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Resumo: Esta comunicação analisa a imagem do sertão e as representações sertanejas 
durante a Primeira República em conformidade com um discurso característico da 
modernidade autoritária e excludente que se formava no Brasil. A negação do sertão e, 
consequentemente, a sua permanência como terra incógnita, revela-se como a outra face da 
moeda. Ou seja, o conflito entre o Projeto Civilizador proferido pela Republica e pelo IHBG, 
contrastando com um mundo intocado e inalterado que debatia-se entre a tradição costumeira 
e o alcance moderno de novos comportamentos modernos. Isto fica evidente ainda com as 
caricaturas de Almeida Júnior. A tradição do mundo rural evoca a longa duração de uma 
ordem privada no país, representando simbolicamente a negação de um mundo, através de 
uma arte ideal, nacionalista, figurativa e ilusória. 
Palavras-chave: modernidade, modernismo, sertão, cultura política. 
 
Abstract: This paper analyzes the image of the Brazilian backlands and its representations 
during the First Republic, according to a typical discourse delivered by the authoritarian and 
excluding modernity which was then being shaped. The denial of the backlands and, 
consequently, its permanence as no-one's land reveals its flip side. That is, the conflict 
between the Civilizatory Project put forward by the Republic and the IHBG, in contrast with 
an untouched and unchanged world which oscillated between the usual tradition and the 
reaching out for modern 
behaviors. This becomes evident in Almeida Júnior's caricatures. The tradition of the rural 
world evokes a long-lasting private order in the country, symbolically representing the denial 
of a world, through an ideal, nationalist, figurative, and illusory art. 
Keywords: Modernity, Modernism, Backlands, Political Culture. 
 



 

Introdução 
 

Se o processo do state building diz respeito a transformações e mudanças 
estruturais nas relações sociais como amplo aspecto de um processo civilizador, tal não 
ocorreu no Brasil. A historiografia brasileira tem discorrido sobre a formação do state building 
a partir da performance de suas elites, cujo perfil autoritário formava-se em meados do 
Oitocentos e que já se mostrava excludente com os primeiros discursos sobre a sociedade 
mestiça do país. A predominancia das oligarquias agrarias no poder fez com que o processo de 
construção da nação sustentasse o interesse privado em contraposição ao discurso publico e 
sua operacionalização burocrática, demonstrando com isto um projeto politico distanciado da 
realidade brasileira e da efeitiva construção da cidadania. Neste sentido, o sertão aparece 
muitas vezes ignorado, ora mitificado e representado de forma idílica, demonstrando uma 
tradição política de indigência moral e inoperância do aparato conceitual liberal-republicano. 
O sentimento específico de solidariedade entre nação e sociedade como constituição e a 
implicação do sentimento de cidadania não foram vistos no período pela elite política. Isto é, a 
promoção da modernização ‘pelo alto’, tutelada pelo Estado, como variante da condição 
histórico capitalista perseverou a tradição do conservadorismo oligárquico no país, 
identificando a construção da nação com as dimensões patrimonialistas considerados 
relevantes para a burocratização exigida.  A ideologia conservadora e positivista cimentou as 
expectativas dos cafeicultores garantindo-lhes a manutenção da propriedade e da liberdade de 
iniciativa a partir da consolidação do projeto político dos Saquaremas.   

A partir da estrutura colonial herdada pela administração portuguesa e das 
ideologias positivistas e civilizatórias do seculo XIX, a oligarquia rural, enquanto os 
detentores privados do poder, estrategicamente construíram um Estado sustentado na 
negociação das parentelas, no discurso elitista da tradição e na formação das alianças entre 
burocracia estatal e oligarquia, cujo domínio foi assegurado pelas reformas liberais em meados 
do Oitocentos, dentre elas a Lei de Terras de 1850.  Ao longo de todo o século XIX enquanto 
a elite Saquarema construía sua dinâmica burocrática, auxiliada pela ideologia positivista e 
excludente, o IHGB se promoveu através de uma função específica em resgatar e construir 
uma história para o Brasil, delineada pelos interesses desta elite atuante. A fundação do IHGB 
em 1838 consolidaria um projeto de nação para o país a partir de um discurso sustentado na 
idéia de uma sociedade homogênea e branca. A representação do nacional definiu a nação 
brasileira como um espaço restrito aos brancos, como continuidade da herança portuguesa, 
ficando excluídos os negros e os índios.  Assim, o desdobramento da nação brasileira estava-se 
na própria concepção européia de civilização e progresso, mantida pelo IHGB.  

O projeto civilizador idealizado manteve o modelo francês de civilidade como 
norma para os representantes das elites brasileiras, demonstrando a inevitabilidade da presença 
branca como superiora e necessária, ao passo que os outros indivíduos eram catalogados como 
objetos inevitáveis de um processo que aconteceu com a descoberta portuguesa. Neste sentido 
a historia deveria estar centrada na natureza política e no objetivo teológico dos 
acontecimentos. E, envoltos neste discurso José Feliciano pronunciava: “... tudo enfim 
pressagia que o Brasil é destinado a ser, não acidentalmente, mas de necessidade, um centro 
de luzes, de civilização e o árbitro da política do Novo Mundo”.2 

                                                           
2 - Revista IHGB. Rio de Janeiro. V. 1, n 02. p.78. APUD: DIEHL, Astor A. A Cultura Historiográfica 
Brasileira: Do IHGB aos anos 1930. Passo Fundo: Ediupf, 1998. p. 32. 



 

Desta forma, o resto da população não se identificava com a unidade nacional que 
se formava. Contemplavam o espaço publico em sua afirmação simbólica sem estabelecer um 
contato racional com as mudanças operadas neste Estado. Da mesma forma, este Estado serviu 
apenas aos interesses das elites rurais e das lealdades pessoais sem informar a sociedade de 
suas novas regras de participação política ou da liberalização do espaço público. Um estado 
autônomo, que segundo as interpretações de Faoro, sustenta-se na ordem patrimonial e na 
dimensão da dominação burocrática deste poder deste poder como herança colonial. 

É necessário, portanto, buscar reconhecer e analisar esta consciência moral do 
outro na construção da nação brasileira. Um outro que se apresenta como um mundo invertido 
e às avessas. Não entendido, mas apenas controlado pelo mundo da ordem. Este mundo da 
casa, segundo as interpretações de Ilmar Rohlloff de Mattos3 discursa sobre si mesmo, 
organizando as formas de distinção política de seus pares nos padrões culturais ora na 
representação da honra pública e das formas de preservação do poder privado, ora no discurso 
falacioso do bem comum. Poderíamos pensar que a partir deste contexto surgirá a tentativa de 
se implementar o projeto civilizador para a nação brasileira na articulação de um sentimento 
de nação territorialista aos representantes do ideal heróico da república, donde a arte 
representaria as imagens representações de um mundo construído a partir de um sentimento 
moralizante do outro equivalente ao seu lugar político pré-definido. 
 Mormente, a despeito dessa importância está a representação de um discurso 
literário e artístico para o mundo rural, por parte das elites brasileiras, descompassado do 
processo de modernidade e de modernismo, cuja discussão fugia à realidade brasileira. A 
consciência política republicana representava pra si e para a sociedade a imagem do sertão 
como um mundo romântico e, ainda, incógnito. 

Assim, analisar as representações e as imagens do mundo sertanejo como 
‘caricaturas’ articuladas ao projeto político republicano e a sua consciência moral como 
tradição política é demonstrar uma consciência moral republicana com referencias na tradição 
barroca quanto a sua forma de organizar, pensar e exprimir o seu mundo político e social. 
Portanto, se no império um mundo dual se consolidava, na república eles foram travestidos 
sob o prisma de uma democracia romântica. O romantismo matizou o sertão. Um mundo irreal 
e contrário à uma verdadeira tradição rural, inserida numa dinâmica violenta estruturada nas 
relações locais de poder de mando, num sistema de alianças e apadrinhamentos, que levava-se 
em conta a extensão de custos e benefícios - calcada na norma social da honra e na prática da 
vingança. Um mundo construído por gestos de desafio e contra-desafio, as trocas de palavras, 
o recurso à força física como manifestação de hombridade e valentia, incitando os homens a 
comportarem-se segundo o modelo de virilidade. O mundo dos cabras e dos jagunços. Este 
mundo estranho a Republica foi claramente ‘temido’ pelo poder, exemplificado no caso de 
Canudos e de Contestado. Um mundo realmente impenetrável e desconhecido, que a elite 
agraria não ousava civilizar e nem reconhecer. Neste ambiente sertanejo, as marcas da longa 
duração de tradições do homem do sertão são ainda verificáveis como norma e código 
costumeiro. 

As análises de Franco4 são contundentes quando revelam uma norma de conduta 
social calcada na valentia e no desafio constante, características das culturas sertanejas. Esse 
padrão de comportamento social não irá se deter apenas aos homens livres e pobres - à camada 

                                                           
3 - Ver: MATTOS, Ilmar Rohloff. O tempo saquarema: a formação do Estado Imperial. São Paulo: Acces, 1994.  
4 - Cf.: FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. São Paulo: Ática, 1976.  



 

de desclassificados que forma a ordem escravista. Irá consolidar um sistema novo de 
dominação, uma forma de acomodação de poder privado dos ‘poderosos da terra’ e seus 
Territórios de Mando, caracterizados pela forma atuante de mando pessoal e na manifestação 
agressiva e desmedida da violência. Esta forma de poder pessoal e carismático irá estruturar-se 
por uma hierarquia de privilégios, derivados da honra e da distinção social, solidificando uma 
rede de interesses e favores - próprio do sistema patrimonialista. 
 
Imagens do sertão. 

 
A relevância deste item situa-se numa discussão tão antiga quanto pertinente sobre 

a ‘visão’ do sertão e do sertanejo não apenas na historiografia, como no pensamento sócio-
cultural brasileiro. Para além de um certo cenário fragmentado, disperso e anômalo que recorta 
as teses acadêmicas, o tema é polêmico. Salvo algumas investidas tímidas de repercussão 
reflexiva, a maioria dos intelectuais ainda tem construído as suas análises de representações 
sócio-culturais interioranas sob a ótica dos processos teóricos da ‘matriz dualista’ – base 
teórico-interpretativa sobre o sertão e o litoral, reiterada pela política governamental dos anos 
trinta, elucidando a sociedade brasileira como inclusiva.  Ou seja, o sertão, como o interior, 
deveria ser integrado aos projetos de modernização econômica. 

Tema de um dos grandes trabalhos atuais, Um sertão Chamado Brasil (1998), as 
investigações sobre os sertões e suas representações simbólicas foram tentativas de responder 
à permanência desta dualidade no pensamento social brasileiro. Dentre as argumentações de 
Nísia, está a de que  

 
Sertão e litoral representam os contrastes de uma sociedade vista como o 
principal problema a ser investigado, e que foi objeto de diferentes tentativas 
de interpretação. A idéia de um país moderno no litoral, em contraposição a 
um país refratário à modernização, no interior, quase sempre conviveu com 
concepção oposta, que acentuava a autenticidade do sertão em contraste com 
o parasitismo e as superficialidades litorâneos5.  

 
As matrizes identificadoras do sertão estão historicamente ligadas à idéia de 

sociedade tradicional. Este discurso tem representado um mundo rural, portador de uma 
cultura rústica e antiga, avessa ao progresso e reacionário às investidas modernas, 
completamente fragilizadas perante um comportamento destrutivo das relações 
mercadológicas do capital, que valoriza o novo. O conceito de ruralismo foi (e ainda é) 
percebido como reacionário face aos projetos de modernidade da civilização capitalista. 
Donde tradicionalismo e misantropia ainda se apresentam como elementos identificadores da 
ruralidade brasileira que, ao se apropriar das formas de comportamento e mobilidade humanas, 
determina um contorno geográfico e espacial para o sertão, induzindo uma noção de ordem 
temporal estática.  

Essa matriz dualista nasceu da tríade ‘seca, tradição e violência’ na primeira 
metade do século XX.  Neste período começaram os primeiros traços e esboços do retrato do 
sertão – tomando-se como referência o nordeste brasileiro – como um lugar distante da 
civilidade e do progresso. As cidades se tornariam o espaço palpável do moderno pela 

                                                           
5 - LIMA, Nísia Trindade. Um Sertão Chamado Brasil. 1998. p. 17.  



 

urbanidade e polidez em detrimento de tudo aquilo que poderia se referir à tradição, ao rural e 
ao sertão6. E foram alguns símbolos que construíram tal imagem como as de Lampião e do 
Coronel, perpetuando uma cultura da violência e do medo, opostos ao comportamento da 
modernidade e da civilidade. Assim,“a violência do sertanejo provém de sua natureza bruta, 
indômita e cruel que é, por sua vez, o produto e o reflexo da natureza ingrata da caatinga. No 
sertão, a Cultura é a Natureza, evidentemente oposta a civilização”.  (BARTELT: 2003, p. 
587).  A complexidade deste discurso representativo sobre o sertão e as cidades estava patente 
na linguagem das elites, demonstrando, de certo modo, seu desconhecimento e alienação com 
relação ao sertanejo, sua tradição e formas de cultura, aumentando o paradoxo entre o sertão e 
os centros urbanos, entre as cidades e o desenvolvimento e as formas de retrocesso, como 
tradição. 

A divulgação de um imaginário discursivo sobre este espaço não seria diferente 
pela literatura de Euclides da Cunha em Os Sertões (1902), obra em que retratava não apenas 
um mundo hostil e retrógrado, mas também insólito e místico. A representação discursiva do 
sertão, produzida a partir dessa idéia de dualidade tradicional / moderno se acentuaria numa 
referência paradigmática do contraste entre o litoral e o sertão, desde a década de 30, pelos 
trabalhos como os de Gilberto Freyre Casa Grande e Senzala (1936) e Monções (1945), O 
Extremo Oeste (1957) e Raízes do Brasil (1937) de Sérgio Buarque de Holanda, cujas teorias 
incidiram numa discussão contundente sobre a cultura sertaneja. As preocupações ideológicas 
destes trabalhos revelaram um sentido nacionalista proposto, através das orientações políticas 
da época. Dada a importância do conceito de fronteira, como já foi elucidado, o sertão foi 
interpretado, no período, como um espaço fronteiriço a ser enquadrado na geografia territorial 
do país, compreendendo a criação de representações simbólicas como o Jeca Tatu, de 
Monteiro Lobato, para o homem do interior. O sertão assumiu, então, no pensamento social 
brasileiro um comportamento de coadjuvante para a construção da nação. O ‘cabra’ iria 
despontar nos cinemas como herói enaltecendo a subversão, e a visão romântica dos sertões 
tomaria conta da literatura da época7. Era uma tentativa de construir, tal como na história 
norte-americana, um processo de nacionalidade aos moldes do pioneirismo puritano na 
fronteira. Contudo, olhar para o interior era perceber um contraste entre civilização e 
modernidade dos centros urbanos, com a ‘atemporalidade’ do sertão, até hoje.  

Mas, nem sempre foi assim. A visão do sertão foi uma das representações mais 
emblemáticas da cultura política brasileira. No Seiscentos e Setecentos, como processo 
histórico dos descobrimentos portugueses e espanhóis, as terras incógnitas, o vasto sertão, a  
zona  estranha e o espaço de fronteira já foram entendidos como elementos de um discurso 
majoritário, cuja significação foi produzir uma sensibilidade de uma ordem temporal apática 
pertencente a uma territorialidade fantástica, condicionada ao imaginário místico barroco. 
                                                           
6 - Como exemplo, cito alguns trabalhos recentes sobre o assunto: BARTELT, Dawid Danilo. “Palavras Secas: o 
discurso sobre o sertão no século XIX”. In. ROCHA, João Cezar de Castro. Nenhum Brasil Existe: Pequena 
Enciclopédia. 2003. p. 585-592; GALVÃO, Walnice Nogueira. “Os Sertões: Paisagem com figuras”. In.: 
ROCHA, João Cezar de Castro. Op. Cit. p. 593-603; ROSENFIELD, Kathrin. “Grande Sertão: Veredas – ou - 
João Guimarães Rosa em busca da universalidade”. In.: ROCHA, João Cezar de Castro. Op. Cit.  p. 703-711; 
BENTES, Ivana. “Política e Estética do Mito em Deus e o Diabo na Terra do Sol”. In.: ROCHA, João Cezar de 
Castro. Op. Cit. p. 981-991. 
7 - A esse respeito ver os trabalhos de: LIMA, Nísia Trindade. Op. Cit.; OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Americanos: 
Representações da Identidade Nacional no Brasil e nos EUA. 2000; WEGNER, Robert. A Conquista do Oeste: A 
fronteira na obra de Sérgio Buarque de Holanda. 2000. 



 

Lugar privilegiado das práticas heróicas dos bravos conquistadores e de habitantes 
monstruosos e seres fantasmagóricos que preenchiam o imaginário europeu na época. 
Monstrengos desenhados e imaginados por Taunay, Staden, Gândavo, Lèry a Flecknoe, como 
outros. Seres condicionados a uma realidade histórica da descoberta e do encontro de mundos 
diferentes, criados e recriados pela imaginação e mentalidade portuguesas, que encontraram 
espaço propício nas matas brasileiras. Como, 

 
o papagaio, conhecido no século XVI como a ‘ave do paraíso’, fazia parte da 
fauna mítica, pois além da formosura da plumagem tinha a capacidade de 
imitar a voz humana, confundindo-se com as aves falantes às quais faziam 
alusão os velhos livros de devoção. (Ainda) vários cronistas escreveram 
sobre o monstro marinho. Gândavo acusou a presença de um destes 
‘hipupiara’, o que significa demônio-d’àgua, morto em São Vicente, no ano 
de 1564. Gabriel Soares de Souza refere-se a essas perigosas criaturas, 
capazes de meter pescadores e mariscadores debaixo d’àgua, onde além de 
morder-lhes as naturas, os afogavam8. 

  
O Setecentos teve que lidar com o mundo dos ban(d)idos, o sertão9. Os discursos 

dos governadores comumente falavam dos vadios, bandidos e da gente brava que habitavam 
os sertões. Gente indômita e que não conheciam as leis de Deus nem dos homens. A 
representação do sertão dominado pelo jagunço valente e outros seres de mau augúrio não irá 
deixar o imaginário social da época, contrastando com a segurança das vilas e da insipiente 
vida urbana que se arregimentava na época. A extensão do poder local e das autoridades locais  
das câmaras municipais iria até o seu limite: as entradas e caminhos tomados por outro tipo de 
poder. Elaborar, portanto, um discurso negativo dos homens valentes dos sertões era justificar 
a falência desta dominação nestes lugares de baixa institucionalidade.  

No Oitocentos, as obras de Capistrano de Abreu (1999) deram destaque ao sertão 
retratado com uma geografia e naturezas fantásticas e exuberantes, e as entradas e bandeiras 
abririam caminho aos portugueses, ou seja, aos povoados e formação das primeiras 
populações. Entretanto, a versão positivista e romântica reforçaria a construção do Estado-
nação até a década de 1930. A construção da historia brasileira perpassava a bisca do mito das 
origens, bem como de uma produção literária centrada no romantismo indianista como em 
Iracema. Historia, cultura e imaginário coletivo amalgamavam a ‘nation building’a partir de 
simbologias permantes. A exemplo, o olhar sobre as representações caricaturais do sertanejo 
romantizadas pela literatura e pela arte como em Almeida Júnior é um dos grandes expoentes 
da época. A estrutura do caipira simples e ingênuo sugere uma referencia pitoresca, reforçando 
uma caracterização de uma realidade de falsa paz e moralidade. Este mundo sertanejo 
simplório e ingênuo não mostrava a sua poderosa arma do facão e da foice, que violentamente 
conformava a justiça costumeira dos mais fortes e da virilidade como código e norma social 
no meio rural. Além de um romantismo indianista, o sertanejo seria o símbolo de um mundo 
ordeiro e bucólico. Os poderes da arte fabricando a história também se revelariam nas 
representações de um mundo que se mantinha incógnito.  

                                                           
8 - Cf.: DEL PRIORE, Mary (Org.). ESCRAGNOLLE-TAUNAY, Afonso. Monstros e Monstrengos do Brasil: 
ensaio sobre a zoologia fantástica brasileira nos séculos XVII e XVIII. Cia das Letras. 1998. p. 46-78. 
9 - Ver: SILVA, Celia Nonata. Territórios de Mando. Belo Horizonte: Crisálida, 2007. 



 

O caipira retratado por Almeida Júnior é uma revelação de um mundo 
cuidadosamente mantido escondido e afeiçoado às tradições de um Estado autoritário e 
excludente. A visão idílica de um mundo rural imaginário e não real era uma representação 
abertamente favorável a um discurso do poder, onde a realidade rural deveria ser encoberta 
pela falácia de uma simbologia imaginativa do poder. E assim, o alcance do projeto civilizador 
não seria necessário, bem como a eficácia deste modelo de civilidade. O sertão como 
sustentação da tradição da de uma cultura política dos mandatários e coronéis conviveria com 
a dinâmica da nação moderna a ser construída. É uma permanência que tem de ser 
representada com feições de aceitação, portanto, romantizadas, inocentes e simpáticas de um 
mundo incompreendido. As imagens falavam de um mundo figurativo e falsamente neutro.  

Também, Afonso Arinos também irá contribuir com Os Jagunços (1898), romance 
feito em traços de novela sertaneja publicada em ‘O Comércio’, e com a mesma visão O 
Contratador de Diamantes (1917).  Ambas trataram a vida e o cotidiano dos sertanistas, 
demonstrando seus valores, canções tristezas e esperanças, considerando uma interpretação 
ingênua para o mundo sertanejo, em que figura uma percepção de mundo, cujo tempo 
diferenciava-se de uma realidade simples, em contraposição ao urbano. Embora Almeida 
Júnior não desse nenhuma feição heróica ao sertanejo, as exposições de primeira metade da 
década de 1930 como em Viana Moog, seguiu a linha de interpretação, que aponta o papel dos 
bandeirantes na história brasileira comparativamente ao desenvolvimento e o sucesso norte-
americano. A explicação tem suas raízes históricas. Portanto, chegar às formas de colonização 
pelo modo comparativo seria descobrir por que o desenvolvimento econômico não havia dado 
certo aqui. Conseqüentemente, o resultado vem à tona: lá os colonizadores alfabetizados e os 
puritanos do Mayflower não foram ao Novo Mundo em busca de ouro de prata, mas de um 
lugar para trabalhar e prosperar. Diferentemente, aqui os bandeirantes estabeleceram pela 
conquista e pela rapina formas idiossincráticas do viver. 

Como mencionamos, algumas das mais importantes interpretações dos sertões 
nordestino, baiano e mineiro são literárias, como a obra de Euclides da Cunha em Os Sertões 
(1902) em que o autor persegue um paradigma bíblico como elemento de narrativa e 
interpretação do sertão 10. Pouco se estudou das imagens na época. Não se pode deixar de 
citar, também do autor, uma coletânea de ensaios seus sobre a Amazônia11, onde ele persegue 
um sentido de ver e entender o sertão como um lugar distante, que causa estranheza e ao 
mesmo tempo admiração. Mesmo vivenciando a unidade política da República, ele começa a 
perceber a  multiplicidade  de  fatores  peculiares  presentes  tanto  na  terra  da  Amazônia,  
quanto  nos sertões. Dentre estes elementos importantes, o que mais o impressiona é a 
paisagem geográfica da Amazônia, revoltosa e desordenada que o prende ao mundo 
desconhecido e diferente da civilização. Uma natureza soberana e bruta, mas ao mesmo tempo 
provedora para as culturas aborígenes. A navegação e os reservatórios naturais, os igapós, 
lagos e lagunas, como aqueles que vivem do rio como os ‘caucheros’ – aventureiros 

                                                           
10 - A esse respeito ver: GALVÃO, Walnice Nogueira. “Os Sertões: Paisagem com figuras”. In.: ROCHA, João 
Cezar de Castro. Op. Cit. 2003. Para a autora a concepção dos Sertões na obra de Euclides da Cunha retrata a 
guerra de Canudos como um episódio vitorioso da República. Ao fazê-lo sua narrativa incorre em um modelo de 
interpretação, limitado á complexidade dos acontecimentos, como reprodução do paradigma bíblico. Ou seja, do 
começo dos acontecimentos – o Gênesis – ao juízo final pelo fogo. Essa narrativa ‘bíblica’ retrata sua dificuldade 
em interpretar uma forma de diálogo outro surgido em Canudos, que atravessava o discurso positivista da 
República. p. 593-602.  
11 - CUNHA, Euclides. À Margem da História. Martins Fontes. 1999. 



 

sertanistas-, os ‘ipurinans’, os ‘tucurinas’ e ‘amanhuacas’. Euclides da Cunha não se contentou 
em fazer descrições e narrativas da geografia e do relevo, mas foi atento aos fatores que 
realçavam a Amazônia como espaça a ser civilizado.  

Como única e detentora de elementos de ordem ética e social, que a diferenciava 
do tempo civilizador e das formas de mudança do progresso capitalista. Mas, como bom 
republicano e imbuído do espírito positivista da época, suas descrições da Amazônia não 
permitiam quaisquer hipóteses, mesmo para uma natureza tão diferente e distante como 
aquela, de ser interpretações separadas da unidade política como um todo. Também, a 
literatura de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas (1956) construiu um ambiente mítico, 
narrado por “uma espiritualização imaginária” (ROSENFIELD: 2003, p. 704) como forma e 
discurso narrativo para se retratar o sertão. Um lugar fantástico que seduz pelo convite a ser 
decifrado e desvendado em sua essência. Uma terra onde o homem é feito pela mistura da 
alma do sertanejo com o trabalho árduo, criando um vínculo de posse. A obra de Ulysses Lins 
de Albuquerque, Um Sertanejo e o Sertão (1957), é considerada um dos mais belos trabalhos 
sobre o coronelismo nordestino. A ênfase é notadamente política, com relatos de pessoas de 
mando e sua extensão do poder. O autor buscou retratar cenas do cotidiano do interior de 
Pernambuco, evidenciando as formas sociais da época, compilando-as em pequenas 
publicações. 

Já em Moxotó Brabo (1960), destaca principalmente os habitantes, as velhas 
fazendas, os cangaceiros e os capitães – personagens importantes no cenário do poder – sem 
contar as modas de desafios e outras canções. As duas publicações são verdadeiros trabalhos 
de história oral, cuja investida maior foi a preocupação em descrever as cenas do cotidiano 
sertanejo e as pessoas de personalidade, preservando a memória local, sendo, portanto, 
consideradas de grande valor documental. Também Tropas e Boiadas, de Hugo C. Ramos 
(1917) apareceu pela primeira vez na Revista dos Tribunais do Rio de Janeiro como romance 
de época. Reúne coletâneas de cenas e situações cotidianas de boiadeiros. As viagens sertão a 
dentro em Mato Grosso e Goiás – terras dos chapadões - deixam transparecer uma vida 
sertaneja anestesiada pela improbidade do tempo. A visão regional dos vaqueiros e as grandes 
tropas de boiadas são resgatadas com maestria, identificando uma preocupação em se lidar 
com a realidade regional, social e geográfica.  

Atualmente, um trabalho vigoroso e capaz de um perfil crítico que foge aos 
padrões de análise tem sido o de Pernambucano de Mello (2004). O trabalho sobre Lampião 
retrata não apenas a saga de um bandido famoso do sertão nordestino, mas o autor procura 
revelar um contexto social e cultural propiciadores de um comportamento marginal feito a 
partir da estética da violência e de um código de ética cultural entre os pares. O ‘escudo ético’ 
era a forma pela qual a violência e o banditismo deflagravam-se no sertão, propiciando 
atividades perversas e oportunamente contra a lei. Também, este escudo ético era o amálgama 
da união estável entre coronelismo e cangacerismo no sertão – formas de trabalho e 
manutenção de poder 12. 

Esse afastamento e estranhamento são elementos pertinentes do discurso da 
historiografia e da literatura com relação ao sertão na contemporaneidade, como vimos. Um 
limbo na terra. O sertão, as fronteiras, as bordas são terras incógnitas, estranhas a modernidade 
por contem elementos de tradição cultural, cujos hábitos e imaginário dizem sobre uma 

                                                           
12 - Ver: PERNAMBUCANO DE MELLO, Frederico. Guerreiros do Sol: violência e banditismo no Nordeste do 
Brasil. 2004. 



 

vontade em conhecer sua origem, marcada pela insensatez que nos escapa à consciência do 
trágico e do universo dramático de um contexto histórico. Estas terras como nas descobertas 
são espaços ainda hoje de conflitos de terra, guardam carinhosamente toda uma tradição 
histórica do poder privado e dos interesses das elites. São representadas ainda hoje como 
equivalentes de pobreza e estranheza, num misto de romantismo piedoso do miserável que 
necessita ser protegido.  

A realidade é que o sertão guarda o conhecimento, bem como o sistema de 
poder da dominação pública, mantido escondido e não decifrado como memória política e 
imperceptível. Entender suas sucessivas representações é como perceber este espaço rural 
profícuo de elementos que nos soma a compreensão de nossa história. O sertão, o mundo rural 
é este lugar da gênese e dos processos de acomodação de uma estrutura de dominação privada, 
fundada nas formas sistêmicas do mandonismo local. Por definição, uma cultura política do 
mando, de um poder pessoal e personalista cuja base de poder é o território, a terra, o 
latifúndio. Da terra agregam-se as formas de manutenção de seu poder: o jagunço e o  
fazendeiro. Estão unidos numa definição do ruralismo como poder que mistura dominação, 
banditismo e justiça costumeira. Por isto este mundo é mantido sempre à margem, intocável e 
imperceptível. Uma consciência ideológica das elites republicanas cujas imagens perpetuam 
um discurso de poder. 
 
Conclusão 
 

Percebemos a manutenção de uma estrutura de poder privado no Brasil através do 
uso das formas de propagandas e do reconhecimento da arte como meio de representação de 
uma cultura política rural (pessoal, familista, clientelista). Esta representação ideológica 
formada pela República não significou uma mudança moral e nem das condutas de poder 
liberal. Apenas confirmou um espaço rústico a ser falseado por imagens e símbolos 
imaginativos para a articulação do poder oligárquico rural. A partir desta ideologia as formas 
de interação do mundo sertanejo e do mundo urbano foram articuladas num meio harmônico e 
equilibrado, completamente desarticuladas de uma realidade do sertão enquanto espaço de 
conflito, violência e pobreza. Esse processo de acomodação do poder privado no modernismo 
brasileiro pode ser referendado na literatura de Macunaíma no que se refere à mestiçagem e ao 
sertão numa tentativa de ser perceber o sufocamento do processo de modernidade em face da 
rusticidade brasileira. Entretanto, a realidade social e historica do sertão ainda nos foge como 
objeto de estudo, principalmente pela historiografia que alcança seus temas centrados nos 
diversos objetos referentes á urbanidade e a construção desta cultura citadina. 
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