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Contrastando confrontos e confrontando contrastes: Euclides da Cunha

Contrastando confrontos e confrontando contrastes, Euclides da Cunha, nasceu 

a 2 de janeiro de 1866 em Santa Rita do Rio Negro , município de Cantagalo, Estado do 

Rio de Janeiro, vindo a morrer em 1909, com 43 anos, na cidade do Rio de Janeiro.

Ele vive em meio a um Brasil que apresenta um contexto histórico-cultural onde 

há  uma  coexistência  do  tradicionalismo  agrário,  representado  pela  oligarquia 

dominante, com os novos estratos sociais urbanos: a burguesia industrial e incipiente 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, os profissionais liberais, os imigrantes, os operários 

e o subproletariado, além do Exército, que desde a Proclamação da República exerceu 

papel de certo modo relevante na política.

A diversidade regional, fazia com que os movimentos da época acabassem por 

exprimir níveis de consciência muito diferentes, levando a tensões direcionadas, em 

muitos  casos,  a  questões  locais.  Desse  quadro  social  passava  a  emergir  ideologias 

conflitantes,  que  caminhavam  entre  o  conservadorismo  regressivo  ao  modernismo 

exacerbado, com traços anárquicos.

Neste  período  de  sua  vida,  Euclides  da  Cunha,  preparou-se  para  cursar 

engenharia, matriculando-se na Escola Politécnica em 1885 mas por falta de recursos, 

logo transferiu-se para a Escola Militar. Estava então em plena efervescência  a questão 

militar, que colocava em conflito o governo eo s quartéis. Considerando-se republicano 

exaltado, ele vem a ser expulso da Escola Militar em 1888, após atirar ostensivamente 

sua baioneta ao chão, em sinal de protesto a repressão do governo as manifestações que 

os  cadetes  proclamam  para  receber  o  republicano  Lopes  Trovão,  que  chegava  da 

Europa. (Abril Cultural,1982)

Com  a  proclamação  da  República,  é  readmitido  na  carreira  militar. 



Desencantado com a  situação  do  país   e  desejoso  de  abandonar  a  carreira  militar, 

reforma-se no posto de capitão, em 1896, quando Antônio Conselheiro – místico de 

quem  muito  se  falava  quando  Euclides  ainda  era  um  menino  –  transformara  na 

expressão de um mundo de crenças primitivas e miséria.

Enviado  especial  do  Jornal  O  Estado  de  São  Paulo,no  ano  de  1897,  como 

correspondente de guerra ao teatro de operações em Canudos, no interior da Bahia, 

onde,  segundo o  governador  Luís  Viana,  levantara-se  uma facção  monárquica  para 

combater a recém- proclamada República, Euclides da Cunha trouxe ao conhecimento 

dos leitores, que foram inumeráveis, seduzidos por sua prosa e pela exposição do tema, 

o  que  era  o  sertão,  do  qual  estavam  distantes  os  brasileiros  do  litoral.(Revista 

Brasileira,2002) 

Eram dois os Brasis: o Brasil que “caranguejava” pela costa, como disse um 

cronista seiscentista, e o Brasil dos sertões adustos, bravios, inóspitos, onde a vida se 

convertera num verdadeiro martírio.(Revista Brasileira,2002)

Naquele contexto histórico o Brasil  passava, conforme dito anteriormente, por 

uma imersão de ideologias diversas. E na literatura, Alceu de Amoroso Lima cunhava o 

termo  Pré-Modernismo  para  designar  uma  gama  de  autores  em  que  se  nota  um 

sincretismo  de  ideias  conservadoras  (Realismo,  Naturalismo,  Parnasianismo, 

Simbolismo), com certas , digamos, tendências renovadoras.

O período era uma tensão entre aspecto conservador, de mentalidade positivista, 

e  liberal,  e  de  outro  lado  o  aspecto  renovador,  dito  moderno,  devido  a  atitude  de 

denúncia, de crítica e de um sentimento de preocupação com a realidade nacional.

Seria Euclides da Cunha que destacaria o subdesenvolvimento e a miséria do 

sertão do Nordeste, com  Os sertões,  no ano de 1902. O grande livro de Euclides da 

Cunha teve a exata expressão de uma bomba que explodiu nos desinteressados e mal 



informados brasileiros da classe letrada, habitantes das cidades, distantes de Canudos, 

de Antônio Conselheiro, dos jagunços que o seguiam na sua pregação mística, em sua 

igreja tosca, onde as rezas revestiam o fanatismo do sertanejo, que buscava o refúgio, a 

proteção  –  que  lhe  faltava  nas  administrações  dos  governos  –  dos  santos  de  sua 

devoção. (Revista Brasileira,2002)

Euclides da Cunha, no retiro do oeste paulista, há de guardar ainda nos ouvidos 

a  percussão  das  balas  da  campanha;  nas  retinas,  as  levas  de  jagunços  fanatizados. 

Embora não escreva sob a direta influência dos episódios que descreve, a verdade é que 

o épico de Canudos, com a memória fresca das emoções intensamente vividas, molda a 

sua epopéia ao calor da indignação patriótica, contrariando assim com o seu exemplo a 

doutrina  hegeliana  segundo a  qual  é  vedada  aos  grandes  artistas  a  colaboração  do 

sangue quente.(MONTELLO,2002)

Segundo Gilberto Freire , o preciosismo de Euclides quase se confunde com “o 

dos escritores além de cientifistas, pedantes: de um cientificismo pedante e irritante. A 

verdade é  que Euclides da Cunha escreveu perigosamente.  Transpôs  para a arte  de 

escrever o viver perigosamente de que falava Nietzsche. Escreveu num estilo não só 

barroco – esplendidamente barroco – como perigosamente próximo do precioso, do 

pedante,  do bombástico,  do oratório,  do retórico,  do gongórico,  sem afundar-se em 

nenhum desses perigos; deixando-o apenas tocar por eles; roçando por vezes pelos seus 

excessos; salvando-se como um bailarino perito em saltos-mortais, de extremos de má 

eloqüência  que o teriam levado à desgraça literária  ou ao fracasso artístico.  Que o 

teriam tornado outro Coelho Neto” (Freire apud REALE,2002)

Ao  tratar  deste  cenário  social,  o  que  projeta  Euclides  da  Cunha  nas 

culminâncias da cultura nacional são sobretudo os seus méritos estéticos de escritor, o 

poder  transfigurador  de  sua  arte,  ao  revelar-nos  a  realidade  brasileira,  e  não  a 



parafernália científica de que se valeu para retratar homens e coisas, sobrevivendo e 

crescendo  cada  vez  mais  seus  valores  artísticos,  apesar  da  caducidade  dos 

conhecimentos científicos de que tanto se envaidecia. (REALE,2002)

Realmente,  Euclides  da  Cunha  gostava  de  descrever  o  mundo  através  das 

sensações,  com analogias  sensoriais.  Porém,  estas  analogias  não  apenas  sugerem - 

como ocorre  no  Barroco  -  mas  mostram a  realidade  que  se  passa  com riqueza  de 

detalhes, em um mergulho investigativo.

Isto pode ser visto em Contrastes e Confrontos, quando em referência a situação 

do Brasil no final do século XIX, Euclides destacava:

Pelo menos tudo aquilo era ilógico. O Espírito nacional reconstruía-se pelas 

cimalhas,  arriscando-se  a  ficar  nos  andaimes  altíssimos,  luxuosamente 

armados. Os novos princípios que chegavam  não tinham o abrigo de uma 

cultura, e ficavam no ar, inúteis, como forças admiráveis, mas sem pontos de 

apoio; e tornaram-se frases decorativas sem sentido, ou capazes de todos os 

sentidos; e reduziram se a fórmulas irritantes de uma caturrice doutrinária 

inaturável;  e  acabaram  fazendo-se  palavras,  rijas,  secas,  desfibradas, 

disfarçando a pobreza com a vestimenta dos mais pretensiosos maiúsculos 

do alfabeto. Contrastes e confrontos/Record Cultural/pp.238.

Dentre os vários integrantes da nossa Belle Époque, Euclides da Cunha talvez 

seja quem levou mais longe as virtualidades do ensaio. Não obstante a sua unidade 

intrínseca,  e mesmo estilística,  o legado de Euclides da Cunha organiza-se em dois 

grupos,  o  primeiro representado pelas  obras  menores,  mais  ou menos contingentes, 

fruto da atividade jornalística, o segundo, por Os sertões (1902). Comparando- as, não 

se tem como escapar à impressão de que aquelas constituem afluentes da obra-prima, à 

qual o escritor deve a permanência do nome na história da cultura brasileira. [...] Quer 



pela matéria,  quer pela  expressão,  nota-se uma dicotomia nas obras de Euclides da 

Cunha  que  somente  se  desfez  em  Os sertões  e,  de  certo  modo,  em  Contrastes  e  

Confrontos (1907).(MOISÉS,2002)

Conforme  disse  Massaud  Moisés,  “Contrastes  e  Confrontos  reúne  artigos 

escritos  e  /  ou  publicados  entre  1894  e  1906,  inclusive  o  “Discurso  de  posse  na 

Academia”,  proferido  em 1903.  Aqui  se  encontra  o  melhor  dos  livros  menores  de 

Euclides,  quer  pelas  qualidades  já  manifestas  nas  demais  coletâneas,  quer  pelo  à-

vontade  no  exame  dos  assuntos  e  no  manejo  do  idioma.  Predomina  a  modulação 

literária sobre a científica ou histórica. E o próprio título assinala o desdobramento da 

tendência, que torna o autor único em nossa literatura, para a exploração das antíteses, 

não raro beirando o paradoxo ou o contra-senso.  Por pouco, dir-se-iam esparsas as 

virtualidades que fizeram de Os sertões a obra incomparável que é: além da seca, “alma 

nacional”,  seleção natural,  nota-se a capacidade única de esboçar retratos em água-

forte,  como o do Kaiser,  de Anchieta  ou de Floriano,  que  se  mostra  nos  seguintes 

traços”:

passo  tranqüilo  e  tardo,  apertando  entre  o  médio  e  índex  um  charuto 

consumido  a  meio,  e  seguindo  isolado  para  outros  rumos,  impassível, 

indiferente,  esquivo...  (...)  Impassível  naquele estonteamento,  superpôs  ao 

tumulto o seu meio-sorriso mecânico e o seu impressionador mutismo. (...) a 

um tempo ameaçador e plácido, sem expansões violentas e sem um tremor 

no rosto impenetrável, desdobrando silenciosamente, diante do assalto das 

paixões  tumultuárias  e  ruidosas,  a  sua  tenacidade  incoercível,  tranqüila  e 

formidável. Contrastes e confrontos, S. Paulo/ Brasília, Cultrix/ INL, 1975,  

pp.32 e 34.

Ao fazer seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, Euclides da 



Cunha rememora o Patrono da cadeira 7 da ABL, Castro Alves, e também o segundo 

ocupante da cadeira, Valentim Magalhães.

Ao se dirigir a Castro Alves, Euclides da Cunha demonstra um grande respeito 

pela figura do poeta colosso, mas não deixa por menos o tom da crítica e da minuciosa 

análise de ações tomada pelo mesmo no contexto histórico do país. Isto ficava bem 

evidente e claro em uma passagem de sua obra Contrastes e Confrontos:

Estou, mais uma vez, ante uma grandeza que a primeira vista não admiro 

porque não a compreendo. O que diviso é dúbio e incaracterístico: certo, um 

grande lírico, entre os maiores engenhados pela nossa ardente afetividade, 

mas como tantos outros que aí andam dobrando os joelhos diante de todas as 

virtudes e aformoseando todos os pecados. […] extragavante, genial, rebelde 

– que nos abala poderosamente em cada verso, mas cuja ação é infinitamente 

breve,  como  a  de  uma  pancada  percutindo  e  morrendo  ao  fim  dos 

hemistíquios. Contrastes e confrontos/Record Cultural/pp.233.

Segundo Gilberto Freyre,“alega-se, e com razão, que Euclides da Cunha, nos 

seus  ensaios  sobre  a  formação social  do Brasil,  concede  importância  exagerada  ao 

“problema étnico”,  parecendo não ter  atinado com a extensão e a  profundidade da 

influência  da  chamada  “economia  agrário-feudal”  sobre  a  vida  brasileira.  Ou  seja: 

despreza  o  sistema  monocultor  latifundiário  e  escravocrata  na  análise  da  nossa 

patologia social: e exalta a importância do processo biológico – a mistura de raças – 

como  fator,  ora  de  valorização,  ora  de  deterioração  regional  e  nacional”.

(FREYRE,1944)

Porém, o que Gilberto Freyre diz e destaca em seu Excerto do estudo Perfil de 

Euclides da Cunha e outros perfis (1944), poderia ser questionado se analisarmos parte 



do discurso de posse de Euclides da Cunha na ABL, no qual ele destaca que:

Castro Alves, como outros representantes naturais da nossa raça, é ainda um 

incompreeendido – porque assim como não temos uma ciência completa da 

própria base física da nossa nacionalidade, não temos ainda uma história. 

[…]À nossa  história, reduzida aos múltiplos sucessos da existência político-

administrativa,  falta  inteiramente  a  pintura  sugestiva  dos  homens  e  das 

coisas,  ou os travamentos de relações e  costumes que são a imprimidura 

indispensável ao desenho dos acontecimentos.  […] Recordaria, apenas, de 

relance, a mais nobre de nossa lutas:   a campanha abolicionista  ,   que vindo 

do princípio ao fim do século XIX, da ditadura mansa de Dom João VI aos 

últimos dias  do Império,  de Hipólito  da Costa a  Joaquim Nabuco,  foi  a 

“guerra  dos  cem  anos”  da  liberdade  civil  neste  país  .   Contrastes  e  

Confrontos/Record Cultural/pp.234 e 235. [grifo meu]

Muitas análises foram feitas e levadas adiante sobre como seria a verdadeira 

forma  de  Euclides  da  Cunha  ver  e  analisar  o  contexto  histórico  ao  qual  estava 

engendrado. Se analisarmos a própria colocação de Gilberto Freyre, onde ele diz que 

Euclides da Cunha despreza o sistema monocultor latifundiário, pode ser questionado e 

colocado em xeque, tendo como parâmetro um trecho da fala de Euclides também no 

discurso de posse para ocupar a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, 

agora em um momento no qual  ele faz referência a Valentim Magalhães:

De 1860,  ao  levantar-se  o  preamar  democrático,  simbolizado  em Teófilo 

Otoni e rugindo na Mentira de Bronze de Pedro Luiz, a 1870 e 1875, quando 

a monarquia perdeu, uma após outra,   as muletas da aristocracia territorial   

e  da  Igreja –  foi  tão  intensiva  a  decomposição  do  antigo  regime  que  o 

simples enfeixar as frases acerbas dos maiores chefes dos seus partidos é na 



missão de Tácito, e não se compreende que se perdesse tanto tempo para 

realizar-se o passeio marcial de 15 de Novembro de 1889.  Contrastes e 

Confrontos/Record Cultural/pp.240. [grifo meu]

Classificar  sua  obra  como  etnocêntrica,  ou  como  defensora  de  uma 

superioridade de raças seria uma afronta a análise histórica e sua contextualização.

Euclides da Cunha era dono de um estilo  incomparável,  fulgurante,  poético, 

como nem mesmo Rui Barbosa o igualara nas metáforas,  na beleza apropriada dos 

vocábulos e das frases. (Revista Brasileira,2002) 

A percepção de Euclides da Cunha para olhar o mundo segundo uma ótica que 

buscava profundo mergulho na realidade nacional e nas suas mazelas, através de uma 

capacidade  hipersensorial de descrever e ver a ocorrência dos fatos é sua marca maior, 

marca esta ainda inimitável e inatingível.  Com esta busca constante e efetiva pelos 

contrastes  e  confrontos  da  vida  do  brasileiro  em  meio  a  Nova  Velha  República,  

Euclides buscou no fusionismo e nas contradições a melhor maneira de informar seus 

estudos e críticas ao “brasileiros”. 

Em pleno século XXI, estes bifrontismos ainda são latentes e mal resolvidos em 

nossa realidade. As críticas e denúncias que eram reverberadas pelas obras de Euclides 

da Cunha ainda são encontradas em todas as esferas da Terra de Vera Cruz..

As  muletas da aristocracia territorial  e  da Igreja –  citadas por Euclides da 

Cunha em seu discurso de posse da ABL  - permanecem firmes, e ainda causam um 

processo de retrocesso de atuação e funcionalidade das instituições. Portanto, o espirito 

crítico e de denúncia de Euclides da Cunha não pode ser esquecido. Deve ser reavivado 

e reaplicado por cada vez mais pessoas, em nome de um novo Brasil. Brasil este, que 

não deve permanecer apenas como a Terra de Vera Cruz, descoberta por portugueses 

em 1500.
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