix; mais virentes, adensam-se os 
icozeiros pelas várzeas, sob o ondular festivo das copas dos ouricuris: 
ondeiam, móveis, avivando a paisagem, acamando-se nos plainos, 
arredondando as encostas, as moitas floridas do alecrim-dos-
tabuleiros, de caules finos e flexíveis; as umburanas perfumam os 
ares, filtrando-os nas frondes enfolhadas, e — dominando a 
revivescência geral — não já pela altura senão pelo gracioso do porte, 
os umbuzeiros alevantam dois metros sobre o chão, irradiantes em 
círculo, os galhos numerosos (Cunha 1984: 126-127). 
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          Cria-se assim uma paragem incerta para o sertanejo, que vislumbra 

sempre uma possibilidade, uma espera, mas na certeza de que o paraíso 

existe, e que de vez em quando as mãos miríficas da chuva abrem o portal 

que revela todo o seu esplendor; tal como um céu imaginário ou um renascer 

pós-morte, celebrado nos ciclos da seca e da chuva. Vive-se, portanto, de 

esperança. 

As juremas, prediletas dos caboclos — o seu haxixe capitoso, 
fornecendo-lhes, grátis, inestimável beberagem, que os revigora 
depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fadigas em 
momentos, feito um filtro mágico — derramam-se em sebes, 
impenetráveis tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas; refrondam 
os marizeiros raros — misteriosas árvores que pressagiam a volta das 
chuvas e das épocas aneladas do "verde” e o termo da "magrém" — 
quando, em pleno flagelar da seca, Ihes porejam na casca ressequida 
dos troncos algumas gotas d'água; reverdecem os angicos; lourejam 
os juás em moitas, e as baraúnas de flores em cachos, e os araticuns 
à ourela dos banhados... mas, destacando-se, esparsos pelas 
chapadas, ou no bolear dos cerros, os umbuzeiros, estrelando flores 
alvíssimas, abrolhando em folhas, que passam em fugitivos 
cambiantes de um verde pálido ao róseo vivo dos rebentos novos, 
atraem melhor o olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante” 
(Cunha 1984:.129). 

E desse cenário feliz, Euclides da Cunha retoma a história de alguns 

países para traçar um paralelo com o sertão defendendo que a natureza é um 

jogo de antíteses, que não cria necessariamente desertos e sim combate-os 

e os repulsa e exemplifica com o Saara, e compara com os sertões do norte, 

a fim de classificar esse “critério natural como ponto singular de uma evolução 

regressiva” (Cunha 1984: 137), conforme aponta. 

E nos ciclos da vida e da morte do semiárido, na qual o martírio do homem 

nasce e se reflete a partir das torturas da terra e do deserto da Caatinga, 

Euclides da Cunha foi achar o seu herói, o elo perdido. Situa assim, o mestiço 

do norte, o sertanejo, elevando-o em Os Sertões à condição de herói 

diferenciado étnica e geograficamente. Não o apresenta, necessariamente, 

como um herói clássico de ascendência pura, ou num paraíso idílico, cheio de 

virtudes preciosas, mas eleva-o à categoria de “Titã bronzeado” (p.363) – 

protótipo da brasilidade – forjado para as grandes batalhas por seu próprio 

determinismo biológico e geográfico.  
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Euclides da Cunha não se furtou a usar na sua narrativa, como geólogo de 

formação, dos recursos naturais como elementos de sustentação e de 

ressonância identitária. Considerado marco do pré-modernismo, Os Sertões 

deixaram impressas na literatura brasileira as formas operacionais dos 

contextos histórico, geográfico e cultural do sertão brasileiro. Dessa forma, o 

bucolismo da terra de palmeiras onde canta o sabiá e de verdes folhas a cuja 

sombra dormia a formosa tabajara, de Gonçalves Dias e José de Alencar, dá 

lugar a uma literatura em que arte e rigor científico (mesmo que cientificista), 

se conjugam. Desde seu primeiro capítulo, percebe-se a presença do 

geógrafo e do escritor Euclides, num constante revezamento na tarefa do 

fazer literário, usando artisticamente referências geográficas, botânicas e da 

astronomia do sertão brasileiro, que atestam a sensibilidade e perspicácia 

deste e o colocam no rol dos grandes escritores que destacaram a natureza 

e o homem sertanejo nas interfaces do literário e do cultural.  

É a partir dessa concepção do espaço de Canudos e sua estrutura 

geográfica, que o autor insere a compreensão do homem, como o ser que 

influencia e foi influenciado pelas intempéries da terra de desérticas 

tempestades. 

 

3.1.2.2 O Homem  

Em Os Sertões, na seção O Homem, Euclides da Cunha nos apresenta as 

três raças que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Apresenta o 

indígena como raça autóctone do continente americano:  

A face primordial da questão ficou assim aclarada. Que resultem do 
‘homem da Lagoa Santa cruzado com o pré-colombiano dos 
sambaquis; ou se derivem, altamente modificados por ulteriores 
cruzamentos e pelo meio, de alguma raça invasora do Norte, de que 
se supõe oriundos os tupis tão numerosos na época do descobrimento 
— os nossos silvícolas, com seus frisantes caracteres antropológicos, 
podem ser considerados tipos evanescentes de velhas raças 
autóctones da nossa terra. (Cunha 1984:.152) 

As outras duas raças formadoras da complexa etnia são adjetivadas       

como alienígenas; o português é apresentado em tom de ironia: 
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Quanto ao fator aristocrático de nossa gens, o português, que nos liga 
à vibrátil estrutura intelectual do celta, está, por sua vez, malgrado o 
complicado caldeamento de onde emerge, de todo caracterizado. 
(Cunha 1984: 153) 

Quanto ao negro, apesar de reconhecer a falta de atenção dada a essa 

etnia até aquele momento, ele enfatiza características, apoiando-se no 

evolucionismo e no determinismo geográfico, características que os 

aproximam de povos não civilizados: 

O negro banto, ou catre, com as suas várias modalidades, foi até neste 
ponto o nosso eterno desprotegido. Somente nos últimos tempos um 
investigador tenaz, Nina Rodrigues, subordinou a uma análise 
cuidadosa a sua religiosidade original e interessante. Qualquer, 
porém, que tenha sido o ramo africano para aqui transplantado trouxe, 
certo, os atributos preponderantes do homo afer, filho das paragens 
adustas e bárbaras, onde a seleção natural, mais que em quaisquer 
outras, se faz pelo exercício intensivo da ferocidade e da força. (Cunha 
1984: 152-153) 

A partir desse ponto Euclides da Cunha passa a tratar da 

composição heterogênea do brasileiro: resultante da miscigenação obtêm-se 

duas sub-raças: mulata e sertaneja, vinculadas   ao meio ambiente na qual 

foram forjadas, uma no litoral e outra no sertão, cujos habitats exercerão 

influencia determinante. O mulato, já existente em Portugal, é o tipo humano 

do Litoral, no Brasil toma uma feição de valoração semelhante a um animal 

de carga, subordinado inclusive a sevícia sexual, conforme o autor. 

O terceiro tipo, não exatamente nessa ordem de apresentação, é o sertanejo, 

cuja origem o autor busca nos desbravadores bandeirantes oriundos de São Paulo 

e sua miscigenação com os indígenas, sendo, portanto uma sub-raça mais pura.  

O habitante do sertão apresenta-se para Euclides da Cunha sob três espectros: o 

jagunço, o vaqueiro e o gaúcho. Eram imbuídos de força e conservavam, devido 

ao isolamento geográfico, o que contemporaneamente conhecemos como 

diversidade cultural; conjunto de hábitos e tradições próprias que foram pontuadas 

pelo escritor, principalmente no campo da religiosidade. 

Euclides da Cunha, concebeu o homem sertanejo a partir do espaço e de 

sua ancestralidade oriunda da terra para se construir uma identidade de 
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homem por meio das gerações, a partir do espaço, e como essa mesma 

identidade interferia em suas ações. 

A identidade do homem sertanejo, mitificada em sua obra, traduz, não as 

características nobres do cavaleiro, nem a ascendência e a pureza racial, que 

para Euclides da Cunha, dominado pelo cientificismo da época, considerava 

a miscigenação como um fator de degeneração dos povos, de inferioridade, 

de perda de pureza da raça.  

Ao partir dos elementos que constituem a gênese das raças mestiças 

brasileiras, se embasando em algumas considerações antropológicas para 

afirmar que o brasileiro surge a partir de um entrelaçamento complexo oriundo 

do: branco, índio e negro. E trata da não unidade de raça no país, 

considerando que: 

Alguns firmando preliminarmente, com autoridade discutível, a função 
secundária do meio físico e decretando preparatoriamente a extinção 
quase completa do silvícola e a influência decrescente do africano 
depois da abolição do tráfico, prevêem a vitória final do branco, mais 
numeroso e mais forte, como termo geral de uma série para o qual 
tendem o mulato, forma cada vez mais diluída do negro, e o caboclo, 
em que se apagam, mais depressa ainda, os traços característicos do 
aborígine (Cunha 1984: 156). 

Fica patente na assertiva, a possibilidade de um branqueamento 

populacional com o fim da escravidão, o negro se diluiria no mulato. No 

caboclo, cruzamento racial de brancos e índios, se apagariam mais 

rapidamente os traços dos índios. Percebe-se no autor um constrangimento, 

uma necessidade, porque não dizer, um racismo em relação as características 

físicas e/ou psicológicas das raças consideradas inferiores. Da diversidade de 

influências que surgem nas regiões do país, dedica uma atenção especial a 

gênese do mulato. Essa origem viria, de acordo com as suas assertivas, da 

miscigenação com os africanos que aqui se instalaram proveniente do tráfico 

negreiro, na qual a maior concentração se deu da costa da Bahia até o 

Maranhão. Sendo assim, o a cultura da cana e importação de madeira, teria 

determinado o esquecimento dos sertões. 

A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. 
Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o 
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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. Foville compara-os, de um modo geral, aos histéricos. 
Mas o desequilíbrio nervoso, em tal caso, é incurável: não há 
terapêutica para este embater de tendências antagonistas, de raças 
repentinamente aproximadas, fundidas num organismo isolado. [...] 
Como nas somas algébricas, as qualidades dos elementos que se 
justapõem não se acrescentam, subtraem-se ou destroem-se 
segundo os caracteres positivos e negativos em presença (Cunha 
1984:199-200). 

Observa-se na passagem acima, entretanto, que o autor abre exceções ao 

aspecto evolutivo da mestiçagem, quando afirma:  quase sempre ou quando 

se refere a mestiçagem extremada no intuito de preparar campo para sua tese 

do herói sertanejo que vai ser um mestiço diferente do mestiço degenerado 

do litoral, conforme afirma. Para defender seu ponto de vista ele se vale do 

argumento da preponderância étnica na formação do mestiço, além de uma 

interação entre o homem e seu meio natural. 

Este fato destaca fundamentalmente a mestiçagem nos sertões do 
litoral. São formações distintas, senão pelos elementos, pelas 
condições do meio. O contraste entre ambas ressalta ao paralelo mais 
simples. 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 um degenerado. Por isto mesmo que as 
vicissitudes históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua 
formação, das exigências desproporcionadas de uma cultura de 
empréstimo, prepararam-no para conquistar um dia.  
A sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a 
ser, tem, agora, a garantia de um tipo fisicamente constituído e forte. 
Aquela raça cruzada surge autônoma e, de algum modo, original, 
transfigurando, pela própria combinação, todos os atributos herdados; 
de sorte que, despeada afinal da existência selvagem, pode alcançar 
a vida civilizada por isto mesmo que não a atingiu de repente (Cunha 
1984: 203-204). 

Independente do ponto de vista adotado, se por um lado, alguns 

historiadores e críticos tacham de racista Euclides da Cunha, por outro, 
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colocam que esses apontamentos euclidianos são também a demonstração 

da mentalidade da época, que podem ser sintetizados no sertanejo como um 

herói que sobreviveu à herança genética, dominou e entrou em simbiose com 

a terra do sertão, demonstrando heroísmo inigualável em uma guerra desigual 

e apesar de todo seu desengonçamento, sua lentidão caracterizou-se acima 

de tudo como um forte.  

Dentre os grupos que constituíram a gênese do homem sertanejo, Euclides 

da Cunha destaca os vaqueiros como uma linhagem mais protegida da 

miscigenação africana, devido a sua localização geográfica. O vaqueiro, o 

legitimo sertanejo, foi o resultado de agrupamentos humanos criados pelos 

sertanistas: 

Os primeiros sertanistas que a criaram, tendo suplantado em toda a 
linha o selvagem, depois de o dominarem escravizaram-no e 
captaram-no, aproveitando-lhe a índole na nova indústria que 
abraçavam. Veio subseqüentemente o cruzamento inevitável. E 
despontou logo uma raça de curibocas puros quase sem mescla de 
sangue africano, facilmente denunciada, hoje, pelo tipo normal 
daqueles sertanejo (Cunha 1984: 190). 

Ainda na primeira parte de Os Sertões, o autor apresenta o mundo comum 

do sertanejo, na verdade um mundo incomum, inóspito, onde se acentua a 

noção de isolamento e dificuldade de sobrevivência, e que apesar de ser a 

parte mais curta do livro traz uma descrição minuciosa da geologia, flora e 

fauna. O culto aos contrastes e às contradições, já é salientado desde esta 

primeira parte, quando personifica a caatinga, viva, detentora de garras 

espinhos onde paira uma eterna natureza em agonia, armada e sincronizada 

com a vindoura onda de conflitos a que servirá como palco. 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo 
dos mestiços neurastênicos do litoral.  
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o 
contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura 
corretíssima das organizações atléticas.  
É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no 
aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem 
aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros 
desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num 
manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade 
deprimente. [...] Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça 
trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear 
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característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros 
das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, 
para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa 
com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando 
largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu 
corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os 
calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.  
É o homem permanentemente fatigado.  [...] Entretanto, toda esta 
aparência de cansaço ilude.  
Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O 
homem transfigura-se. [...] todos os efeitos do relaxamento habitual 
dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, 
inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e 
potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade 
extraordinárias (Cunha 1984:  207-208). 

Foi estabelecendo, por meio de metáforas, antíteses e oxímoros, pouco a 

pouco, o estereótipo do sertanejo. Com essa escolha, relegou muitas facetas 

de toda uma diversidade racial e cultural que formam o povo brasileiro. 

Diminuindo enormemente a presença do negro como elemento importante, 

também formador da nação brasileira, em detrimento do índio e do branco. 

Após dedicar longas considerações quanto a formação das etnias nas 
regiões do Brasil, Euclides da Cunha passa a dedicar atenção aquilo 
que ele denomina de uma variante trágica: a seca. Na descrição do 
homem sertanejo, ressalta que ao contrário do que existe em outras 
localidades, este não se apavora com esse advento da natureza, 
enfrentando-a resignado, embora sofra as mazelas de sua 
consequência: 
“Os sintomas do flagelo despontam-lhe, então, encadeados em série, 
sucedendo-se inflexíveis, como sinais comemorativos de uma 
moléstia cíclica, da sezão assombradora da Terra. Passam as "chuvas 
do caju" em outubro, rápidas, em chuvisqueiros prestes delidos nos 
ares ardentes, sem deixarem traços; e "pintam" as caatingas, aqui, ali, 
por toda a parte, mosqueadas de tufos pardos de árvores 
marcescentes, cada vez mais numerosos e maiores, lembrando 
cinzeiros de uma combustão abafada, sem chamas; e greta-se o chão; 
e abaixa-se vagarosamente o nível das cacimbas... Do mesmo passo 
nota que os dias, estuando logo ao alvorecer, transcorrem abrasantes, 
à medida que as noites se vão tornando cada vez mais frias. A 
atmosfera absorve-lhe, com avidez de esponja, o suor na fronte, 
enquanto a armadura de couro, sem mais a flexibilidade primitiva, se 
lhe endurece aos ombros, esturrada, rígida, feito uma couraça de 
bronze. E ao descer das tardes, dia a dia menores e sem crepúsculos, 
considera, entristecido, nos ares, em bandos, as primeiras aves 
emigrantes, transvoando a outros climas. É o prelúdio da sua 
desgraça” (Cunha 1984:  230-231) 
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Os personagens 

Os personagens principais do romance são indivíduos que representam a 

coletividade: de um lado Antônio Vicente Mendes Maciel, cognominado 

Antônio Conselheiro, representando os sertanejos e a monarquia; do outro, o 

coronel Antônio Moreira César representando a força militar e a República. 

Não há um personagem principal individualizado na obra, apesar do foco em 

Antônio Conselheiro, ele é apresentado como uma parte desse grupo, a sua 

mitificação é um dos elementos de constituição da identidade sertaneja em 

seu misto de misticismo e luta. Delineia assim o sertanejo como o exemplar 

de maior identificação com a nação brasileira, ao apresentar um personagem 

coletivo com características de origem e força que constituiria o que 

verdadeiramente representaria a brasilidade em um cenário de fundo – o 

sertão – onde ele vai se utilizar na narrativa de elementos míticos subjacentes 

subvertidos ou não, para amparar a sua tese e/ou contar a sua história. 

Teremos então, o mito, o herói. 

Nenhum deles fora poupado por Euclides da Cunha. Trata-se de uma 

narrativa de um herói derrotado, mais especificamente do herói coletivo “o 

sertanejo” em verdade, uma espécie de anti-herói moderno, não na 

perspectiva de oposição ao herói, mas de alguém humano que traz sobre os 

seus ombros as cargas dos preconceitos, dos estereótipos e das mazelas 

próprias do ser humano, mas que apesar desse sentido desfavorável é capaz 

de demonstrar habilidades, força, carisma e coragem diante das adversidades 

que são capazes de cativar e serem respeitados até pelos inimigos. Em sua 

narrativa, o anti-herói, na figura do sertanejo e do Beato Antônio Conselheiro 

não agregava as virtudes inerentes ao herói, sendo por isso o protagonista-

antagonista de uma narrativa que retrata o Conselheiro como louco, fanático 

e bestializado.  

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 americano; abordoado 
ao clássico bastão em que se apóia o passo tardo dos peregrinos 
(Cunha 1984: 266-267) 
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Mas o que justificaria o apelo carismático do Beato que arrebatava as 

multidões? O homem sertanejo, nas assertivas de Euclides é de fé volúvel, 

praticando uma série de rituais herdados das mais variadas raças, de modo 

que aceitaria todo tipo de contradição: 

É que, mesmo em períodos normais, a sua religião é indefinida e vária. 
Da mesma forma que os negros Haúças, adaptando à liturgia todo o 
ritual iorubano, realizam o fato anômalo, mas vulgar mesmo na capital 
da Bahia, de seguirem para as solenidades da Igreja por ordem dos 
fetiches, os sertanejos, herdeiros infelizes de vícios seculares, saem 
das missas consagradas para os ágapes selvagens dos candomblés 
africanos ou poracês do tupi. Não espanta que patenteiem, na 
religiosidade indefinida, antinomias surpreendentes (Cunha 1984:  
242). 

Essa religiosidade, vista de forma inferior pelo escritor, justificaria a acolhida do 

beato diante do povo que apresentava uma crença genuína: “Quem vê a família 

sertaneja, ao cair da noite, ante o oratório tosco ou registro paupérrimo, à meia luz 

das candeias de azeite, orando pelas almas dos mortos queridos, ou procurando 

alentos à vida tormentosa, encanta-se” (p.242). Por outro lado, o autor via isso 

como uma fé ingênua, “há traços repulsivos no quadro desta religiosidade de 

aspectos tão interessantes, aberrações brutais, que a derrancam ou maculam” 

(Cunha 1984: 243). Monte Santo, nesse aspecto, era um lugar lendário. 

A genealogia de Conselheiro contada por Euclides da Cunha remonta um 

confronto sangrento que envolveu dois grupos familiares os Macieis e os Araújos, 

na qual o beato era oriundo da primeira e pela qual havia passado por grande 

humilhação, quando a sua esposa o deixou para fugir com um policial, e ele partiu, 

sertão adentro, para fugir da situação de humilhação. Um hiato de dez anos 

acompanhou essa travessia de Conselheiro às terras baianas, já como peregrino. 

Na literatura o anti-herói é aquele que se aproxima das características 

humanas, esse conceito tem evoluído ao longo do tempo, mudando junto com 

as concepções da sociedade sobre o herói e situando comumente esse 

importante elemento literário ao contexto moderno. Entretanto, desde o século I 

d.C., Petrônio com sua obra Satyricon, já apresentava esse tipo humano 

característico, com o personagem Encólpio, bem adaptável ao anti herói 

moderno. O anti herói também se encontra na essência da literatura espanhola, 
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desde o seu primeiro romance no século XVI: Lazarillo de Tormes, assim como 

em sua obra mais universal, Dom Quixote de la Mancha, no início do século XVII; 

percorrendo o período elisabetano, com o Falstaff de Shakespeare, passando 

pelo pré-romantismo do Fausto de Goethe, até aos mais sombrios temas da 

literatura vitorina do século XIX, como a “Ópera dos Mendigos", de John Gay. 

Inicialmente, o anti herói surge como um homem tímido, passivo e indeciso, que 

contrasta fortemente com as virtudes idealizadas do herói clássico. Sua afirmação, 

conforme Neimneh (2013), remontam o início do século XX como resposta aos 

conflitos sociais e as incertezas das pessoas sobre os valores tradicionais da 

sociedade. Seria uma resposta do pouco valor atribuído à existência monótona 

dos seres humanos na modernidade.  O herói arquetípico que passa pelas etapas 

de partida, chamado, iniciação e retorno triunfal passa por um processo de 

transformação, cedendo lugar na modernidade ao anti herói que sofre essas 

mudanças internamente, sem mitificação. Essa viagem pode ser interna ou no 

próprio ambiente mundano, onde ocorre a iniciação e a descoberta.  A prova a ser 

enfrentada pode ser a sobrevivência em um mundo caótico que exige 

simplesmente a capacidade de adaptação e resolução de conflitos exteriores e 

interiores. De modo que, viver como anti-herói em um mundo não heroico, é o 

verdadeiro sentido do herói moderno. 

O protagonista/antagonista é construído na obra de Euclides da Cunha, por 

meio do emblemático Antônio Conselheiro, na qual o referido autor descreve como 

sendo um “agnóstico bronco, um grande homem pelo avesso” 

Paranóico indiferente, este dizer, talvez, mesmo não lhe possa ser 
ajustado, inteiro. A regressão ideativa que patenteou, caracterizando-
lhe o temperamento vesânico, é, certo, um caso notável de 
degenerescência intelectual, mas não o isolou — incompreendido, 
desequilibrado, retrógrado, rebelde — no meio em que agiu [...] A sua 
frágil consciência oscilava em torno dessa posição média, expressa 
pela linha ideal que Maudsley lamenta não se poder traçar entre o bom 
senso e a insânia (Cunha 1984:.255-256). 

Na criação de Vargas Llosa (1981), A guerra do fim do mundo, reafirmando 

as características de anti herói do Conselheiro, consta o seguinte retrato:  

O homem era alto e tão fraco que parecia sempre de perfil. Sua pele 
era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam com fogo 
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perpétuo. Calçava sandálias de pastor e a túnica morada que lhe caía 
sobre o corpo recordava o hábito desses missionários que, de quando 
em quando, visitavam os povos do sertão batizando multidões de 
meninos e casando aos casais amancebados. Era impossível saber 
sua idade, sua procedência, sua história, mas algo havia em sua cara 
tranqüila, em seus costumes frugais, em sua imperturbável seriedade 
que, até antes de que desse conselhos, atraía às pessoas. (Cunha 
1984: 9) 

O terceiro e último ato da saga mítica do anti herói sertanejo foi sutilmente 

sugerida na segunda parte: O Homem; onde Euclides explana sobre a 

religiosidade do sertanejo e sua diversidade de crenças, convivendo o 

catolicismo com práticas religiosas indígenas e africanas. Essa diversidade 

originou também uma religião mestiça, ligada a um elemento geográfico 

avassalador que determinou uma visão de submissão do sertanejo a um 

destino feliz em um outro plano da existência, justificando a incorporação do 

elemento sobrenatural e a exaltação da religiosidade. Toda a poética do livro, 

desde o princípio, ao descrever a vida do homem no sertão converge para a 

luta e para a morte. O paraíso estaria longe dali, quiçá em outra vida, longe 

das vicissitudes que o sertão lhes impunha. A morte para o sertanejo é 

descrita como um momento feliz de libertação, digno de comemoração e 

festejos.  

A terra é o exílio insuportável, o morto um bem -aventurado sempre.  
O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas 
na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas; referve o 
samba turbulento; vibram nos ares, fortes, as coplas dos desafios; 
enquanto, a uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroado de 
flores, o anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a 
felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna — 
que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e 
primitivas.  
No entanto há traços repulsivos no quadro desta religiosidade de 
aspectos tão interessantes, aberrações brutais, que a derrancam ou 
maculam (Cunha 1984: 243) 

Presente no imaginário popular, os milagres de Conselheiro e suas 

profecias aglutinaram fiéis seguidores, que tomaram o regime republicano 

nascente como inimigo a ser combatido, incitados pelo seu peregrino que 

conhecias as estradas ignotas do sertão profundamente devido a sua 

trajetória de andanças. A gota d’água para a fúria de Antônio Conselheiro foi 
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o impedimento de sua pregação em virtude da instalação da Câmara 

Municipal, recém construída para servir as demandas da recente 

municipalização das cidades, diante de um contexto de República federativa, 

além das perdas de barganhas e alianças que a igreja católica sofrera desde 

a instauração do novo regime, sobretudo, as provenientes do catolicismo 

popular, que muitas vezes não era reconhecido pela matriz católica, como 

proveniente de seu seio, o beato foi acusado de exercer a profissão de fé sem 

a devida autorização e reconhecimento. Estava então montado o palco para 

a eclosão de um conflito que teve como desfecho um massacre. 

Um outro personagem, O coronel Antônio Moreira César, mereceu 

tratamento irônico, semelhante ao dado ao Beato Antônio Conselheiro, por 

parte do autor de Os Sertões. Esse nivelamento surpreendente, trazia à tona, 

mais uma vez que não se trata de uma narrativa de heróis, mas de homens 

comuns. Tem mais importância em Os Sertões a descrição Euclidiana de 

Moreira Cesar dos que seus atos em si, pois fora o responsável pela primeira 

expedição contra os canudenses, tendo morrido em batalha. Importante frisar 

que as considerações feitas por Euclides da Cunha foram publicadas em 1902 

e diziam respeito a um coronel do exército brasileiro falecido a serviço da 

República em campo de batalha: 

          Surpreendiam-se igualmente ao vê-lo admiradores e 
adversários. O aspecto reduzia-lhe a fama. De figura diminuta — um 
tórax desfibrado sobre pernas arcadas em parêntesis — era 
organicamente inapto para a carreira que abraçara. 
Faltava-lhe esse aprumo e competição inteiriça que no soldado são a 
base física da coragem. 
Apertado na farda, que raro deixava, o dólmã feito para ombros de 
adolescente frágil agravava-lhe a postura. 
A fisionomia inexpressiva e mórbida completava-lhe o porte 
desgracioso e exíguo. Nada, absolutamente, traía a energia 
surpreendedora e temibilidade rara de que dera provas, naquele rosto 
de convalescente sem uma linha original e firme: pálido, alongado pela 
calva em que se expandia a fronte bombeada, e mal alumiado por 
olhar mortiço, velado de tristeza permanente. 
Era uma face imóvel como um molde de cera, tendo a 
impenetrabilidade oriunda da própria atonia muscular. Os grandes 
paroxismos da cólera, e a alacridade mais forte, ali deviam amortecer-
se inapercebidos, na lassidão dos tecidos, deixando-a sempre 
fixamente impassível e rígida. 
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Aos que pela primeira vez o viam custava-lhes admitir que estivesse 
naquele homem de gesto lento e frio, maneiras corteses e algo 
tímidas, o campeador brilhante, ou o demônio crudelíssimo que 
idealizavam. Não tinha os traços característicos nem de um, nem de 
outro. Isto, talvez, porque fosse as duas coisas ao mesmo tempo. 
Tinha o temperamento desigual e bizarro de um epilético provado, 
encobrindo a instabilidade nervosa de doente em placidez 
enganadora” (Cunha 1984:  422-423) 
 
 

Euclides da Cunha finaliza suas observações sobre o personagem Moreira 

Cesar: 

Tinha o temperamento desigual e bizarro de um epilético provado, 
encobrindo a instabilidade nervosa de doente em placidez 
enganadora (Cunha 1984: 424) 

Não foram poupadas adjetivações pejorativas ao sertanejo (o personagem 

coletivo) tido como desgracioso, desengonçado e torto. Em contrapartida, 

estabeleceu um epíteto positivo em relação ao sertanejo que ficou para 

sempre nos anais da História: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte” (Cunha 

1984: 207) 

3.1.2.3 O Momento histórico e a luta: 

As mudanças políticas que o Nordeste brasileiro passa a conhecer em 

finais do século XIX e no decorrer do século XX são decorrentes da perda de 

hegemonia da aristocracia rural nordestina determinada pelas modificações 

do mercado internacional do açúcar, ascensão da economia cafeeira e da 

transferência do eixo econômico do País para o Centro-Sul, mudanças 

impulsionadas pela longa depressão.  

Em suma, estavam ruídos todos os pilares que sustentavam a economia: 

o trabalho escravo, não mais existia; o açúcar perdia o seu valor; os latifúndios 

não sabiam como se manter e o sistema de crédito financeiro já apresentava 

suas fragilidades e risco. As cidades grandes já esboçavam uma 

industrialização promissora que atraía as massas empobrecidas e servis dos 

grandes latifúndios. Preponderava a violência comandada pelas oligarquias 

rurais. 
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Havia uma necessidade urgente em se buscar modelos teóricos de 

organização: estatal, econômica, social, educacional e de segurança estatal. 

O sistema imperial ruiu, dando lugar à República; o capitalismo industrial se 

consolida com a Segunda Revolução Industrial; o positivismo, cientificismo, 

evolucionismo, determinismo e outras doutrinas vem atender necessidades 

de ordem sócio educacional. 

O panorama do sertão nordestino era desolador. A pobreza e a miséria 

campeavam por toda parte: índios, brancos, negros, mulatos e caboclos 

buscavam um local para sobreviver. Um lugar passou a atrair a atenção dessa 

leva de miseráveis, que oriundos de várias paragens do sertão nordestina, 

passaram a acorrer ao arraial de Belo Monte, uma espécie de “Terra 

prometida”. Canudos, em 1890, era um arraial pequeno, decadente, precário, 

derivado de uma fazenda de gado a beira do rio Vaza Barris que teve o seu 

destino selado com a chegada de Conselheiro, em 1893. A partir de então o 

seu rejuvenescimento foi rápido. Sua população crescia vertiginosamente, 

alimentada pelos contingentes das cidades próximas e dos sertões 

longínquos. Sob o comando do Beato, o arraial era uma unidade autônoma 

com novos modelo de gestão, produção e compartilhamento, moldado em 

parte no cristianismo primitivo, que se contrapôs, portanto ao modelo 

oligárquico e coronelista vigente, cujas ofertas de trabalho eram servis, 

semelhantes à semiescravidão.  

Essas características administrativas e de comando religioso, atribuídas ao 

Beato, leva muitos historiadores a atribuírem à inventividade literária de 

Euclides da Cunha, o retrato extremamente negativo atribuído ao Beato, seu 

personagem. Esse novo sistema tinha as suas próprias regras e prescindia do 

padre submisso e moralista ou do Estado autoritário e corrupto. Canudos 

abrigava 24 mil pessoas, 5.200 habitações e hoje seria considerada uma 

cidade de porte médio. De acordo com o relato de Euclides, doze casas eram 

construídas por dia no Arraial de Canudos, logo a fama do beato percorreu as 

cidades circunvizinhas, e caravanas de fiéis partiram ao encontro do “bom 

santo”. Embora as razões subjacentes à Guerra de canudos tenham sido os 
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conflitos sociais, econômicos, religiosos e ideológicos, o estopim se deu 

devido a um atraso em um carregamento de madeira, anteriormente aludido. 

O agrupamento que convivia com a miséria de perto, não tinha nada a 

perder. E seguindo as orientações de seus líderes, na medida em que a fama 

do peregrino crescia, começou a incomodar os poderes estaduais e em 

seguida nacional.  E eis que a primeira expedição foi emitida pelo governo da 

Bahia e retratada por Euclides da Cunha: 

            A pequena expedição penetrou-a logo ao segundo dia de 
viagem, quando, depois de repousar bivacando duas léguas além de 
Juazeiro, teve que calcar, seguidamente, quarenta quilômetros de 
estrada deserta, até uma ipueira minúscula, a lagoa do Boi, onde havia 
uns restos de água. Dali por diante caminhou no deserto com escalas 
por Caraibinhas, Mari, Mucambo, Rancharia e outros pousos 
solitários, ou fazendas. Alguns estavam abandonados. O estio 
prenunciava a seca (Cunha 1984:  345). 

Chegando em Uauá, a tropa seguiu a procura do Arraial com o 

desconhecimento da travessia dos sertões, que fez com que chegasse 

exausta nos arredores do ponto fatídico. Ao finalmente chegar ao destino, se 

deparou com um grupo considerável de pessoas que contando com armas 

rudimentares e símbolos religiosos bradavam contra a milícia. E o primeiro 

confronto aconteceu: 

          (...) os matutos conjuntos à roda dos símbolos sacrossantos, 
no largo, começaram a ser fuzilados em massa. Baquearam em 
grande número; e tornou-se-lhes a luta desigual a despeito da 
vantagem numérica. Batidos pelas armas de repetição, opunham um 
disparo de clavinote a cem tiros de Comblain. Enquanto o soldado os 
alvejava em descargas nutridas, os jagunços revolviam os aiós, 
tirando sucessivamente a pólvora, a bucha e as balas do demorado 
processo da carga de seu armamento grosseiro; enfiando depois pelo 
cano largo do trabuco a vareta; cevando-o devagar, socando lá dentro 
aqueles ingredientes como se enchessem uma mina; escorvando-o 
depois; aperrando-o afinal, e ao cabo disparando-o; realizando o 
heroísmo de uma imobilidade de dois minutos na estonteadora ebriez 
do tiroteio (Cunha 1984: 350). 

De acordo com o referido relato, esse confronto durou quatro horas. Não 

será cada expedição (objeto de análise no capítulo segundo) que massacrou 

o arraial canudense.  
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A população agredida e ameaçada, diante de uma realidade trágica, lutou 

até o fim contra o exército, com armas rudimentares e conseguiu com que o 

grito abafado, que revelava as agruras de seu cotidiano ecoasse por todo o 

país, provocando a ira de agentes políticos, que humilhados pelas expedições 

fracassadas, dessem um ponto final no conflito, após a entrada das tropas 

nacionais, para dar conta do que o município e o Estado não conseguiram 

conter. Ainda assim, esse embate final não se deu sem perdas ou derrotas. 

Canudos não se rendeu, lutou até o fim. Foi uma guerra de extermínio, onde 

todos foram derrotados e onde as vestes da República foram maculadas com 

o sangue de sua própria gente. Nas considerações de Euclides: 

            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 entardecer, quando caíram os seus últimos 
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois 
homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 
5 mil soldados [...] Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir 
desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas 
(Cunha 1984: 778). 

Após relatar detalhadamente a tragédia e o destino dado ao cadáver do 

Conselheiro, Euclides da Cunha termina a sua obra denunciando os 

desmandos de uma República que não condizia com a que um dia ele 

defendeu. Ainda que não simpatizasse com o beato e nem com as atitudes 

proeminentes de seus atos, ao inferiorizar a população sertaneja e o seu líder 

o caracterizando como insano e fanático, considerou demais a ação que o 

governo tomou para sanar seus postulados. O massacre não justificava a 

afirmação do nascente regime. A Campanha de Canudos foi bárbara demais 

para que um republicano defendesse o que ali ocorreu, essa posição do autor, 

se encerrou nas últimas linhas de seus registros: “É que ainda não existe um 

Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades...” (Cunha 1984: 44). 

Entre história, ficção e literariedade, a obra euclidiana se insere, no todo e 

em especial na parte da Luta como um documentário, no qual o autor se valeu 

dos atributos de jornalista para recompor a Campanha de Canudos.  

Emparedado entre suas convicções teóricas de base e o choque da 
experiência com a realidade da guerra, o intelectual fluminense 
constrói seu discurso em estilo ambíguo, vazado num jogo retórico de 
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epítetos e antíteses, em que imagens positivas e negativas se 
justapõem e se entrechocam, indicando os impasses de seu 
pensamento. Desejava, ao mesmo tempo, imprimir rigor científico à 
sua abordagem e formular uma denúncia eficaz contra a destruição 
do arraial sertanejo (Fonseca  2010 41-42). 
 

Em 1993, O Jornal Estado de São Paulo, em um especial sobre Euclides 

da Cunha e Os Sertões, trouxe as análises da obra francesa Haulles Teres, 

publicada no Le Monde na qual enxergava no livro de Euclides um auto de fé, 

que purgou com ele seus preconceitos, marcando então o começo de uma 

geografia trágica e de que maneira Canudos foi utilizado como álibi para a 

estruturação da República. De acordo com o referido jornal, ao ver nobreza 

“nos degenerados mestiços”, e ao traçar elementos de heroísmo nesse povo 

descrito, o autor colabora para a construção de uma identidade cultural de 

segmentos marginalizados. 

A narrativa euclidiana apresenta de que forma as ações humanas, 

orientadas pela sua realidade, religião, contexto social, por sua constituição 

enquanto sujeito histórico foi destacada por um grupo de pessoas isoladas 

geograficamente e com pouca ou nenhuma instrução. Que apoiados por um 

líder carismático conseguiram se organizar para defender por ideais 

monárquicos– luta por perenidade, o que se revela de forma contraditória, 

considerando que a luta, enquanto fenômeno histórico, geralmente expressa 

desejo de mudança e não de continuidade. 

O momento histórico retratado por Euclides da Cunha propiciou que uma 

série de análises pudesse ser realizada a partir das nuances de Os Sertões, 

quando dentre outros aspectos trata do caldeamento das raças que formaram 

a nossa base antropológica, com ênfase na sertaneja e a distinção entre o 

mestiço isolado do sertão e do litoral. Para Neves (2011), durante o século 

XIX os estudos sobre a biologização do homem, atrelava a inferioridade do 

Brasil, à presença dos negros, e o país seria mais civilizado quando mais 

branqueado fosse. Dessa forma, a obra de Euclides contribuiu para esse 

processo, uma vez que a influência maior do sangue negro estaria mais 

atrelada aos mestiços do litoral e não das terras ignotas.  Todavia, como a 
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miscigenação das terras sertanejas retratadas por Euclides da Cunha, se deu 

majoritariamente pela união entre brancos e índios.  

Ainda que destacasse o caráter de atraso, pobreza e ignorância, o autor 

também reiterou a coragem e resistência proveniente dos ancestrais 

indígenas, que foi incorporado aos estudos realizados na época sobre a 

identidade da nação recém-criada; mas m fato a respeito de Os Sertões, 

especialmente na seção A Luta que é de extrema notoriedade deverá ser 

lembrado reiteradamente: Euclides da Cunha registrou e divulgou o massacre 

de Canudos, que não foi o único, mas que a sua literariedade e empenho 

cunharam na História do Brasil, alertando sobre a barbárie que reside no seio 

da nação e sobre os princípios humanizadores básicos que devem nortear 

cada componente do complexo que denominamos Nação Brasileira. Consistiu 

bem mais do que uma denúncia ao flagelo da guerra. 

Os Sertões é uma obra fundadora, no que corresponde a elaboração de 

uma identidade cultural que foi incorporada ao discurso nacional, ao buscar 

na região central do Brasil uma confluência perfeita entre autor, local e 

eventos.  E a pena de Euclides, sua escrita, em meio a contradições políticas, 

científicas, religiosas e históricas, foi a pedra de toque que removeu a poeira 

secular do sertão, fazendo brilhar uma verdade. 

      3.2 Rosalía de Castro e Cantares gallegos 
 

3.2.1 A autora 

Considerada na atualidade como uma escritora obrigatória no panorama 

literário do século XIX, foi uma poetisa e romancista espanhola que escreveu em 

castelhana e em galego. Representa juntamente com Eduardo Pondal e Curros 

Enríquez uma das figuras emblemáticas do ressurgimento galego, não somente 

por sua produção literária em geral, mas também pela conquista de que seus 

Cantares gallegos sejam entendidos como a primeira grande obra da literatura 

galega contemporânea, convertida e sacralizada como encarnação e símbolo do 

povo galego. Rosalía de Castro é considerada junto com Gustavo Adolfo Bécquer, 

como um dos precursores da poesia espanhola moderna. Pós romântica ou pré 
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modernista, Rosalía enfrentou um grande desafio, afinal escrever em galego no 

século XIX era uma tarefa para os fortes: a língua estava reduzida a um dialeto em 

meio à estruturação do pensamento e da sociedade vigentes. Depreciada e 

desprestigiada a língua galega estava distante dos áureos tempos da lírica galaico-

portuguesa, cuja tradição estava perdida. Escrever em galego, portanto era um 

risco de descrédito e desprestígio social. 

Era um dia frio de inverno em vinte e quatro de fevereiro de 1837, é possível 

que chovesse em Santiago de Compostela, como de costume, pois densas 

nuvens forravam os cinzentos céus, a esconderem horizontes de melancólica 

poesia. Adentrava o mundo, na noite escura da vida, María Rosalía Rita, cujas 

circunstâncias de nascimento eram tão obscuras, quanto o lutuoso céu em sua 

negra profusão. E sem demora se faz constar María Rosalía Rita como "filha de 

pais desconhecidos” e “não passou pela Inclusa”, conforme assentado em seu 

registro de batismo: 

Em veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos treinta y seis, María 
Francisca Martínez, vecina de San Juan del Campo, fue madrina de 
una niña que bauticé solemnemente y puselos santos óleos, 
llamándole María Rosalía Rita, hija de padres incógnitos, cuya niña 
llevó La madrina, y va sin número por no Haber pasado a la Inclusa; 
y/ para/ que así conste, lo firmo. José Vicente Varela y Montero 
(Pociña e López 2000: 22) 

Girgado (1994) relata que o assentamento apresenta erro na datação da 

nascitura, o ano, em verdade era o ano de 1837. A pequena órfã de pais vivos 

foi batizada sigilosamente na capela do Hospital Real, hoje denominado   

Hostal de los Reyes Católicos. 

No Hospital Real, ecoou por entre as grossas paredes de pedra os 

primeiros choros e vibraram os pressentimentos da pequena María Rosalía 

Rita, e é bem provável que seu choro forte, levado pelo vento, tenha rompido 

o silêncio cúmplice da normalidade e,  atravessando o espaço e janelas 

chegou à nave da velha Catedral da Praça do Obradouro, cujo turíbulo central  

espargiu precioso incenso, a anunciar, com a benção do Apóstolo, naquele 

paço mítico e sagrado, a chegada de uma das maiores vozes da literatura 

espanhola, àquela que seria conhecida na posteridade como Rosalía de 

Castro, a fundadora da literatura galega moderna.  
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Com certeza, o frio invernal invadiu a alma daquela pequena e sensível 

criança, órfã de genitores vivos, ao constar em seu registro batismal a 

sentença que a acompanharia, assombrando-a, – como uma negra sombra à 

cabeceira – a repetir obsessivamente por grande parte de sua vida: “filha de 

pais desconhecidos”. Pais ausentes, por conta da conveniência e da ortodoxia 

social e religiosa. A órfã nascera na casa do Camiño Novo e fora levada por 

uma senhora, que não mantinha laços parentais com Rosalía, para o batismo 

no Hospital Real, conforme Xesús Alonso Montero (biógrafo de Rosalía), e 

dali seguiu para uma pequena aldeia de Castro de Ortoño, onde viveu um 

largo período com uma tia paterna, Tereza Martínez Viojo. De acordo com a 

lei civil e eclesiástica da época, crianças sacrílegas, como Rosalía, não 

podiam viver com nenhum dos pais ou terem o nome de qualquer um deles, 

eram párias sociais. 

Os pais eram o sacerdote católico José Martínez Viojo e a fidalga María 

Teresa de la Cruz de Castro y Abadia. Dessa pequena aldeia, em que se 

desconhece exatamente por quanto tempo permaneceu, como pontua o 

biógrafo, vão ser definidos aspectos fundamentais da sensibilidade e do 

conteúdo da escrita rosaliana, de fundamental importância na escrita de 

Cantares gallegos: o cotidiano da vivencia rural, a vida popular, as crenças, 

como também um profundo conhecimento da língua galega de raiz, 

dificilmente adquirido nos paços, além da percepção do desamparo e da 

pobreza. Acrescenta-se a absorção da superstição popular, tão presente na 

literatura rosaliana, e a profunda relação com a terra e a natureza. 

María Teresa de la Cruz de Castro (1805-1862), sua mãe, tinha trinta e 

dois anos quando nasceu Rosalía. Era fidalga da casa grande de Arretén, 

genealogia dos Castro, habitantes da Galiza desde a Idade Média (foram 

condes de Lemos num dos seus ramos). Consta que seu pai era um sacerdote 

católico de trinta e nove anos – José Martínez Viojo (1798-1871) – paternidade 

não comprovada por documentação. O sacerdócio não permitiu o 

reconhecimento nem legitimação de sua filha. Foi abade da Paróquia de 

Santa María, e passou sua vida como capelão da Colegiata de Iria Flávia, em 

Padrón.  
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Pela sua origem, filha de mãe solteira e pai sacerdote, Rosalía enfrentou, 

desde a infância, muitos problemas emocionais.  A melancolia fica evidente 

na segunda parte do poema Cuán tristes pasan los días no poemário dedicado 

à sua mãe, A mi madre (1863):  

                                   II 

¡Ay, qué profunda tristeza! 
 ¡Ay, qué terrible dolor! 
 ¡Tendida en la negra caja 
 sin movimiento y sin voz, 
 pálida como la cera 
 que sus restos alumbró, 
 yo he visto a la pobrecita 
 madre de mi corazón! 
 
 Ya desde entonces no tuve 
 quien me prestase calor, 
 que el fuego que ella encendía 
 aterido se apagó. 
 Ya no tuve desde entonces 
 una cariñosa voz 
 que me dijese: ¡hija mía, 
 yo soy la que te parió! 
 
 ¡Ay, qué profunda tristeza! 
 ¡Ay, qué terrible dolor!... 
 ¡Ella ha muerto y yo estoy viva! 
 ¡Ella ha muerto y vivo yo! 
 Mas, ¡ay!, pájaro sin nido, 
 poco lo alumbrará el sol, 
 ¡y era el pecho de mi madre 
 nido de mi corazón! 

De acordo com as leis da época em que nasceu, Rosalía também não 

podia viver com seus pais, nem ter seus sobrenomes, pois ocupava a posição 

de filha de clérigo. 

A mãe fidalga não ousou desafiar a rígida sociedade da época e quem 

cuidava, indiretamente, de Rosalía era o pai. Especula-se que ela somente 

tenha seguido para Padrón com cerca de oito anos, e ignora-se desde quando 

passou a residir com a mãe, provavelmente a partir dessa idade, conforme 



182 
 

alguns registros. Há, no entanto, registros de que Rosalía morava em Padrón, 

em companhia de sua mãe, aos cinco anos de idade. De fato, num registro 

em Padrón a 17 de Setembro de 1842, consta que reside naquela localidade 

Teresa de Castro, com a sua filha Rosalía e uma criada chamada Maria 

Martínez. No registro, Teresa aparece com o estado civil de solteira e com a 

idade de trinta e seis anos (dado errôneo, já que, segundo a data de 

nascimento do Livro de Batizados de Iria Flavia, a mãe de Rosalía nascera a 

24 de Novembro de 1804; pelo qual, na realidade, Teresa estava a ponto de 

cumprir os trinta e oito anos) e Rosalía com a idade de cinco anos e sete 

meses. Como não há dados ou testemunhos, constata-se que a data do 

registro de Padrón corresponde com a data na qual mãe e filha voltaram viver 

juntas. 

Provavelmente Rosalía compreendera os motivos do abandono, mas não 

a extensão do quanto terá suportado a condição de filha sacrílega. Mãe e filha, 

convivem juntas, a partir da primeira metade da década de 1850 em 

Compostela. Os estudiosos da vida da autora, como Villagrasa (1986) 

assinalam as profundas impressões deixadas por dois fatos de caráter social 

na vida de Rosalía:  a Revolução e os levantes na Galícia, culminados com o 

fuzilamento de Carral e a fome devastadora do ano de 1853. 

Em Santiago de Compostela estudou música e desenho na Sociedad 

Económica de Amigos del País. Frequentou nestes anos de juventude 

compostelana o Liceo de la Juventud, onde se reuniam os intelectuais 

comprometidos com o movimento provincialista. O socialismo e o 

republicanismo, são as correntes ideológicas, que impregnarão a obra de 

Rosalía. No liceu conheceu Eduardo Pondal, Aurélio Aguirre e Paz Novoa. 

Sua vocação teatral ficou refletida em sua atuação como atriz em ao menos 

duas peças teatrais. Estudou e apresentava grande aptidão para música, 

sendo multi-instrumentista. 

Em 1856, Rosalía encaminhou-se a Madrid, onde residiu, exceto por 

pequeno período de estância em Galícia, até 1861. Desconhecem-se os 

motivos pelos quais Rosalía mudou-se para Madri, talvez buscando êxito 
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como escritora ou atriz. Ali conheceu Manuel Murguia, com quem se casou 

em 1858. Ao que tudo indica fora em Castilla onde Rosalía escreveu seus 

primeiros poemas em galego (um deles Adíos, rios; adíos, fontes). 

Possivelmente teria residido por algum tempo em Levante.  

A publicação de Cantares gallegos na cidade de Vigo, em 1863, marcou o 

início de uma nova era para a poesia galega e se firmou como marco decisivo 

para o ressurgimento da literatura e da língua galega escrita. Com forte 

elemento de cantigas populares nas quais se denuncia a pobreza, a 

emigração e a condição subalterna da mulher e do povo galego, numa lírica 

pessoal. 

O cargo de funcionário público de Murguía obrigou o casal a uma vida 

itinerante. Em 1859 regressaram a Galiza, onde nasceu Alejandra, sua 

primeira filha; em 1861, de novo em Madrid, publicou obras em galego e 

castelhano. Depois de viverem uns anos em Madrid, mudaram-se para Lugo, 

e depois voltaram a Madrid, onde nasceu Aura; as atividades do seu marido 

levaram-nos a diferentes lugares: Simancas, Corunha, Santiago de 

Compostela, Lestrobe, Estremadura, Alicante... Enquanto foram nascendo 

mais filhos: Aura, nascida em Dezembro de 1868 (faleceu em 1942). Gala e 

Ovídio, gêmeos, nasceram em Julho de 1871 (Gala faleceu em 1964 e Ovídio 

em 1900), Amara, nascida em Julho de 1873 (faleceu em 1921), Adriano 

Honorato Alejandro, nascido em Março de 1875, (faleceu em Novembro de 

1876 devido a uma queda) e Valentina, nascida morta em Fevereiro de 1877. 

Entre os anos de 1868-1870 voltou a morar em Castilha ao ser nomeado 

Murguía, bibliotecário em Simancas. Nestes anos, Rosalía compôs a maior 

parte dos poemas que em 1880 publicou em Follas Novas.  A partir de 1870, 

ano em que Murguía ocupou o cargo de chefe do Arquivo Geral de Galícia, 

Rosalía não mais abandonou a Galícia. Rosalía também publicou em prosa 

os livros La hija del mar (1859), Flavio (1861) e El Caballero de las botas 

azules (1867). Embora se destacasse no campo da prosa com grande 

exercício da mesma, foi no campo da poesia com a criação de três principais 

obras que a escritora se sobressaiu: Cantares gallegos, Follas novas e En las 
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orillas del Sar. A primeira delas é o canto coletivo de amor e defesa a sua terra 

natal; a segunda de vertente dramática, social e simbolista; e na terceira 

vamos encontrar além de uma versificação fácil uma linguagem poética 

madura e natural com profundidade de sentimentos, próprias do intimismo. 

Em Rosalía encontramos uma mulher forte, decidida, consciente do que 

significava o ofício de escritora para uma mulher do século XIX, em uma 

sociedade cujo labor intelectual estava reservado primordialmente aos 

homens. Não só assumiu o risco desta condição, como também, negou-se a 

realizar o que era considerado escrita apropriada para mulheres, praticada por 

algumas autoras. Essa condição foi questionada em um dos seus poemas: 

Daquelas que cantan as pombas i as frores, 
Todos din que teñen alma de muller. 
Pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma, 
     ¡ai! ¿de que a terei? 
                                                        (F. N.) 

Adota também esta postura com um posicionamento bem claro na defesa 

dos desamparados, das mulheres e da não exploração do homem pelo seus 

semelhantes. E em absoluta coerência, assume esse compromisso 

empregando a língua marginal e marginalizada secularmente, a língua 

utilizada por aqueles, que muitas vezes analfabetos, foram os autênticos 

protagonistas e destinatários de grande parte de seus versos escritos. Rosalía 

de Castro tem na sua obra um canto que ressoa na Literatura universal, pois 

é a figura símbolo da fundação da literatura galega moderna. O dia 17 de 

Maio, Dia das Letras Galegas, é a data de edição da sua primeira obra em 

língua galega, Cantares gallegos. 

González Besada em Rosalía Castro- Notas Biográficas (1901)16 relata 

sobre os últimos momentos de Rosalía, em 1885, quando em seu delírios, a 

filha do mar, voltava a contemplar a paisagem marinha, como uma miragem 

através de sua janela em Padrón:  

                                                                   
16 Edição disponível em https://archive.org/details/rosaliacastronot00gonz/page/4 
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...recibió con fervor los Santos Sacramentos, recitando en voz baja 
sus predilectas oraciones. Encargó a sus hijos quemasen los trabajos 
literarios que, ordenados y reunidos por ella misma, dejaba sin 
publicar. Dispuso se la enterrara en el cementerio de Adina, y pidiendo 
un ramo de pensamientos, la flor de su predilección, no bien se lo 
acercó a los labios sufrió un ahogo que fue comienzo de su agonía. 
Delirante, y nublada la vista, dijo a su hija Alejandra: "abre esa ventana 
que quiero ver el mar", y cerrando sus ojos para siempre, expiró... 
(González Besada 1901: 73) 

 

3.2.2 A obra 

3.2.2.1 No prólogo de Cantares gallegos, a natureza, o ufanismo e a lírica  

social 

Podemos afirmar, conforme Martínez (2012), que os prólogos são uma 

introdução apresentada no início da obra e que logo de início apresentam um 

paradoxo, pois apesar de ser escrita introdutória, em geral é realizado após o 

término da obra, e/ou aperfeiçoado e complementado após a finalização da 

mesma. Neste contexto, apresenta caráter explicativo. O mais preocupante é 

constatar que induziria em se crer numa incapacidade de expressão da 

própria obra que o prólogo precede. No entanto, essa premissa não é 

verdadeira pois é seguro afirmar que há excelentes obras sem prólogo e 

outras que nenhum prólogo poderia melhorar.  

No prólogo de Cantares gallegos, Rosalía apresenta, de maneira clara, a 

motivação da escritura de seus versos. Rosalía inicia em linguagem 

romântica, exaltando os cantos populares e se posicionando no sentido de 

porta-voz humilde das singelas páginas. E em linguagem suave exalta a 

música e a natureza galega que inspira e se confunde com a própria poesia: 

A la poesía gallega, toda música e vaguedad, toda quejas, suspiros y 
dulces sonrisas, murmurando unas veces com los vientos misteriosos 
de los bosques, brillando outras com el rayo del sol que cae sereno 
sobre enriba das auguas dun río farto e grave que corre baixo as 
ramas dos salgueiros en frol, compríalle para ser cantada un esprito 
subrime e cristaíño, si así o podemos decir; unha inspiración fecunda 
como a vexetación que hermosea esta nosa privilexiada terra; e, sobre 
todo, un sentimento delicado e penetrante, para dar a conocer tantas 
bellezas de pirmeiro orden, tanto fuxitivo raio de hermosura como se 
desprende de cada costume, de cada pensamento escapado... 
(Castro 2000: 15) 
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Cultivando o ideal romântico da igualdade, sua retórica social reafirma a 

maneira insensível como é ordinariamente visto intelectualmente o povo 

galego e, como incentivadora perspicaz, conclama a capacidade criadora de 

todos, comparando-os a si mesma, quanto à possibilidade de execução de 

semelhante e difícil tarefa. Essa dificuldade aludida refere-se à composição 

do livro em meio à valoração, normatização e utilização da língua galega: 

Convertir en instrumento literario un idioma despreciado, aunque no 
ignorado, por el estamento culto y rico, fue empresa social de seria 
envergadura, empresa en la que Rosalía fue el gran protagonista. 
Aireemos dos breves textos sobre la cuestión. Cuando el erudito 
Antonio de la Iglesia moviliza al ferrolano Pedro Pueyo para que 
busque composiciones vernáculas, éste le contesta: «Nada he 
conseguido porque acaso de toda Galicia es este el punto donde 
menos se transige con el dialecto gallego». Era el año 1856. De 1880 
son estas palabras de otro erudito, Juan Sieiro: «¿Qué utilidad puede 
tener un dialecto que es desconocido y hasta vergonzoso el hablarlo 
para los mismos naturales del país?». Un dato más: El Diario de Lugo 
y otros periódicos de Galicia consideran en 1876 que carece de interés 
estimular y fomentar la literatura en gallego. 
En este mundo, en este entramado, Rosalía de Castro decide escribir 
en lengua gallega. (Montero 1972: 14) 

A autora reconhece a participação efetiva da nação galega naquela obra, 

afinal não são cantares rosalianos, e sim Cantares gallegos, em sua maioria, 

glosas de cantares populares. E, mais uma vez segue reportando ao ideal do 

Romantismo: exalta a Língua Galega como apta em doçura e harmonia para 

a execução dos cantares. Exalta o caráter popular da obra e fala das suas 

mágoas em relação ao posicionamento preconceituoso com a Galícia por 

parte das outras províncias. Reforça seu desejo de ver a Galícia respeitada e 

admirada, apesar das condições econômicas desfavoráveis, que em nada 

justificam essa imagem distorcida de sua Pátria por parte das demais 

províncias. Apresenta também como fonte inspiradora O Libro dos Cantares, 

de D. Antônio Trueba.   

Rosalía deixa clara sua intenção, levar a Galícia a um lugar de merecido 

prestigio em Espanha, através de sua língua, de seu povo e de sua cultura.  

Obra em perfeita sintonia com o Rexurdimento. A Galícia deve muito a Rosalía 

de Castro, pois o período era propício ao surgimento de um populismo político, 

cujas vítimas, em geral, são sociedades atrasadas e/ou em períodos de 
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transição e que clamam por liberdade. Galícia foi brindada pela voz de uma 

poetisa que atendeu a esses anseios populares, sem demagogia e sem 

pretensão a cargos, movida sim pela função libertadora da arte literária em 

seus Cantares. 

A natureza da Galícia é apontada como elemento diferencial de 

enaltecimento em relação a outras províncias, assim como acontece no 

movimento romântico brasileiro, no fortalecimento de uma identidade nacional 

em contraponto ao opressor. Com uma diferença primordial em relação ao 

ufanismo romântico brasileiro: as belezas naturais são colocadas como um 

elemento de integração, como parte do espírito galego, onde há algo de 

espiritual, de sublime que contagia o espírito criador de Rosalía, colocando 

uma verdade amorosa e terna. Não aparece como saudade, ou mero 

ufanismo, mas como uma religião. Sentimento talvez herdado dos antigos 

celtas quando adoravam seus deuses nas florestas repletas de antigos e 

tortuosos carvalhos, como apresentado no poema XIII da autora, denominado 

Los tristes, do livro En las orillas del Sar: 

(...) 
 
      Pero tú, sacra encina del celta,    
y tú, roble de ramas añosas,    
sois más bellos con vuestro follaje    
que si mayo las cumbres festona    
salpicadas de fresco rocío    
donde quiebra sus rayos la aurora,    
y convierte los sotos profundos    
en mansión de gloria.  
 
(...) 
 
(En las orillas del Sar)  

 

Mas o tom predominante do discurso é acima de tudo, de mágoa, de 

ressentimento e de denúncia social. Rosalía busca reverter um quadro crônico 

já instalado de miséria econômica e social, com perda da autoestima e 

conclama o povo – mulheres e homens - a acordar ao som da menina gaiteira, 
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através da redenção poética, da música, da percepção social e da valorização 

da diversidade cultural galega. A esse propósito Davies (1998) afirma que 

embora Rosalía pretendesse promover os direitos das mulheres de maneira 

ampla, numa perspectiva de governança democrática, sua principal 

preocupação e interesse era consolidar uma identidade cultural galega 

própria, em face da hostilidade do governo central, equiparando o seu trabalho 

ao desenvolvido pelo poeta escocês Robert Burns (1759-1796), cujos 

trabalhos se encontram entre os primeiros em Língua escocesa fortemente 

ligados ao nacionalismo  da Escócia. Tudo isso Rosalía intuiu e concebeu 

vivenciando uma situação econômica muitíssimo adversa de outras escritoras 

da época como Cecilia Böhl de Faber, Avellaneda e Pardo Bazán apoiadas, 

até certo ponto, pela riqueza de seus bens e com amplo acesso a material 

cultural. 

À Fernán Caballero (pseudônimo de Cecilia Böhl de Faber), Rosalía dedica 

seu Cantares gallegos: 

Señora: Por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales siento 
la mas profunda simpatía, dedico a V. este pequeño libro. Sirva él para 
demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia, el grande aprecio 
que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto, 
en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares 
preocupaciones con que se pretende manchar mi país. (Castro 2000: 
13) 
 
Santiago, 17 de mayo de 1863. 

A autora galega se mostra conhecedora da obra de Fernán Caballero, as 

afinidades também se extendiam no campo do folclorismo, uma vez que Böhl 

de Faber, além de escritora era recompiladora de contos e poesias populares. 

Salientamos a ocorrência apontada por López Martinez (1998) sobre a ação 

subjetiva de alguns autores do período, incluindo Böhl de Faber, em 

acomodar, reconstruir e fazer colagens desse material em obras cultas 

(imitações cultas). Ação similar de acomodação e ajuste foi realizada por 

Rosalía nos Cantares gallegos, como aponta no prólogo. 

Rosalía portanto, era poeta de seu tempo e o seu lugar era a Galícia, seus 

costumes e seu povo. Foi na simbiose entre o lírico e o social que Cantares 
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gallegos ganhou força, musicalidade, aceitação e repercussão. Ganhou 

também inimigos por tarde daqueles que não queriam uma Galícia 

independente. Uma das vertentes da literatura social de Rosalía, como 

anteriormente assinalado, foi a reivindicação de respeito para a mulher, com 

mais autonomia e dignidade, lutando por espaços sociais uma lírica com 

vivencia popular, um sentimento vivido e  experienciado:  

Vin e sentin as suas penas como si fosen miñas, mais o que me 
conmoveu sempre, e po-lo tanto non podia deixar de ter un eco n'a 
miña poesía, foron as innumerables coitas d'as nosas mulleres: 
criaturas amantes para os seus y os estraños, cheas de sentimento, 
tan esforzadas de corpo, como brandas de corazón e tamen tan 
desdichadas que se dixeran nadas solasmentes para rexer cantas 
fatigas poidan afrmar, á parte mais froxa  inxel d'a humanidade. 
(Castro 1880: XXVI) 

 Robatto (1981) discute a importância do tempo e do lugar em qualquer 

manifestação artística, mesmo naquelas, cujos criadores, possam 

aparentemente estar dissociados dessas realidades exteriores e que mesmo 

a lírica com toda a sua subjetividade não se furta a essas influências pois a 

obra lírica não fica restrita a subjetividade do poeta, ela transcende a esse eu 

lírico, transcendendo-o, nisso se radica o seu valor.  

La referencia a lo social no debe apartar de la obra de arte, sino 
introducir más profundamente en ella. Ahora bien: la más simple 
reflexión basta para mostrar que esa profundización debe 
precisamente esperarse. Pues el contenido de un poema no es 
meramente la expresión de emociones y experiencias individuales. 
Sino que estas no llegan a ser nunca artísticas a menos que cobren 
participación en lo general por medio, precisamente, de la 
especificación que es su estético tomar forma. Pero esa generalidad 
del contenido lírico es esencialmente social. Solo entiende lo que dice 
el poema aquel que percibe en la soledad del mismo la voz de la 
humanidad; aun más: incluso la soledad misma de la palabra lírica 
está predibujada por la sociedad individualista y finalmente atomística, 
del mismo modo que, a la inversa, su constricción general vive de la 
densidad de su individualización. Por eso el pensamiento dirigido a la 
obra de arte está autorizado y obligado a preguntarse concretamente 
por el contenido social y a no contentarse con el vago sentimiento de 
un algo general y comprehensivo . (Adorno 1962: 54) 

Na lírica rosaliana vão se entrecruzar a saudade/orfandade/solidão 

individuais com a transposição para as dores coletivas. O pragmatismo do 

mundo a convida e a provoca, a lírica rosaliana responde. 
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Rosalía de Castro, em sua lírica social, alcançou portanto, limites 

universais em sua preocupação com os famintos, os desamparados, as viúvas 

e os mendigos.  

Exaltou a sabedoria popular inerente a uma velha mendiga que 

sabiamente orienta a uma camponesa, num diálogo sagaz: 

-¡Moito sabés, miña vella, 
moito de sabiduría! 
¡Quén poidera correr mundo 
por ser como vos sabida! 
 
                               (C. G.) 

 
Uma parcela de poemas de Cantares gallegos aludem à situação da 

Galícia diante da Espanha como um todo. Personifica uma Galícia 

desamparada e abandonada pelo governo central: 

Galicia, ti non tes patria, 
ti vives no mundo soia, 
i a prole fecunda túa 
se espalla en errantes hordas 
 
                               (C. G.) 

Sentimento semelhante, porém com maior contundência é demonstrado 

no poema Castellanos de Castilla, onde apresenta todo o ressentimento 

quanto ao tratamento dispensado ao emigrante galego em terra estranhas, 

sendo, conforme informa a poetisa, visto como pobre de recurso materiais e 

inculto. Também denuncia e acusa os empregadores de exploração e 

descuido com a mão de obra emigrante galega, comparando os maus tratos 

ao regime de escravidão. 

Van probes e tornan probes, 
van sans e tornan enfermos, 
que anque eles son como rosas, 
tratádelos como negros. 
... 
 
Mais en tanto non me mata, 
casteláns que aborrezo, 
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hei, para vergonza, 
heivos de cantar xemendo: 
¡Casteláns de Castela, 
tratade ben ós galegos: 
cando van, van como rosas; 
cando vén, vén como negros! 
 
                                     (C. G.) 

Havia portanto na poetisa uma afinidade sentimental e/ou solidariedade no 

compartir as dores da Galícia. 

3.2.3 O romantismo e a poesia social: Análise poética da Canção do exílio 

e Adios ríos, adios fontes 

O tempo histórico de Rosalía marcou a ascensão burguesa em todos os 

aspectos da vida social, no qual a Europa, após a dupla revolução (inglesa e 

francesa), se estruturou a partir de novas bases, ainda que a ideologia 

burguesa tenha sido impulsionada por profundas contradições que 

incorporaram novas práticas às antigas, em outras palavras “enobrecendo a 

burguesia e aburguesando a nobreza”.  Para Hobsbawm (1977), do ponto de 

vista cultural e social essa realidade implicou em preceitos iluministas que 

reorganizaram a sociedade em princípios nacionais, na qual o homem 

consciente de si mesmo, de seu próprio destino (se contrapondo ao 

direcionamento da fé imposto pela hegemonia da Igreja no Estado durante o 

período feudal), se aventurou com os estandartes da liberdade e felicidade 

como condição sine qua non para um projeto emancipatório de sociedade.  

Ao dirigir-se contra o monopólio da religião no que tange à tradição na 

condução do conhecimento, a defesa pela autonomia intelectual e política 

integrou esse cenário adquirindo no século XIX o seu ápice. O romantismo 

surgiu, no seio dessa realidade transformada de valorização do nacionalismo, 

mas também de certa aversão à modernidade que se instaurava. Para Silva 

(2010), este movimento recuperou de certa forma a subjetividade dominada, 

ao buscar o passado idílico como zona de conforto e estabilidade frente a um 

futuro incerto. Inglaterra e França despontaram, enquanto potências mundiais, 

estabelecendo dois modelos de reestruturação, a primeira: acomodou 
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nobreza e burguesia, na qual a revolução industrial alavancou o nível de 

lucratividade e expansão e a segunda oferecendo reformas políticas mais 

radicais com modelos políticos diversos para a nova classe que ascendeu 

socialmente, tendo sua expansão caráter imperialista a partir das investidas 

de Napoleão. 

O século XIX foi marcadamente de hegemonia inglesa, os ideais de 

progresso e modernização culminaram na ideia de que o mundo contava com 

grande e acelerada transformação sem escalas o que deixou a ideia de que o 

continente europeu estaria no ápice de seu processo civilizatório, ideia essa 

que foi utilizada nas investidas na Ásia, África e na recuperação da América 

Latina (recém “independente” politicamente de suas metrópoles). Todas 

essas transformações se aglutinaram em torno da formação de Estados 

Nacionais fortes, construídos a partir de regras, valores e princípios comuns 

como nacionalismo, soberania, etc., na qual a cultura teve papel 

preponderante como difusora e construtora de mentalidades o que tornava 

ainda mais complexa a realidade esboçada quando em meio às 

transformações escritores, músicos e artistas, saudosistas tentaram entender 

a sociedade que recém se moldava. 

A realidade espanhola, na qual Rosalía se encontrava, passava por 

profundas transformações, mas do ponto de vista do desenvolvimento 

capitalista industrial a forte tradição com o antigo regime fez com que países 

como Espanha e Portugal perdessem a hegemonia do poder e vivenciassem 

momentos de grandes crises que repercutiram nos demais aspectos sociais, 

tais como a intensificação do processo migratório da Galícia, e na sua 

contraparte o movimento em prol da reconstrução identitária galega, inspirado 

no romantismo, na qual Rosalía de Castro assentava raízes. O romantismo 

espanhol foi tardio e breve, abarcou a primeira metade do século XIX, 

diferente do restante da Europa, no qual teve seu início nas últimas décadas 

do século XVIII. Este atraso foi condicionado pela política despótica e 

absolutista de Fernando VII. O romantismo espanhol teve suas primeiras 

manifestações na Catalunha e em Andaluzia, tendo como características o 
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desprezo ao neoclassicismo; a valorização do subjetivismo, do sentimentalismo; 

a fuga do mundo e a atração pelo noturno, pelo sombrio e misterioso. Mas um 

ponto em particular merece destaque: o viés romantismo presente em 

Cantares gallegos encontra raízes importantes no romantismo alemão, no 

Volkgeist. Rosalía de Castro afirma na introdução de Cantares gallegos que 

teve cuidado em traduzir nas canções o espírito do povo. Sua reação 

assemelha-se a nível de Galícia um espelho da reação romântica frente ao 

classicismo e o desprezo às tradições populares, demonstrados pelo 

Iluminismo francês. Esse modelo, adotado por Rosalía, está assentado em 

bases folclóricas e nacionalistas que vão de Joahann Gottfried Herder aos 

irmãos August Wilheml e Friedrich Schlegel. 

O Romantismo no Brasil tem início no ano de 1836, tendo a obra Suspiros 

Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães como marco inicial. Na 

poesia, o movimento é dividido classicamente em três períodos ou gerações: 

a primeira, marcada pelo binômio nacionalismo-indianismo; a segunda, 

conhecida como mal do século ou Ultrarromantismo e recebeu grande 

influência do poeta inglês Lord Byron. Cada uma dessas gerações apresentou 

peculiaridades. Na primeira geração temos a busca da identidade Nacional 

(nacionalismo), o índio como herói brasileiro (indianismo), a exaltação da 

natureza e o retorno ao passado. Como principais autores destacam-se: 

Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Na segundo 

geração destacam-se o individualismo e egocentrismo; o Eu-lírico pessimista; 

temas de amor, morte, medo e fuga da realidade e como principais poetas: 

Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. 

Na terceira geração poesia social e libertária; erotismo e pecado e a negação 

do amor platônico; onde se destacam os poetas Castro Alves e Sousândrade. 

Candido (2002) aponta Antônio Gonçalves Dias como pioneiro na fase 

indianista (primeiro movimento romântico), cujas obras foram consideradas 

pelos críticos literários, pedra fundamental da poesia brasileira moderna, com 

cadência melodiosa, discernimento dos valores das palavras e correção da 

linguagem à altura da tradição literária ocidental, que permitiu que as “aves 
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que aqui gorjeiam” na terra “onde canta o sabiá” integrasse o repertório dos 

poemas clássicos e imortais da língua portuguesa. 

Em situação de crise, mas com outras especificidades, o movimento 

romântico no Brasil, também fundamentado em valores como 

sentimentalismo, fuga da realidade, valorização da natureza e idealismo 

nacionalista, compunha um quadro na qual o país contava com grandes 

crises, no século XIX, primeiro em suas primeiras décadas na passagem de 

colônia portuguesa para império, por meio de uma independência política que 

gerou um clima de construção de um novo estado nacional unificado brasileiro 

e em seguida pelos intensificados movimentos na luta pela derrubada da 

monarquia para um governo, inspirado nos postulados das revoluções 

francesa e americana (EUA), por meio da construção de um novo regime, a 

República, marcando novos momentos de crise no cenário brasileiro, na qual 

inquietantes pensamentos conflitavam acerca de qual tipo de nação seria 

construída, qual identidade nacional a ser formulada. Nesse hiato de 

inquietações, encontram-se as aspirações dos movimentos românticos 

brasileiro e espanhol. Para essa análise, como elemento representativo desse 

ufanismo histórico que influenciou e inspirou, não só Euclides, mas toda uma 

geração de poetas, foi selecionada a poesia de Gonçalves Dias: Canção do 

Exílio. A importância de Gonçalves dias na literatura brasileira, em particular 

no movimento romântico pode ser definida pelas palavras do crítico Antonio 

Candido: 

Portanto, o Romantismo brasileiro foi inicialmente (e continuou sendo 
em parte até o fim) sobretudo nacionalismo.(...) 
Igualmente importante foi a revelação de Antônio Gonçalves Dias 
(1823-64), o primeiro grande talento do Romantismo brasileiro, que 
parece finalmente configurar-se com ele, para além dos programas e 
das intenções. O essencial da sua obra poética está contido em três 
livros: Primeiros cantos (1847), Segundos cantos (1848), Últimos 
cantos (1851), revistos e reunidos num volume em 1857. Eles foram 
considerados pelos contemporâneos como a verdadeira pedra 
fundamental da poesia brasileira moderna, sobretudo porque traziam 
finalmente um conjunto de boa qualidade sobre o tema do índio, que 
até então havia suscitado poucas e em geral medíocres 
produções.(Candido 2002: 39-43) 
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Poesia singela, mas de tal importância na construção da Nacionalidade 

que foram tomados de empréstimo alguns versos da Canção do Exílio para 

fazerem parte do Hino Nacional Brasileiro. Em seu aspecto nacionalista 

propusemos um encontro entre Adios, ríos; adios, fontes, de Rosalía de 

Castro;  e  Canção do exílio, de Gonçalves Dias.  

 

Canção do exílio 
 
Minha terra tem palmeiras,  
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorgeiam,  
Não gorgeiam como lá. 
 
Nosso céo tem mais estrelas,           5 
Nossas varzeas tem mais flores,  
Nossos bosques tem mais vida,  
Nossa vida mais amores. 
 
Em cismar  –sózinho –à noite –  
Mais prazer encontro  eu  lá ;            10 
Minha terra  tem  palmeiras,  
Onde  canta  o Sabiá. 
 
Minha  terra  tem  primores,  
Que  tais  não  encontro  eu cá; 
Em cismar  – sósinho – à noite –     15 
Mais prazer encontro eu lá ;  
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 
Não permita Deos que eu morra,  
Sem que eu volte para lá;                 25 
Sem que eu desfrute os primores  
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras,  
Onde canta o Sabiá. 
Onde canta o Sabiá.                         30 
 
(Gonçalves Dias; Coimbra, Julho de 1846). 
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O poema que introduz o poemário Primeiros Cantos    pertencente ao 

capítulo Poesias Americanas, não conta uma história, mas apresenta a 

dramática situação de um exilado – em um recorte de lembranças – 

profundamente mergulhado em saudades de sua terra natal. Na solidão, fica 

a cotejar o lugar onde se encontra e sua longínqua terra querida, com 

sentimentos nostálgicos em relação à natureza, que um dia espera 

reencontrar. O tema central deste poema é a saudade e a exaltação da pátria 

amada, em meio à solidão emocional que essa ruptura promove; sentimento 

comum àqueles que por razão de estudos ou trabalho se veem, 

momentaneamente ou não, desterrados. Gonçalves Dias se encontrava em 

Portugal cursando Direito em Coimbra.  Apresenta como temáticas 

secundárias a influência do ambiente natural sobre o ser humano, a solidão 

dos desterrados e a visão idílica da terra natal como o lugar ideal para viver 

feliz.  

Em uma análise intratextual encontramos em todo o poema uma crescente 

expressão de amor e saudade à Pátria, o poeta opta pela simplificação, cuja 

marca linguística encontra-se na economia absoluta de adjetivos. As 

expressões de  amor e  saudade são apresentados  no v. 4 do primeiro 

quarteto no advérbio catafórico lá ocupando posição em referência a Minha 

terra, que tomando um conceito de amplificação e enumeração apoiado pelo 

assíndeto, o poeta, evocando a pátria, migra do pronome possessivo singular 

Minha, v.1 do primeiro quarteto, para o pronome possessivo plural Nosso que 

em ritmo anafórico segue pelos versos 6, 7 e 8, os quais guardam uma relação 

metonímica (do coletivo pelo individual), com Minha terra. Os pronomes 

Nosso(s) Nossa(s) correspondem em realidade a um Minha bem definido na 

realidade íntima do eu lírico. No dialogismo presente no poema o personagem 

dialoga com Deus, em seu próprio nome, assim como em nome daqueles que 

partilham do seu ufanismo, pois se utiliza dos possessivos Minha e também 

do plural nosso, nossa, nossos.  

O personagem apresenta indiretamente seu estado emocional, sua 

prosopografia anímica, por meio de formas verbais (cismar, encontro) que 
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possam causar-lhe contentamento ou tristeza (prazer, desfrute, morrer), 

constituindo o retrato de um indivíduo solitário, depressivo, saudoso e 

temerário, portador de uma esperança, mesmo que mórbida. No que tange à 

topografia, ocorre uma deixis ad oculos, essa remete a dois lugares o cá, 

referindo-se a Portugal e um lá (o Brasil) que para o leitor exige conhecimento 

prévio da realidade do poeta à época. O tempo é estático, prenunciando a 

difícil realização do desejo de retornar. O poema apresenta um receptor 

hibrido: Deus e ao todo inominado denominado por nossos, nossas – os que 

partilham do mesmo sentimento. 

Faz-se notar no verso final, (v.8) da estrofe, a zeugma em relação ao verbo 

ter, sutilmente contextualizada porque onde tem está omitido refere se a parte 

primordial do sentimento exposto, encurtando o caminho vocabular entre vida 

e mais amores, assim como o céu está para mais estrelas. 

Mais uma vez presente a repetição do advérbio catafórico lá com 

referencial a Minha terra em Mais prazer encontro eu lá (v.6) estamos diante 

de um hipérbato bem arquitetado uma vez que fica patente a ideia de que 

durante a noite, em pensamento, o poeta de fato se transporta à sua terra 

natal: eu lá. Não teria o mesmo efeito de localização/transporte se a frase 

fosse construída: Mais prazer eu encontro lá. Ao mesmo tempo abre-se um 

espaço para a separação eu lá (v.14) /eu cá (v.16), presente na quarta estrofe, 

demarcando distância e a divisão íntima de se estar em dois lugares ao 

mesmo tempo. No v. 14 anaforicamente repete-se o hipérbato e encontra-se 

a zeugma em relação à omissão de primores, presentes no verso 

imediatamente anterior. Em se considerado tais como sinônimo de iguais ou 

análogos (adjetivando primores), se estabelece também uma anáfora 

associativa. No verso 15, o adjunto adverbial à noite, destacado por 

travessões, traz o referencial geográfico cá. A realidade do exílio e da saudade 

se fazem mais dolorosas à noite, em plena solidão. 

Encontramos na última estrofe do poema associações semânticas como a 

antonímia (aqui-lá; lá-cá; que eu morra/que eu volte; que eu desfrute/que não 

encontro). A símile entre o lá e o cá, é o recurso retórico predominante. 
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No tocante à fonoestilística do poema, ocorre um fonosimbolismo estático que 

remete a uma obrigatoriedade da situação de exílio. Os monossílabos tônicos lá 

e cá que se repetem em praticamente todas as estrofes, são imperativos e 

delimitam espaços que não permitem um trânsito físico, somente permitem ecos 

de memória e voos da imaginação; mesmo assim a sensação de solidão, prisão 

e separação habitam esse espaço imaginativo também estático, onde 

prepondera a solidão e o silêncio da noite, na qual a palmeira não balança, os 

ventos não existem; impera a lembrança visual estática da palmeira e do canto 

do Sabiá.  

Na segunda estrofe, a repetição do pronome no início da oração, em 

construção sintática paralelística, com o fato dos substantivos no fim das 

orações terem semelhante tonicidade acaba criando um compasso de 

sussurro noturno, cheio de inquietação e saudade, acentuados pelo fonema 

/s/, ruído agudo que expressa um chiado incômodo da saudade que atende 

ao esquema rítmico do poema, ruído que não silencia no peito e que difere do 

formoso canto do sabiá. Destaca-se também o fonossimbolismo anímico 

presente na segunda estrofe reforçado pela presença constante da vogais 

abertas A e E que reforçam e transmitem amplitude e liberdade em 

contraposição com a última estrofe do poema onde prepondera um 

fonosimbolismo reforçado pela presença repetitiva da vogal fechada “O” que 

remete à morte, à noite e a saudade. Fica implícito também o medo e a fuga 

da vida na rima interna de morra com primores, também com a vogal fechada 

O, subentendendo que a morte seria um primor diante da situação vivida.  

No referente à métrica, a Canção do Exílio é composta por cinco estrofes, 

sendo as três primeiras, quartetos e as duas últimas, sextetos. Todos os 

versos são heptassílabos - formados por sete sílabas poéticas. Formalmente, 

o poema apresenta redondilhas maiores (sete sílabas em cada verso) e rimas 

oxítonas (lá, cá, sabiá), com a exceção da segunda estrofe. Nos verso 1, 2 e 

4 da primeira estrofe, Gonçalves Dias usou o padrão típico da redondilha com 

acentuação nas 3ª e 7ª sílabas, mas no verso 3, visando quebrar a monotonia, 

o acento recai na 2ª e 7ª sílabas poéticas. Sobre as rimas, ainda é possível 
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classificá-las em ricas ou pobres. São ricas quando feitas com palavras de 

classes gramaticais diferentes e pobres quando feitas com palavras da 

mesma classe. 1ª e 3ª estrofes: rima rica (Sabiá/substantivo e lá/advérbio); 2ª 

estrofe: rima pobre (flores e amores/substantivos); 4ª e 5ª estrofes: cá e lá 

fazem rima pobre, pois os dois termos são advérbios. A rima desses advérbios 

com sabiá é rica, pois aí temos advérbio e substantivo.  

O ritmo do poema também está intimamente ligado ao conteúdo. O ritmo 

é modificado quando se refere ao cá assim como acontece com o poeta na 

condição de sofrimento, de saudade.  Atentemos para o terceiro verso onde o 

ritmo é destoante dos outros três (1°, 2° e 4°). Esse verso diz justamente As 

aves que aqui gorjeiam, ou seja uma referência à terra do exílio que interferiu 

em seu ritmo próprio de vida. O ritmo é quebrado sempre que o poeta se refere 

à terra do exílio, no intuito de mostrar o desconforto do seu viver. Nos versos 

21, 22, e 23 também há quebra do ritmo, associada, entretanto, à grande 

tensão do eu lírico. 

No que concerne aos sinais de pontuação, o autor é econômico. O ponto 

final, a vírgula, o ponto-e-vírgula e o travessão sugerem diferentes inflexões, 

assim como não aparecem sinais reiterados, combinados ou não (!!) (!?). No 

verso quinze surgem travessões, de uso corrente entre os poetas românticos 

para ressaltar algum estado particular da alma. 

“Adios ríos, adios fontes” 
 
   Adios rios, adios fontes,  
Adios regatos pequenos,  
Adios vista dos meus ollos  
Non sei cando nos veremos. 
 
Miña terra, miña terra,                    5 
Terra donde m’eu criey,  
Ortiña que quero tanto,  
Figueiriñas que prantey. 
 
Prados, rios, arboredas, 
Pinares que move ó vento,       10 
Paxariños piadores,  
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Casiña dó meu contento. 
 
Muhiño d’ os castañares,  
Noites craras de luar, 
Campaniñas trimbadoras       15 
Dá igrexiña dó lugar. 
 
Amoriñas d’ ás silveiras  
Qu’eu lle dab’ ó meu amor,  
Caminiños antr’ ó millo, 
Adios para sempr’ adios!      20 
Adios groria! adios coutento!  
Deixo á casa onde nacin,  
Deixo á aldea que conoço,  
Por un mundo que non vin! 
Deixo amigos por estraños,       25 
Deixo á veiga pó lo mar, 
Deixo, en fin, canto ben quero... 
¡Que pudera non deixar!... 
 
 
Mais son prob’ e mal pecado. 
A miña terra n’ é miña,         30 
Qu’ hastra lle dán de prestado  
A veira por que camiña 
O que naceu desdichado. 
 
Téñovos pois que deixar. 
Hortiña que tanto amei,        35 
Fogueiriña dó meu lár.  
Arboriños que prantei.  
Fontiña do cabañar. 
 
Adios, adios que me vou, 
Herbiñas do camposanto.       40 
Donde mey pay s’ enterrou,  
Herbiñas que biquey tanto,  
Terriña que vos criou. 

 

Adios Virxe d’Asuncion, 
Branca com’ un serafin       45 
Lévobos no coraçon,  
Pedídelle á Dios por min  
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Miña Virxe d’Asuncion. 
 
Xa s’ oyen lonxe, moy lonxe 
As campanas do pomar.      50 
Para min ¡ay! Coitadiño  
Nunca mais han de tocar. 
 
Xa s’ oyen lonxe, mais lonxe,  
Cada balada e un dolor, 
Voume soyo, sin arrimo,      55 
Miña terra, adiós! Adiós! 
 
Adios tamén, queridiña...  
Adios por sempre quizais!...  
Dïgoch’ este adios chorando 
Desd’ á veiriña do mar.      60 
Non m’ olvides, queridiña,  
Si morro de soidás... 
Tantas legoas mar adentro... 
¡Miña casiña! meu lar! 
                                    (C. G.) 

O poema de número 15 de Cantares gallegos, Adios ríos, adios fontes, 

cuja versão incluída no poemário difere de uma versão anteriormente 

publicada, pois adiciona um refrão em verso octossílabos em que incorpora 

um refrão em versos octossílabos no início e no final da composição, com 

finalidade de incorporá-la ao formato do livro e acentuar seu tom folclórico. O 

poema conta uma história bastante recorrente na Galícia do século XIX, a 

história de um homem que por questão econômica emigra em uma 

embarcação, contrariando a sua vontade de permanecer em sua terra natal. 

Viaja temoroso de que sua partida seja uma despedida final de sua terra e de 

sua amada. Como temas secundários contém uma crítica social em relação à 

modalidade de propriedade do solo por parte dos campesinos. Trata a 

composição poética, de temática social, dos efeitos emocionais imediatos do 

desenraizamento provocado pela emigração forçada. Nesse aspecto, 

assemelha-se à Canção do Exílio, ao estabelecer a tríade: afastamento 

forçado da Pátria – dor pelas perdas e separação – afastamento dos afetos, 

incluindo aí a paisagem natural.  
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À nível fônico, elementos dessa tríade, são representados por meio de 

fonossimbolismo cinético, aliteração e assonâncias presente em Pinares que 

move o vento, sugerindo movimento e som, na mudança de posição da sílaba 

ve que se encontra no início e depois no final dos vocábulos (move / vento). 

Aventando possivelmente que as sílabas, assim como os homens, também 

estariam sujeitos aos movimentos migratórios ao sabor de ventos; e, à 

semelhança de árvores, que se movem por forças externas, apresentam 

fortes raízes. Em oposição a esse movimento encontramos o verso Casiña dó 

meu contento cuja aliteração da vogal o no contexto apresenta a ideia de 

acolhimento, de proteção e conforto.   

A afetividade também é demonstrada pelo uso de pronomes possessivos 

e da denominação de lugares, pessoas e coisas que possuem forte apelo 

emocional, reforçado pelos diminutivos carinhosamente empregados (ortiña, 

figueiriñas, asiña, campaniñas, igrexiña, amoriñas, hortiña, fogueiriña, fontiña, 

herbiñas, queridiña), criando um forte fonossimbolismo anímico. 

O poema estrutura-se em 64 versos divididos em 15 estrofes: As 7 

primeiras estrofes e as 4 últimas são de 4 versos, e as 4 restantes do meio do 

poema são de 5 versos. Em sua maioria são versos octossílabos de arte 

menor, embora coexistam versos heptassílabos. As rimas, em sua maioria 

são assonantes. Utiliza a copla como estrofe, cujo esquema métrico é 8 8a 8 

8a, também contém quintanilhas, com esquema métrico 8a 8b 8a 8b 8a, 

representando assim a linha popular do conjunto da obra. 

A temática da despedida, do adeus e do deixar, é tão intensa que 

acompanha de forma elidida, em quase todos os demais versos do poema. 

Na maioria dos versos onde as palavras adeus e deixo caberiam (mas não 

aparecem formalmente), ficam ressoando, assim como ressoa e martela o 

desespero do exilado diante do adeus e do deixar para trás tanta coisa 

querida. Podemos transpor essa imagem para a Canção do exílio, onde o 

personagem já se encontra na condição de exilado, as palavras de saudade 

são os possessivos minha, nosso; ou seja, para quem está se exilando a 
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separação é o que mais dói, pois a partir daí a memória afetiva vai se apegar 

ao que restou, que é seu, a ressoar e martelar no íntimo do poeta. 

O uso de reticências, presentes nos versos 25, 27, 28 e 63, reforçam a 

incerteza do porvir ou o desespero de encontrar uma outra saída.  A presença 

de epítetos também conferem à terra natal características acolhedoras onde 

a vida pulsa, seja em noites claras de luar, com passarinhos piadores ou com 

o sino da igreja a badalar, tudo inspira vida e convívio social.  

O tempo de ocorrência abrange linearmente o discurso e a despedida. No 

tocante a topografia o poema faz alusão à Galícia e a uma outro paragem ultramar. 

Temos presente a anáfora, concernente às palavras deixo e adios, assim como 

presença de antonímia (amigos-estraños; contento-desdichado). A crítica social da 

posse da terra é explicita no efeito polissêmico observado em Miña terra n’é miña, 

contrapondo uso e propriedade.  Na expressão meu amor substituindo o 

sentimento pela pessoa amada, temos exemplo de metonímia. O discurso aos 

elementos da natureza proferido pelo homem que se despede, leva a uma 

personificação desses elementos, pois dirigem-se a eles como interlocutores 

capazes de compreendê-lo. Apresenta um emissor individual, bem caracterizado, 

que se dirige a receptores múltiplos (a paisagem galega diversificada) e a um 

receptor individual (a mulher amada) aos quais interage, em geral, por apostrofes 

e também por optação como se vê no v. 61 Non m’ olvides, queridiña. 

No desfecho do poema o homem cumpre a sua sina de emigrante e despede-

se da Galícia e da mulher amada. 

Percebe-se portanto uma nítida aproximação entre os poemas clássicos 

apresentados, desde a temática social do exilio e da nacionalidade herdadas  do 

romantismo alemão, até os efeitos do exílio sobre o sujeito que podem ser 

resumidos pelo canto de louvor à terra natal, seja por meio da lembrança ou do 

que se apresenta aos olhos na hora de partir, com  suas consequências 

emocionais que levam a ansiedade e depressão expressas no medo de morrer 

sem retornar à sua origem e a sensação de morte proporcionada pelo medo de 

não retornar a ver sua terra e as pessoas amadas. Os autores fazem uso dos 
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recursos estilísticos para traduzirem esses sentimentos, em particular as 

anáforas e os contrastes. 

3.2.4 Música e mística em Cantares gallegos 

Como boa musicista, embora não existam relatos de aprofundamento 

nessa área, Rosalía possuía o dom natural para a música e são justamente 

os cantos e cantigas populares o leit-motiv do desenrolar poético, e quem 

puxa esse coro, a anunciar essa nova etapa cultural, como num teatro de 

bonecos. As raízes românticas dos cantos advém do folk-lore proposto pelo 

inglês William John Thoms com o propósito de conceituar a sabedoria e a 

ciência popular em suas variadas manifestações, o que gerou a compreensão 

de diversidade cultural. Os cantos são de alto valor estético e étnico, refletem 

as diversas vozes que Rosalía acompanhou durante sua trajetória junto ao 

povo, cuidadosamente catalogadas pelo seu senso refinado: social, musical e 

poético. Elementos da natureza são personificados, emitindo sons variados, 

emitindo música, como se humanos fossem. A utilização desse recurso 

musical é frequente em Cantares gallegos recursos de linguagem que acentua 

a simbiose com a natureza. 

Partindo-se da premissa que o prólogo de Cantares gallegos apresenta 

uma denúncia de injustiça social para com o povo galego, em situação de 

submissão e humilhação frente a um poder central, é de se aguardar algum 

tipo de ligação forte entre o início dos Cantares e o conteúdo do prólogo; 

portanto vislumbra-se do poema que abre os Cantares, que venha imbuído de 

um simbolismo, uma força, que faça jus a essa proposta da autora. 

A quadra de chamamento, o mote que inspira a primeira composição, 

portanto deveria, a nosso ver, ter estreita relação com essa realidade adversa 

que Rosalía denuncia. Foi buscada então, referências bibliográficas que 

respondessem a essa premissa mais profundamente, mas não foram 

encontradas, na extensa revisão bibliográfica realizada, a concepção ora 

apresentada em relação a seguinte quadra, onde sugere-se uma relação que 

vai além de um simples chamamento para o ato de cantar: 
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  Has de cantar, 
que che hei de dar zonchos; 
has de cantar, 
que che hei de dar moitos. 
 
                               (C.G.) 

Ressalta-se inicialmente que o eu lírico de Rosalía, apresenta a Voz da 

Galícia, a voz da tradição, a voz da terra para fazer esse chamamento, que é 

repassado nessa primeira parte, mas o convite vem acompanhado de uma 

contrapartida, caso a menina gaiteira aceite ser a porta-voz dessa missão de 

cantar: hei de dar zonchos, muitos ...  Angueira (2008) relaciona esse discurso 

reproduzido na primeira parte como a voz de uma velha muiñeira, embora não 

gramaticalmente marcado, voz que estaria consoante a representatividade 

cultural galega. 

Mas, no folclore, na tradição cultural, o que são zonchos, qual o seu papel 

simbólico para o povo da Galícia? E por que foram escolhidos por Rosalía 

para figurarem no mote de abertura? 

É do conhecimento a forte relação do folclore galego com as crenças 

sobrenaturais, seres míticos e crenças na mitologia céltica. Os zonchos fazem 

parte desse mundo fantástico e cinge as relações com o mágico, com o 

sobrenatural, com a morte e com os mortos, que segundo crenças populares 

conservariam suas individualidades em outro plano da existência.  

Os zonchos consistem em colares de castanhas cozidas e presas por um 

fio, o fio que prende as almas, que logo serão liberadas, ao se desprender as 

castanhas, posteriormente degustadas. Um rosário de castanhas, de almas, 

no fio das existências, para ser usado no pescoço no dia que antecede ao dia 

de Todos os santos, o dia dos mortos. Cada castanha presa no fio é o 

representar de uma alma sofrente, que segundo a crença popular, estaria 

numa espécie de limbo, presa nessa zona intermediária, em estado de agonia. 

Uma espécie de purgatório. O colar místico, mágico, capaz de influenciar 

positivamente no destino das almas é metonimicamente chamado zoncho, 

cujo desiderato seria libertar as almas das zonas de sofrimento purgatorial.  
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Por analogia a oferta que a tradição, a Galícia, representada no canto de 

abertura, oferece à menina gaiteira, são os zonchos: a libertação do povo 

galego da zona purgatorial em que se encontrava. Sabendo de tal missão, 

espinhosa, a menina gaiteira se esquiva, teima em  não aceitar a tarefa, é 

chamada de rapaza do demo, devido à teimosia e pertinácia em relegar o 

convite, então a voz da tradição lhe oferece, lhe apresenta as novas 

possibilidades, caso aceite o compromisso de cantar; oferece a alegria 

presente na música, nas vestimentas, oferece-lhe a alegria do povo galego, 

na valorização da terra e dos seus costumes. Esse será o grande regalo à 

poetisa oferecido pela mãe-terra: ser a porta voz de Galícia rumo à libertação 

das almas sofredoras dos vivos em seu penar terreno. E a canção da menina 

eccou, ganhou volume, libertou almas do cativeiro da ignorância, procurou dar 

voz às mulheres, aos camponeses, às viúvas. Foram centenas, milhares de 

castanhas libertas até vir a se tornar a grande musa do ressurgimento e 

sinônimo de Galícia. E os medos, os receios de Rosalía, personificados por 

ela na menina gaiteira, não eram infundados, pois insurgir-se contra o poder 

central, para uma poetisa hipersensível era como um rosário de penas. Era 

tarefa que ela não se achava à altura de realizar e suportar. Esse caráter 

missionário de compromisso revolucionário é reafirmado pela autora ao 

reconhecer o caráter cultural da obra anterior e sua continuidade em Follas 

Novas, em cujo prólogo afirma:  " N'era cousa de chamar as xentes á guerra 

e desertar da bandeira que eu mesma había levantado". 

A maioria dos cantares são glosas populares. Lança mão, como mote em 

alguns poemas de Cantares gallegos da muiñeira, em especial, no canto de 

entrada, inclusive ritmicamente. O canto primeiro é dividido em quatro partes 

é a menina gaiteira, inicialmente convidada por uma voz que a pede para 

cantar. 

É o clamor, a voz de Galícia, para a perpetuação dos valores da sua Língua 

e da sua terra. Lembra em seus cantar que a música e a poesia são atividades 

lúdicas que podem ser realizadas a qualquer momento e em todos os lugares. 

   Has de cantar, 
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meniña gaiteira, 
has de cantar, 
que me morro de pena. 
 
   Canta, meniña, 
na beira da fonte; 
canta, daréiche 
boliños do pote. 
 
   Canta, meniña, 
con brando compás, 
dareiche unha proia 
da pedra do lar. 
 
   Papiñas con leite 
tamén che daréi; 
sopiñas con viño, 
torrexas con mel. 
 
   Patacas asadas 
con sal e vinagre, 
que saben a noces, 
¡Qué ricas que saben! 
 
   ¡Qué feira, rapaza, 
si cantas faremos...! 
Festiña por fóra, 
festiña por dentro. 
 
   Canta si queres, 
rapaza do demo; 
canta si queres, 
dareiche un mantelo. 
 
   Canta si queres, 
na lengua que eu falo; 
dareiche un mantelo, 
dareiche un refaixo. 
 
   Co son da gaitiña, 
co son da pandeira, 
che pido que cantes, 
rapaza morena. 
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   Co son da gaitiña, 
co son do tambor, 
che pido que cantes, 
meniña, por Dios. 
 
                    (C.G.) 

Na segunda parte o eu lírico, após expor a voz da tradição, da terra, 

apresentada inicialmente, se dirige em primeira pessoa. É a menina gaiteira 

atendendo à solicitação inicial, ao desafio de cantar, à missão de libertar, que 

segundo ela partiu de toda parte, do mar da terra e de toda a canora natureza. É 

a própria Rosalía atendendo aos impulsos da tradição cultural, atendendo ao 

chamado de sua terra natal. 

 

          II 
 

   Así mo pediron 
na veira do mar, 
ó pé das ondiñas 
que veñen e van. 
 
   Así mo pediron 
na beira do río 
que corre antre as herbas 
do campo frorido. 
 
   Cantaban os grilos, 
os galos cantaban, 
o vento antre as follas 
runxindo pasaba. 
 
   Campaban os prados, 
manaban as fontes 
antre herbas e viñas, 
figueiras e robres. 
 
                   (C.G.) 

Incorpora assim o cantar ao ambiente natural, recorre ao postulado de que 

ao praticar o canto, em especial as mulheres, se tornariam mais enfeitadas, 

mais bonitas e felizes, e os homens, mais sedutores. A posse dos 
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instrumentos auxiliares ao canto, induz à representação folclórica do cantar, 

com suas danças e vestimentas. 

 

   Tocaban as gaitas. 
Ó son das pandeiras, 
bailaban os mozos 
cas mozas modestas. 
 
   ¡Que cofias tan brancas! 
¡Que panos con freco! 
¡Que dengues de grana! 
¡Que sintas! ¡Que adresos! 
 
   ¡Que ricos mandiles! 
¡Que verdes refaixos! 
¡Que feitos xustillos 
de cor colorado! 
 
   Tan vivos colores 
a vista trubaban; 
de velos tan váreos 
o sol se folgaba. 
 
   De velos bulindo  
por montes e veigas, 
coidou que eran rosas 
garridas e frescas. 

 
                         (C.G.) 

Nas terceiras e quartas partes Rosalía retoma ao ufanismo romântico e 

exalta as belezas de Galícia, não se esquecendo de reforçar dois pontos 

crucias: a utilização da Língua Galega e a função terapêutica da música, 

cantar para esquecer as dores e o sofrimento. O convite é para todos 

independente de idade ou classe social.  

                 III 
 
   Lugar máis hermoso 
non houbo na terra 
que aquel que eu miraba, 
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que aquel que me dera.  
 
                IV 
 
   Cantarte hei, Galicia, 
na lengua gallega, 
consolo dos males, 
alivio das penas. 
 
   Quen queira me chame, 
quen queira me obriga: 
Cantar, cantareille 
de noite e de día, 
 

                                 Por darlle contento, 
por darlle consolo, 
trocando en sonrisas 
queixiñas e choros. 
               ... 
   Buscaime, rapazas, 
velliñas, mociños, 
buscaime antre os robres, 
buscaime antre os millos, 
 
   nas portas dos ricos, 
nas portas dos probes, 
que aquestes cantares 
a todos responden. 
 
   A todos, que á Virxen 
axuda pedín, 
porque vos console 
no voso sufrir, 
 
   nos vosos tormentos, 
nos vosos pesares. 
Coidá que comenso... 
Meniñas, ¡Dios diante! 
 
                         (C.G.) 

Valverde (1986)   comenta a relação de Rosalía de Castro e a música, e 

sobre a habilidade a mesma em registrar os sons, da natureza e das melodias 
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em geral, muitos delas traduzidas nos cantares e demais composições 

poéticas, refere o costume da poeta em escutar o silêncio, em estado 

meditativo e melancólico com a natureza, como nessa composição: 

Cando a luniña aparece 
i o sol nos mares se esconde, 
todo é silencio nos campos, 
todo na ribeira dorme. 
Quedan as veigas sin xente, 
sin ovelliñas os montes, 
a fonte sin rosas vivas, 
os árbores sin cantores. 
Medroso o vento que pasa 
os pinos xigantes move, 
i á voz que levanta triste, 
outra máis triste responde. 
Son as campanas que tocan, 
que tocan en sons de morte, 
i ó corazón din: N'olvides 
ós que para sempre dormen. 
... 
                                   (C. G.) 

3.2.5 A violência contra a mulher em Cantares gallegos 

Provoca estranhamento – não somente pela diacronicidade, mas também 

pelo estereótipo de lírica intimista, bucólica e melancólica – a composição 

onde em súplicas a Santo Antônio uma mulher lhe pede um companheiro. A 

crueza desse poema de Cantares gallegos mesmo em seus laivos de 

comicidade, ainda surpreende: 

   San Antonio bendito, 
dádeme um home, 
anque me mate, 
anque me esfole. 
 
   Meu santo San Antonio, 
daime um homiño, 
anque o tamaño teña 
dun gran de millo. 

 
   Daimo, meu santo, 
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anque os pés teña coxos, 
mancos os brazos. 
 
   Uma muller sin home..., 
ίsanto bendito!, 
é corpiño sin alma, 
festa sin trigo, 
 
   pau viradoiro 
que onda queira que vaia 
troncho que troncho. 
 
   Mais, em tendo um homiño, 
ίVirxe do Carme!, 
non hai mundo que chegue 
pra um folgarse. 
 
   Que, zambo ou trenco, 
sempre é bo ter un home 
para um remédio. 
 
   Eu sei dum que cobisa 
causa miralo, 
lanzaliño de corpo, 
roxo e encarnado, 

 
   caniñas de manteiga, 
e palavras tan doces 
qual mentireiras. 
   Por el peno de día, 
de noite peno, 
pensando nos seus ollos 
color de ceo; 
 
   mais el, xá doito, 
de amoriños entende, 
de casar pouco. 
 
   Facé, meu Sant Antonio, 
que onda min veña 
para casar conmigo, 
nena solteira; 
 
   que levo en dote 
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uma culler de ferro, 
carro de boxe, 
 
   un irmanciño novo 
que xá tem dentes, 
unha vaquiña vella 
que non dá leite... 
 
   ίAi, meu santiño!: 
face que tal suceda 
cal volo pido. 
 
   San Antonio bendito, 
dádeme um home, 
anque me mate, 
anque me esfole, 
   que, zambo ou trenco, 
sempre é bon ter un home 
para um remédio.  
                              (C.G.) 
 

Santo Antônio, na cultura popular brasileira, também é tido como santo 

casamenteiro, dando margem a inúmeras crendices e superstições nas 

comemorações em homenagem ao santo, no dia 13 de junho, quando se 

comemora no Brasil o dia dos namorados. Ainda é um costume, embora um tanto 

raro, de alguma mulheres solteiras, deixar a imagem que representa o santo “de 

cabeça para baixo” como se fosse um castigo até que o santo te arrume um 

namorado ou noivo.  O poema causa perplexidade, não pelo fato de uma solteirona 

se prostrar aos pés do santo para arrumar um casamento em meio a promessas 

e rezas, o que ainda acontece no Brasil contemporâneo, mas pelo fato de uma voz 

feminina presente na poesia, solicitar a Santo Antônio que lhe proporcione um 

homem, um companheiro, seja ele como for:  mesmo que a mate, que a esfole, 

que fale por ela, que minta, que traia, que seja a sua alma, que venha aleijado, 

coxo. E nem que pague por ele o pouco que tem.  

O choque inicial cede espaço à reflexão, ao examinar a lírica social de 

Rosalía de Castro e as estatísticas recentes do poder judiciário de vários 

países do mundo referentes à violência doméstica e de gênero. Isso nos 
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tempos atuais, com todas as conquistas sociais do movimento feminista e da 

sociedade como um todo. Imagina-se então como seria a violência doméstica 

em pleno século XIX?  Muito pior, com certeza, tendo provavelmente lesões 

corporais e privação de liberdade no topo da lista. O poema apresenta em 

meio a atitude inocente a violência explícita no seio da sociedade e na cultura 

popular. Esse espanto acontece com aqueles leitores incipientes na obra 

Rosaliana e mesmo entre os mais cultos, que estão acostumados a visão mais 

propagada e oficialmente canonizada de Rosalía de Castro, visão largamente 

propagada, que obedecia aos padrões definidos pela sociedade patriarcal 

espanhola, pois sendo mulher, melhor se adequaria ao papel estereotipado  

de uma escrita simples, sem originalidade, saudosista, passiva, espontânea, 

bucólica e ruralista; o que constrasta com o perfil romântico feminino, traçado 

por Emilia Pardo Bazán referindo-se a Rosalía como ingênua e melancólica; 

em discurso proferido no Liceo de Artesáns da Coruña em dois de setembro 

de 1885 e posteriormente editado em 1888.  

Mas não seria nenhuma surpresa, defrontar com essa faceta 

revolucionário de Rosalía para quem conhecesse previamente duas páginas 

da quase adolescente Rosalía publicado em 1858 na revista Lieders, onde em 

prosa poética exalta a liberdade da mulher frente aos homens e os desafia a 

tratá-las como iguais, apresentando-se uma mulher sem amarras num mundo 

onde não haveria supremacia de gênero, lutando com enfrentamento e 

coragem. 

Uma das características da poesia rosaliana é a capacidade de 

enfrentamento de realidades contrapondo o sagrado e o profano – no sentido 

de proibido -, como comumente acontece nas crenças e festas populares. Na 

exortação a Santo Antônio, Rosalía alerta de maneira jocosa o quanto a 

mulher é ingênua e manipulada e o quão é tolo ter um homem nas condições 

apresentadas. Esse elo entre elementos religiosos e a condição da mulher 

também está presente em outras composições da autora, que delatam de 

maneira sutil e irônica o papel centralizador da religião nesse processo de 

manipulação da imagem feminina. O uso de diminutivos traz uma conotação 
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ingênua e infantil ao pedido e apresenta de maneira sutil as atitudes passiveis 

de ser realizada por esse homiño desejado. O canto representa uma atitude 

reativa de mostrar a ambos: à própria mulher o quanto está sendo manipulada, 

e até ridicularizada, e à religião – em forma de enfrentamento – o quanto é 

responsável por isso. Atitude irreverente e similar pode ser vista neste 

exemplo de Folhas Novas, onde Rosalía tenta se desvincular do estereótipo 

feminino de poetisa romântica.  

Daquelas que cantan as pombas i as frores 
todos din que teñen alma de muller. 
Pois eu que n'as canto, Virxe da Paloma, 
¡ai!, ¿de qué a teréi? 
 
                                                      (F.N.) 

A autora põe na responsabilidade da Virxe de Paloma, que representa a 

religião católica, a definição da espécie de alma que ela possui, uma alma que 

não obedece aos padrões impostos pela patriarcado e pela própria religião. 

Destacamos o emprego da interjeição “ai” que não revela necessariamente 

um sofrimento, mas sim um tom de deboche, por parte de quem já tem essas 

questões bem resolvidas e só questiona para denunciar a condição vigente.  

Da mesma forma coloca nas mãos do Santo Antônio e do próprio universo 

feminino que solicita seu homem, a responsabilidade de aceitar a situação de 

um homem aceito por ela, e pelo santo casamenteiro, toda a violência de 

gênero que ela venha a ser submetida. Denuncia, ironicamente, a aceitação 

maquinal e passiva da mulher ao aceitar como verdades e como remédio as 

imposições sociais e religiosas. Rosalía em seu papel denunciador lança mão 

do poema como veículo reflexivo para a mulher da época questionar o seu 

papel social, o seu destino. Aponta que o matrimônio mal sucedido ou deixado 

a cargo de terceiros pode ser um caminho de sofrimento. Rosalía questiona 

na Espanha do século XIX, em Folhas Novas a instituição social do 

casamento, como demonstrado no fragmento 

         Decides  que o matrimonio es santo e bueno. Seráio;  
          mais non casou San Antonio, /  
          por máis qu’ o mesmo demonio /  
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          tentouno a face-lo ensaio.” ... 
                                                (F.N.) 

Reflete sobre o casamento como porta de saída, como amargo remédio 

para a solidão ou para qualquer outra enfermidade. Aponta que os caminhos 

da realização estão em escutar a própria alma, conhecer a si mesma e 

perscrutar seus próprios desígnios escutando a sua própria voz interior, não 

deixando isso a cargo do homem ou da religião oficial. Constatamos, a partir 

dos exemplos aduzidos nessa e em seções anteriores, que as canções e 

costumes populares na poesia rosaliana cumpre as seguintes funções: 

1- Informa os profundos conhecimentos de da poetisa galega da alma 

popular da Galícia, em forma de cantos, bailes, vestimentas, uso da 

linguagem popular, além da música e vestimentas, incluindo o seu uso. 

2- Associar cantares e circunstâncias sociais 

3- Atuar como mote para que a autora de Cantares gallegos critique e 

transcenda a realidade circundante, algumas vezes valendo-se de recursos 

irônicos e sarcasmo. 

4- Apresentar um espaço místico e particular ao citar as sombras 

denotando singular e natural maneira de se relacionar com os mortos, à 

despeito do catolicismo presente. Provável reflexo da cultura popular galega 

plena de crendices à época. 

Essa visão crítica dos dogmas e solidariedade em relação ao outro, com 

um olhar simples e natural, talvez tenha lhe atravessado e tocado a alma, 

assim como na noite que veio ao mundo, desde que foi privada pela 

preconceitos sociais e religiosos de ser criada livremente e compartilhar do 

nome e da companhia do próprio pai. Sua rebeldia, anarquia e transgressão 

saudáveis foram a resultante de sentir na própria pele os efeitos das leis e dos 

preconceitos, enfrentou com coragem a negra sombra social e transcendeu 

tudo na arte da poesia. 
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      III CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo, dirigido em grande parte ao leitor/pesquisador brasileiro, visou 

ampliar as informações e interpretações concernentes às identidades 

brasileira e galega, partindo de obras literárias clássicas, respectivamente, Os 

Sertões e Cantares gallegos.   

O primeiro capítulo tem a intencionalidade de estabelecer pressupostos 

teóricos, clássicos e contemporâneos, para se estabelecerem balizas e 

horizontes mediadores para um olhar mais conciso e mediador para o 

processo de formação identitária e para a análise das obras em foco. No 

segundo capítulo, numa abordagem histórica e sócio antropológica, tomando 

como ponto de partida a influência dos movimentos políticos e socioculturais 

na literatura, abordamos alguns  conflitos socioculturais no Brasil e na Galícia 

do século XIX, incluindo questões mais abrangentes como nacionalismo e 

evolucionismo cultural e questões mais específicas ao locus pesquisado: 

identidade nacional no período da república brasileira, a guerra de  Canudos 

(palco do romance de Euclides da Cunha) e a questão da identidade galega, 

com ênfase na relação língua/identidade, apresentando ao leitor brasileiro ao 

lado das informações gerais, informações básicas de história e Língua 

Galega, e que apesar das relações de proximidade linguística, é muito 

desconhecida no Brasil. Pretendemos demonstrar a importância da Língua 

para o processo de identidade, assim como a luta por uma dinâmica e 

preservação da mesma. A territorialidade de ambos os autores apresentavam 

conflitos semelhantes no que tange à emigração, à fome e aos conflitos em 

relação à propriedade, refletidos em suas obras. No campo sócio-político, 

foram expostas no contexto, as disputas em torno do uso e propriedade da 

terra, estopim de conflitos diversos, migratórios ou bélicos em ambas as 

nações. O estudo também tenta asseverar as influências dos fluxos 

migratórios na identidade literária e nacional. No capítulo 3 procedemos a uma 

biografia dos autores, Euclides da Cunha e Rosalía de Castro, marcados pela 

orfandade precoce, e a análise de Os sertões e Cantares gallegos, que 
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mediante a analise textual revelaram uma profunda ligação com a questão 

nacional, seja em forma de questionamentos e denúncia,  presente em ambas 

as obras, ou em forma de valorização do folclore e dos elementos da terra.  

Revela-se ao longo do estudo, Rosalía de Castro como uma escritora 

universal, de escrita bilíngue, com obras em galego e em espanhol, cuja opção 

pela escrita em galego de seus Cantares teve como consequência um 

fortalecimento do nacionalismo galego. 

As raízes românticas do nacionalismo também foram contempladas 

mediante estudo de texto ufanista do consagrado escritor brasileiro Gonçalves 

Dias, estimado por Euclides da Cunha, conjuntamente com poema de 

temática semelhante de autoria de Rosalía de Castro. A influência do período 

romântico foi notória, expressando-se em cada uma das obras com 

características peculiares: seja no exagero da linguagem euclidiana ou no 

sentimentalismo exacerbado de Rosalía. A expressão irônica de ambos os 

aproxima, porém expressada na obra da autora galega com jocosidade, e em 

Euclides com acidez e sarcasmo. No campo da diversidade cultural, lograram 

enorme êxito quanto a valoração de seu povo: Euclides, um tanto inseguro na 

sua dualidade racional; Rosalía porém, com a certeza dos profetas.  

Os textos desses escritores constituíram obras de arte na qual foram 

inseridas perspectivas culturais e míticas, delineadoras do porvir, em relação 

a atitudes culturais que envolvem identidade e alteridade. Autores e obras 

foram elevados à categoria de mitos e alcançaram destaque universal. 

Os Sertões e Cantares galegos, constituíram o prazer de contemplar e 

analisar em cada detalhe, respectivamente, como seria Guernica, do estimado 

pintor malaguenho Pablo Picasso transposta ao colorido da paleta dos sertões 

e ao som de mil gaitas galegas. Nesse cenário onírico, o olhar observa em 

minúcias a caatinga nordestina delineada em cores e movimento – todo o 

amarelo solar do sertão nordestino – em sua dor e fúria, seus tropéis de 

homens e cavalos se digladiando, suas línguas ressequidas pela seca 

inclemente e do alto um anjo torto, arfante, talvez a alma do beato Antônio 

Conselheiro ainda presa num purgatório de críticas que nunca o definiram 
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como santo ou demônio, anunciador do apocalipse. Mas em algum lugar 

escondido existirá um lume de esperança, não importa quem o carregue... é 

uma flor resplandecente presa a uma espada quebrada, significando a 

esperança na luta, a vitória e a conquista na morte, a força do sentimento 

sobre a destruição. Euclides foi esse soldado tombado que carregou a flor do 

sentimento em detrimento das armas de guerra. 

E ali, bem perto, da tela, Rosalía e Euclides da Cunha. Rosalía dança e 

canta ao som da muinheira, de braços abertos e mãos que também dançam 

e movimentam pinhares, abençoado a Galícia. Euclides, alheio, vislumbra 

novos horizontes que vão além do Amazonas, em sertões celestiais, onde os 

seres não tem cor, nem genética, mas o brilho peculiar dos melhores 

sentimentos que lhes distingue em sua ascensão ao infinito. Surreal a 

imagem, como também surreal foi a proposta cheia de coragem e ideal desses 

dois mestres da literatura quando imbuídos de emoções sublimes 

promoveram a identidade cultural galega e nordestina de forma a contribuírem 

humanística e solidariamente para a valoração de um povo e de um ambiente 

geográfico cujo receptor esquecido, o povo, se manifesta em sua diversidade 

cultural e histórica. 

Ficção e poesia apresentam, por conseguinte, virtudes dentro do universo 

da identidade cultural; tanto Os Sertões, quanto Cantares gallegos, 

coadunaram com seus momentos históricos e responderam literária, oportuna 

e efetivamente aos anseios de seus agrupamentos sociais no sentido da 

constante busca de pertencimento; seja no resgate da língua e cultura galegas 

ou na (re) descoberta ou na invenção do sertanejo como elemento étnico. 

  É uma vereda, uma paisagem pitoresca que se fecha e se abre, como 

num portal, a fisgar aqueles que se dedicam a estudar e mergulhar em suas 

eternas páginas, como numa janela de possibilidades infinitas.  
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