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"Percorro
toda a nossa história e penso que Os Sertões
serão
no futuro, para o Brasil, o grande livro nacional;
o que
Dom Quixote
ê para a Espanha ou Os Lusladas
para
Portugal;
o
livro em que a raça encontra a floração das suas qualidades,
o
espinheiral
dos seus defeitos, tudo o que, em suma, é sombra
ou
luz na vida dos povos". (E. Roquette Pinto)
.

"Lugares de Memória"
Ao final de um s~minârio empreendido durante três anos na
"Ecole
des Hautes
Etudes
en Sciences Sociales"
(1978 à
1981),
o
historiador Pierre Nora organizou uma coleção em quatro
volumes,
fartamente
ilustrada,
sob o titulo Les
lieux de mémoire.
A
constatação
do
ràpido desaparecimento da memória
nacional
na
França gerou neste autor o desejo de realizar "um inventario
dos
lugares
onde a memória nacional
cor~orificou-se,
materializouse. "
A tese central de Nora refere-se ao desaparecimento
da memória
enquanto
um
fenômeno coletivo e inconsciente
dos
agrupamentos
humanos
onde
se processava a manutenção de uma
tradição,
onde
eram
reforçados
laços
de continuidade. O advento
dos tempos
modernos
teria alterado a estrutura de uma mem6ria-coletiva
que
foi substituída por uma memória-histórica.
O exemplo mais contundente seria representado pelo fim dos camponeses, "esta coletividade-memória por excelência". Nora sinaliza para o fato de que o
desaparecimento
destas coletividades-memória
tradicionais com o
apogeu
do crescimento industrial coincidiu com a transformação
destas em objetos de estudo da história.
Através
do fenômeno
da mundialização,
da democratização,
da
massificação,
este processo disseminou-se por todo o planeta.
A
independência de novas naçOes inseriu na historicidade,
sociedades
já despertadas pelo colonialismo. Assistiu-se assim
ao fim
das
sociedades-memória
-grupos,
familias,
etniascom forte
capital
memorial e fraco capital histórico. Desapareceram
todas
as sociedades que asseguravam a conservação e a transmissao
dos
valores.
"Fim das ideologias-memórias,
como todas
aquelas
que
asseguravam a passagem regular do passado ao futuro ou jndicavam,
1
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do passado, o que era necessario reter para preparar o futuro."
Este movimento de desaparecimento da mem6ria coletiva foi
acompanhado por uma dilatação da percepção hist6rica. Esta
percepção estaria calcada numa reconstrução sempre problematica e
incompleta do que não mais existe; ou seja, a história seria uma
representação do passado através de uma operação intelectual e
laicizante, cujo instrumental bàsico consistiriam na análise e
no discurso critico.
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Os "lugares de memória" nasceram no bojo deste processo. Não
podendo mais haver mem6ria espontânea, tornou-se necessário criar
arquivos, manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar
elogios fünebres. Nunca se guardou tantos documentos, nunca se
arquivou tanto papel -assinala Nora-. Os "lugares de mem6ria"
passaram a existir numa sociedade em que a operação da memória já
não era mais natural, onde já não mais existia o meio da memÓria
("milieu de mémoire").
Este movimento atingiu seu ponto áximo com o fim da memória
nacional, "a mais forte das nossas tradições coletivas; por
excelªncia nosso meio de memória". Os Alugares de memÓria" seriam
definidos então como os restos de uma memória nacional que se
esfacelou. Estes lugares estariam sinalizando cada vez mais para
resquícios num mundo que se concebe em permanente transformação,
que vive sob o signo da mudança. Museus, arquivos, cemitérios e
coleções, festas, aniversários, tratados,
processos-verbais,
mOliurnentos,santuários, associações, rituais, culto aos mortos
formariam um conjunto de testemunhos residuais de uma outra
época, fornecendo uma ilusão de eternidade. Numa sociedade cuja
tendência é reconhecer os individuos apenas como iguais e idênticos, percebe-se a tradição nacional como algo que diz respeito
ao conjunto dos indivíduos, mas estes jA não podem mais vivenciar
esta tradição como tal.
Nora propõe a exploração de todos os sentidos da categoria
"lugares", dos mais materiais e concretos, como os monumentos aos
mortos
e' os arquivos nacionais, aos mais
abstratos
e
intelectualmente construidos, como a noç80 de linhagem, de
geração, ou mesmo de região e de "homem-mem6ria". Do lugar mais
sacralizado, como Reims, ao mais humilde manual sobre a nação
para crianças. Das crônicas de Saint-Denis, do seculo XIII até o
"Trésor de Ia langue française" ainda inacabado; passando pelo
Louvre, a Marseillaise e a enciclopédia Larousse. O historiador
sugere ainda que ao lado dos "lugares" inevitàveis da mem6ria
nacional, sejam buscados os lugares menos evidentes, corno o
calendario republicano, e mesmo os lugares desconhecidos, como a
biblioteca popular do Marais ou o Dicionârio de pedagogia de
Ferdinand
Buisson. São estes lugares sem
glória,
pouco
frequentados pela pesquisa e desaparecidos de circulaçao que
explicitariam melhor o que se designa por "lugares de memória".
"Simples e ambiguos, naturais e artificiais, imediatamente oferecidos à experiência mais sensival e, ao mesmo tempo, ligados à
experiência mais abstrata, os "lugares de memória" são materiais,
2
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simbólicos e funcionais. O que os constitui é um jogo de
interação entre a memória e da história (com o desaparecimento da
memória vivida coletivamente, a memória sera cada vez mais historicizada, encompassada pela percepção histórica). A razão de ser
fundamental de um "lugar de mem6ria" consiste em parar o tempo,
bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas,
imortalizar a morte, materializar o imaterial para guardar o
mâximo de sentidos num minimo de signos. Por outro lado, os
"lugares de mem6ria" vivem de sua aptidão à metamorfose, nas
incessantes transformações de suas ~ignificações e em
sua
ramificações imprevisiveis.
"Os "lugares de mem6ria" -assinala Nora- não tem referentes na
realidade. Ou melhor são eles mesmos seus pr6prios referentes,
signos que remetem a si pr6prios, signos em estado puro. Não que
eles sejam sem conteudo, sem presença fisica e sem hist6ria; pelo
contrário.
Mas o que os tornam "lugares de mem6ria"
é
precisamente o fato de que eles escapam da hist6ria. (...) o
lugar de mem6ria é um lugar duplo; um lugar de excesso fechado
sobre si mesmo, fechado em torno de sua identidade e reunido
sobre seu nome, mas constantemente aberto sobre a extensão de
seus significados." (Nora, 1984).
O presente trabalho visa refletir sobre o culto à Euclides da
Cunha na cidade paulista de sao José do Rio Pardo enquanto um
"lugar
de memória". O objetivo consiste em
desvendar
a
representação de'nacionalidade e~pressa no culto, a maneira como
el& é construida e ainda, investigar sobre a relação entre a
construçao de uma personalidade emblemática com o tema da nacionalidõ.de.

A invenç40 da tra4iç30
No dia 15 de Agosto de 1909, no interior de uma pequena casa no
bairro da Piedade, suburbio do Rio de Janeiro, tombava, morto a
tiros, o escritor Euclides da Cunha. O tiro fatal foi disparado
pelo amante da esposa do escritor, o então cadete do Exército,
Dilermando de Assis. Euclides que havia se dirigido à residência'
do cadete com o firme propósito de "matar ou morrer" levara a
pior, antecipando seu fim.
Naquela época, Euclides da Cunha era jâ um escritor consagrado
nacionalmente. Seu primeiro livro, Os Sertões publicado em 1902
obteve grande aceitação nos meios intelectuais e políticos,
principalmente entre os descontentes com os caminhos da RepÓblica recém-proclamada. No livro, Euclides descrevia as ações militares contra o Arraial de Canudos no interior da Bahia, que ele
havia presenciado como rep6rter do jornal "O Estado de sao
Paulo". O livro repercutiu inicialmente devido a seu aspecto de
denuncia da ignorância em que viviam os detentores do poder na
capital. Euclides da Cunha apresentava uma tese polêmica, de que
os sertanejos que habitavam Canudos não seriam contrArios à
Republica como se alardeava na época. O escritor sinalizava para
3
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a distância entre as visões de mundo que prevaleciam no litoral e
aque19s
compartilhadas pelos habitantes do interior. E ia longe
para o pensamento da época: o sertanejo era antes
de tudo um
forte 'e nele estaria o substrato da nacionalidade. Os brasileiros
do
interior seriam num certo sentido mais brasileiros, jã que o
interior,
livre das influências estrangeiras
poderia
preservar
uma cultura
autêntica
capaz
de fornecer
as bases
para
a
constituição de uma cultura nacional. Aos brasileiros do litoral
restaria a tendência à imitação, à copia. Tomando como referência
o Brasil do litoral, a nação brasileira seria inviável, pois nada
teria
de proprio,
de singular, de autêntico.
As
influências
estrangeiras
e o cosmopolitismo ocasionariam
no litoral
uma
civilização
de empréstimo.
Assim, denunciava
o escritor,
ao
massacrarem
os sertanejos
de Canudos,
as elites
brasileiras
demonstravam
estar "cegas aos quadros reais" das vidas da maior
parte do povo brasileiro -substrato da nacionalidade.
"Vivendo quatrocentos anos no litoral vastissimo, em que palejam
reflexos
da vida civilizada, tivemos de improviso, como
herança
inesperada,
a Republica. Ascendemos de chofre,
arrebatados
na
caudal
dos ideais modernos, deixando na penumbra secular em que
jazem no âmago do pais, um terço da nossa gente. Iludidos por uma
civilização de empréstimo; respingando, em faina cega de copistas, tudo o que de melhor existe nos codigos orgânicos de outras
nações, tornamos, revolucionariamente,
fugindo ao transigir
mais
ligeiro
com as exigências da nossa propria
nacionalidade,
mais
fundo o contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles
rudes
patricios
mais estrangeiros nesta terra do que os imigrantes
da
Europa.
Porque
não no-los separa um mar,
separam-no-Ios
três
séculos ... " (Euclides da Cunha, Os Sertões).

Além
da polêmica que esta tese fundamental desencadeou, o livro
foi saudado
pelos
criticos como obra
literAria
de excelente
qualidade.
As edições se sucederam em grandes
tiragens
com a
concorrência
de boas
editoras
da época
que passaram
a se
interessar pelo livro ap6s o sucesso da primeira ediçao (custeada pelo proprio
autor). Apos este períOdO de consagração, Euclides da Cunha prosseguiu sua carreira de escritor preocupado com a
temática
da nacionalidade.
Sua morte,
ainda
moço,
de forma
trágica
e em plena fase produtiva,
desencadeou
um clima
de
comoção nacional. Dilermando de Assis, o autor do disparo
fatal,
passou grande parte de sua vida buscando defender-se do crime que
lhe foi atribuido. De fato, judicialmente o cadete
conseguiu
a
absolvição
alegando legitima defesa. Euclides da Cunha havia
se
dirigido
transtornado à sua residência com a intenção de tirarlhe a vida. Assis, que na ocasião era campeão de tiro, teve mais
sorte com relação à sua propria vida, mas nao conseguiu evitar
a
tragédia. Mesmo absolvido pela justiça, pesou-lhe sobre os ombros
a autoria da morte de um gênio nacional. Admiradores do escritor
nunca
lhe perdoaram e Dilermando de Assis chegou a escrever
um
livro de 400 pAginas, que publicou em 1946, intitulado Um nome,
uma vida, uma obra, com o intuito de defender-se das acusações.
4
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No dia 15 de Agosto de 1912, a Atragédia da Piedade"
completava
três anos. Na pequena cidade de sao José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, o aniversArio da morte do'escritor era um dos
assuntos
do dia. Diante da Prefeitura, um grupo de pessoas
conversava
sobre a passagem de Euclides por aquela cidade
durante
os anos de 1898 ao inicio de 1901. Foi ali que o escritor redigiu
grande
parte
de Os Sertões, aproveitando momentos de folga
da
tarefa de reconstrução de uma ponte sobre o rio Pardo,
enquanto
engenheiro de obras públicas, ocupaçao ta~ém
por ele exercida.

,
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Alguns
rio-pardenses haviam conhecido o escritor e dele
privado
de alguma
proximidade. A passagem do aniversàrio de sua morte
suscitava neles o ensejo de uma homenagem póstuma. Alguem teve
a
idéia de sair de preto em direção à cabana nas margens
do rio
Pardo, local onde o escritor havia escrito seu mais famoso livro.
A hora combinada, um grupo de cerca de seis pessoas
iniciou
a
"romaria
civica"
na porta da Prefeitura Municipal.
Entre
eles
estavam
Joao Modesto
de Castro
e José Honório
de
Sylos,
funcionArios municipais. Durante a caminhada convidaram o povo da
cidade
para
aderir
a mani~estaçao. Era o inicio
da
"romaria
civica" em prÓI da memÓria de Euclides da Cunha que se prolongaria por vArios anos e se transformaria em festa oficial da cidade
de São José do Rio Pardo e do Governo do Estado de São Paulo.
Ano após ano a "romaria civicaR arregimentou novos adeptos sob o
lema "Por protesto é adoração". O primeiro trabalho para o cultivo da memória de Éuclides da Cunha consistiu em limpar a Area
ao
redor da cabana que, em situação de abandono, havia sido ocupada
por em matadouro próximo que ali despejava visceras e restos
de
carne.
Prevaleceu
a idéia de autenticidade.
Os cidadãos
riopardenses almejavam reconstituir o ambiente que cerqou a criaçao
de Os Sertões. Na cabana, foi instalada a mesa
ónde
Euclides
escreveu
e o banco de madeira onde ele se sentou para
escrever.
Procurou-se resgatar o clima sagrado da criação, preservando cada
detalhe
do entorno. A velha palneira sob cuja
sombra
Euclides
descansava
e que aos poucos feneceu foi substituida
por outra
exatamente igual.
A terra santa de Euclides da Cunha foi sendo esculpida aos poucos,
com o objetivo de resguardar do esquecimento
os objetos
sagrados
-instrumentos
da criaç80- e também a paisagem
que os
olhos do escritor teriam conservado na retina. Os comuns
mortais
buscavam
alcançar senão o gênio e a genialidade do escritor,
ao
menos
tudo
o que lhe circundava, a aura de Euclides.
Os
riopardenses inventavam uma nova qualidade para aquela cidade perdida no interior de São Paulo, grande produtora de cenoura,
cebola
e, a partir de então, da mem6ria de Euclides da Cunha. A cidade
haveria de ter algo de mAgico, algo de incomum, pois ali, exatamente
ali e nao em qualquer outro lugar do Brasil,
Euclides
da
Cunha
havia
escrito
Os Sertões. E Os Sertões
no entender
de
doutos
senhores
da capital era o grande
livro nacional.
Se
Portugal tinha Camões e Os Lusiadas, se a Espanha tinha Cervantes
e Dom Quixote,
o Brasil tinha Euclides da Cunha, o Brasil
tinha
Os Sertões!
5
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Gonçalves
em trabalho recente faz menção ao uso simbÓlico
de
objetos e coleções para construir identidades pessoais e coletivas na moderna história cultural do Ocidente. Em muitos
casos,
"estabelece-se uma relaçAo metonirnica entre proprietàrio e propriedade
e entre
monumentos
e passado.
A propriedade
é
considerada
parte do proprietArio, e vice-versa.
Os monumentos
são considerados parte orgânica do passado e", na medida em que os
possuimos
ou os olhamos, estabelecemos, por seu intermédio,
urna
relaçAo
de continuidade com esse passado."
(Gonçalves,
1988).
Assim, ao elevar uma cidade como Ouro Preto à condição de patrimônio nacional, estaria sendo acionada uma estratégia retórica de
identificacão
entre
o Brasil e esta cidade. Na simbiose
entre
proprietArio
e propriedade, a nação estaria
sendo
identificada
com a cidade e, portanto, com o barroco, com a sua religiosidade,
enfim,
com as caracterlsticas que lhe foram
imputadas
para
o
tombamento. Como decorrência todos os brasileiros devem a partir
de então se sentir portadores Aautênticos" dos mesmo atributos da
cidade.
Preservando os objetos mais "autênticos" da cidade,
sua
"aura" estaria sendo preservada. A relação metonimica dos objetos
preservados
com o passado da cidade é ampliada para uma
relaçao
metonimica da cidade com a identidade nacional.
,

No caso
do culto à Euclides da Cunha parece ter se verificadQ
processo semelhante. Em primeiro lugar, a invençAo de Euclides da
Cunha como o escritor nacional por excelªncia. Os agentes do novo
culto procuram fazer uso de citações de nomes consagrados para
a
legitin.ação e a afirmação desta idéia. Para reforçA-Ia acionam
a
comparaçào
de sua obra consagradora (escrita em Sã9 José do Rio
Parda)
com outras
"grandes obras
representativas
de outras
nacionalidades".
Em segundo lugar, a preocupaçao com a "autenticidade":
o escritor "autênticamente" nacional, a obra
que
fala
sobre
a "autêntica" nacionalidade, a preservação do exato
lugar
onde o escritor escreveu o livro consagrador (a cabana
"autêntica",
a paisagem
"autêntica"
que o escritor
via
enquanto
escrevia),
,enfim um conjunto de associações
que terminam
por
criar
uma
ilusão
conforme os objetivos
dos organizadores
do
culto:
a ilusão de que São Jose do Rio Pardo, pequena cidade
do
interior de São Paulo guarda uma reliquia valiosa da nacionalidade. Nesta relaçao metonimica proprietariojpropriedade,
S~o Jose
do Rio Pardo se metamorfoseia numa cidade nacional por excelência
(como Ouro Preto, como Aparecida).
Ainda segundo Gonçalves, a categoria "autenticidade" estA
ligada
às modernas
idéias
de
indivíduo
e sociedade
no
Ocidente.
Gonçalves
cita
um estudo
de Lionel
Trilling:
na
noç~o
de
autenticidade
(... ) emerge no contexto em que predominaram
as
concepções
individualistas do self. Dessa
forma,
autenticidade
tem a ver não com o modo como apresentamos nosso seI! ao outro em
nossas interações sociais, mas sim com o que ele realmente é, ou
o que realmente somos, independentemente
dos papéis que desempenhamos e de nossas relações com o outro. Assim, o indivíduo passa
a ser pensado como o prÓpria locus de significado
e realidade.
6
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Autenticidade é a expressão desse self definido como urna unidade
livre e autônoma em relação a toda e qualquer totalidade
cósmica
e social.
Estas concepções são aplicadas a pessoas
e objetos
(...)" (Trilling,
1972 apud Gonçalves, 1988). Outro
autor
que
refletiu
sobre a idéia de °autenticidade" foi Walter
Benjamin.
para ele, o "autêntico" é identificado com o original
opondo-se
ao "inautêntico~
(c6pia ou reproduçAo). O
"autêntico"
estaria
relacionado
à "aura" do objeto. "A "aura" de um objeto
por
sua
associa-se
a sua originalidade, a seu caràter· ónico
e
a uma
relação
genuína com o passado". (Benjamin, 1987 apud Gonçalves,
1988),

/
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Nb caso quê estamos enfocando

a noção de "autenticidade"
aparece
associada tanto com relação à representação da pessoa do escritor
quanto com relação à representação de nacionalidade que é depreendida· da leitura de sua obra consagrada. Neste caso, o original
é o sertão,
enquanto que o litoral seria
identificado
com
a
c6pia, com a reprodução de nacionalidades estrangeiras.
Interessa-me
aqui
analisar
a identificação
da nacionalidade
brasileira com determinados indivíduos considerados
"autênticos"
representantes da brasilidade. Neste sentido, vale a pena lembrar
Dumont.
Segundo este autor, a nação
oderna se caracteriza
por
ser concomitantemente
uma "coleção de indivíduos" e um "indivíduo
coletivo". Neste sentido, a tendência da nação consiste em apresentar-se como uma entidade autônoma, definida
independentemente
de suas relações com o todo social (ou cósmico). E desse modo ela
é identificada com indivíduos reais, sendo portadora dos mesmos
atributos
destes:
carater, personalidade,
autonomia,
vontade,
memória, etc. (Dumont, apud Gonçalves, 1988).
Refletir
sobre
o processo de identificação
de individuos
com
nacionalidades
pode fornecer importantes pistas para a compreensão
de representações
da nacionalidade, assim
como
para
o
desvendamento
dos grupos que acionam estas
identificações.
No
Brasil, são muitos os casos em que verifica-se este processo.
HA
o culto aos mortos, como o culto à Euclides da Cunha em São Jose
do Rio Pardo, o culto à Monteiro Lobato em Taubaté, o culto
à
Luiz Gonzaga em Exu, o culto à Vitalino em Pernambuco. HA também
a escolha
em vida de indivíduos para simbolizar a nação,
como
demonstra
a recente escolha do escritor Barbosa
Lima Sobrinho
como cidadão numero 1 do Brasil durante o processo de votaç~o
do
impeachement do Presidente Collor.

A eflcAcla

40 culto

Euclldee

d

José Murilo de Carvalho utiliza a expressao nbatalha de s1mbolos
e alegoriasn
para enfocar o processo através
dos quais
foram
sendo
implantados
alguns dos principais símbolos
nacionais
na
fundação da Republica brasileira. Guardando as devidas diferenças
o estabelecimento de um culto a um morto nacional implica
sempre
numa batalha por adesões. Esta "batalha de simbolos e alegorias"
tem como meta a conquista do imaginArio social. Como um autêntico
7
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culto religioso, a implantação de um novo culto depende de aceitação e eficàcia. "Um simbolo estabelece uma relação de significado entre dois objetos, duas idéias, ou entre objetos e ideias,
ou entre
duas imagens. Embora o estabelecimento
dessa
relação
possa
partir de um ato de vontade, sua aceitação,
sua eficAcia
politica
vai depender da existência daquilo que Baczko
(Baczko,
1984) chamou de comunidade de imaginação, ou comunidade de sentido. Inexistindo esse terreno comum, que terA suas raizes seja no
imaginário preexistente, seja em aspirações coletivas em busca de
um novo imaginario, a relação de significado- não se estabelece
e
o símbolo cai no vazio, se não no ridículo." Como efetivamente
o
culto A Euclides da Cunha se implantou? Quais foram seus principais
adeptos? De que maneira o culto veio a ser disseminado
já
que em 1992 foram comemorados 80 anos desde sua implantação?

I

Em
1918, os rio-pardenses ajardinaram a área e construiram
a
"herma
de Euclides da Cunha". O jornal "O Estado de São Paulo"
representou a primeira adesão significativa. O "Estad80" vinculava seu nome a um empreendimento que imbricava-se com sua própria
história,
já que ainda no Império sob o nome de "A Província
de
São Paulo", este jornal havia enviado o jovem repórter
Euclides
da Cunha para registrar a Guerra de Calludos. O ingresso do jornal
foi acompanhado de importante donativo ao monumento e A cidade:
um medalhão
de bronze com um verso
autobiogrâfico
esculpido:
"misto
de celta, tapuia e grego". Este donativo não era casual.
Lembremo-nos que ao morrer, Euclides teve seu cérebro retirado
e
enviado
ao Museu Nacional para estudo. Corno um cérebro
de um
individuo
que
personificava a miscigenação racial
poderia
ter
produzido
obra tão genial? A Antropologia física
passou
longas
tardes buscando resolver esta questão tão cruc~al para a época.
Euclides
passou a personificar o gênio da raça. Da miscigenação
nos trópicos algo havia dado certo. Eucli es simbolizava o homem
brasileiro viAvel, possivel, e mais dó que isto, genial. O jornal
"O Estado de São Paulo" marca para sempre sua presença no culto à
Euclides da Cunha, ao mesmo tempo em ue enfatiza uma questão que
se tornarA um dos principais aspectos do culto euclidiano. Cultuar Euclides
da Cunha passou também a significar
a difusão
da
crença
num, Brasil
viàvel posto
que
formado
por brasileiros
viàveis.
Crença que implicava na condenação de um outro
Brasil
inviâvel
ou ao menos
pouco
representativo
da
autêntica
nacionalidade: o Brasil do litoral.
A adesão do "Estadão" sinalizava para uma outra característica.
As elites paulistas reiteravam o espírito bandeirante, pioneiro.
Através de um jornal paulista, o escritor fora enviado à Canudos.
Numa
cidade
paulista concluíra o grande trabalho
redentor
da
nacionalidade.
São Paulo mais uma vez adiantava-se, fundando
e
patrocinando a memória do grande escritor.
Em 1925, a Câmara Municipal aprovou projeto de Lei instituindo
o
dia 15 de Agosto
corno feriado municipal na cidade de São José do
Rio-Pardo. A partir de então, a cidade passava a ter dois feriados: o dia 19 de Março, data de fundação da cidade e o dia 15 de
Agosto, data da morte de Euclldes da Cunha.
8
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Em
1928, a Prefeitura Municipal construiu uma
redoma
protetora
para
a cabana, protegendo-a dos efeitos corrosivos do tempo. A
redomá
de vidro conferia uma aura toda especial ao barracão
de
zinco,
que serviu de ref~gio para o escri~or. "Ai que
saudades
do meu escritório de zinco em São José do Rio Pardo. -diria
ele
numa carta ao amigo rio-pardense Francisco Escobar-. Creio que se
persistir nesta agitação estéril nada mais produzirei de duradouro."

/
/

/
/
/

A frase
de Escobar foi gravada e afixada na cabana. Com ela a
força mAgica, o poder especial de criação da cabana de zinco
em
São José do Rio Pardo era acentuada. Longe de sua cabana à beira
do Rio Pardo, Euclides nada mais havia produzido de duradouro, de
eterno,
de imortal. Imortalizando a cabana retinha-se seu fluxo
sagrado.
A cabana era uma relíquia da manifestação
da divina
força
poética que se manifestou no escritor. A redoma
de vidro
seria
então
capaz
de imortalizar a cabana
que
imortalizou
o
escritor
que produziu a obra imortal. Pois para que existem
as
redomas,
senão
para protegerem as relíquias ou as imagens
dos
santos e das divindades?
Em 1935, dois paulistas decidiram criar novos eventos contribuindo decisivamente para a consolidação das comemorações em torno da
figura de Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo. Um médico,
o Dr. Oswaldo Galo~ti, então com cerca de 34 anos, instituiu
as
"semanas
euclidianas" ,
organizando
de
forma
sistemAtica
comemorações que 'até então eram dispersas. Um professor de Português,
recém-formado na USP, Prof. Hercilio Angelo, instituiu
as
"maratonas
intelectuais euclidianas", visando atrair
jovens
de
todo o Brasil para participar de estudos euclidianoa e, durante
as semanas comemorativas, responder sobre o escritor. As "maratonas" foram organizadas de maneira a estimular a competição
entre
os jovens. Os cinco primeiros lugares passaram a receber prêmios.
Com as "semanas euclidianas" , a cidade de São José do Rio Pardo,
passou a convidar intelectuais de renome nacional para que proferissem
uma Conferência. Este tornou-se o ponto alto das semanas
com a presença de grandes personalidades na cidade. Em
1936, o
convidado oficial foi o historiador Pedro Calmon. Nos anos subsequentes, a cidade contou com a presença, entre outros, de Roberto
Simonsen,
Cassiano
Ricardo, Guilherme de A1meida,
Trist~o
de
Athayde,
Plinio Salgado, Gustavo Barroso, os tradutores
de Os
Sertões para o francês, para o inglês e para o alemão.
Os
euclidianos
observam
que no inicio
quase
todos
os
conferencistas vinham do Rio de Janeiro, então capital e detentora da hegemonia intelectual no pais. Aos poucos foi havendo uma
tendência de deslocamento para a esfera intelectual paulista. Nos
três ultimas anos, os conferencistas vieram da Universidade
de
Campinas, cidade bem próxima n sao José do Rio Pardo.
Em 1946, o Governo do Estado de sao Paulo fundou a "Casa Euclidiana",
após
a restauraçao e o tombamento da casa
onde
Euclides
morou
com sua familia nos anoo em que viveu em São José
do Rio
Pardo.
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Os procedimentos de organizaçao da "Casa Euclidiana" seguiram
os
mesmos
principios adotados durante a restauraç~o da "cabana".
A
intençao
consistia
em preservar a aura de'Euclides
através
de
seus objetos
mais autênticos. Como a rnaiorparte dos móveis
e
pertences do escritor dispersou-se após sua morte, os organizadores poderiam ter optado por criar reconstruções e ambientações
a
partir de documentos originais como acontece em grande parte
dos
museus
americanos. Entretanto, não
foi esta a ópção seguida.
O
"falso absoluto" descrito por Urnberto Eco que parece
predominar
em toda a América do Norte em reconstruções de ruas,
casas
e
muitas
vezes
cidades inteiras, nao parece
ter dominado.
Pelo
contrArio,
mesmo deixando enormes espaços vazios no interior
da
antiga
residência
do escritor, a preferência
recaiu
sobre
a
documentaçao "autêntica". A "Casa Euclidiana" tendeu a se constituir num pequeno museu um pouco desordenado, onde balas e armamentos usados em Canudos convivem lado a lado com fotografias
do
escritor e de sua familia, além de Arvores genealógicas, fotografias dos militares e dos sertanejos em Canudos, quadros
pintados
por artistas locais tematizando a paisagem bucólica de São José
do Rio Pardo com
a ponte e a cabana em primeiro plano. Em vitrines dispostas geralmente no meio e nos cantos das salas,
foram
ainda
dispostos objetos antigos doados por famílias de
rio-pardenses, sinalizando para a busca de inserçao no templo sagrado de
Euclides d9 Cunha.
A "Casa Euclidiana" 'neste contexto emergiu como um misto de museu
e arquivo do escritor e de antiquàrio da cidade. E foi a partir
de sua criação,' enquanto lugar de memória
oficial,
legitimado
pelo Governo do Estado de São Paulo, com funcionârios
exclusivos
pagos pelo governo estadual, que o euclidianismo
consubstanciouse definitivamente.
A partir
de então tudo passou a ser arquivado,
documentos
e
fotografias
da vida
e obra de Euclides
da Cunha
e toda
a
documentação do próprio culto euclidiano. Prevalecia uma memória
arquivlstica e não uma memória social, englobante, coletiva como
assinalou Nora. (Nora, 1984). Com a "Casa Euclidiana" o dever
da
memória (memória encompassada pela história) faz-se presente.
Na
cidade
de sao José do Rio Pardo todos pesquisam sobre suas origens, sobre suas relações com o ilustre escritor que ali habitou.
Francisco Escobar, o prefeito da cidade quando Euclides da Cunha
por ali passou, é retirado do limbo do esquecimento.
Histórias
começam a ser relatadas sobre "a provãvel amizade entre os dois".
As filhas
de Escobar participam do culto
como
convidadas
de
honra.
As
familias
rio-pardcnses desencavam em seus
bans
de
família
toda
a sorte de objetos e documentos que
lhes pareçam
significativos sobre a passagem do escritor pela cidade, sobre
a
origem
da cidade e sobre suas próprias histórias.
Num movimento
anàlogo,
a "Casa Euclidiana"
inicia
uma ampla
documentação
sobre o próprio culto. As conferências, os discursos, as fotos das "semanas euclidianasw,
enfim, tudo
ou quase
tudo é armazenado. O euclidianismo escreve sua própria
história,
seguindo
o movimento assinalado por Nora onde
cada
disciplina
passou
a percorrer
~ua própria
constituiçao,
reclamando
sua
prÓpria história.
10
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-Etnografia ó
No entender do atual diretor da Faculdade de Filosofia,
Ciências
e Letras
de sao José do Rio Pardo, Proi.
Mareio
José
Lauria,
através do euclidianismo passaram a ocorrer na pequena cidade
de
S~o ·José do Rio Pardo, fatos de uma projeç~o cujos
limites
do
regional
eram transcendidos para ganhar foros de significação
nacional.
Notadamente, a vinda dos conferencistas
representava
"a presença
marcante da melhor
intelectualidade
numa
pequena
cidade do interior."

/
/

Lauria
avalia ainda que o euclidianismo estaria
definitivamente
ligado
à
cidade de São José do Rio Pardo.
Entretanto,
aponta
necessidades
de modificações para que o culto
ao escritor
se
perpetue.
Na sua anAlise, a fundaçao da "Casa Euclidiana"
teria
sidO ·um marco. Até este momento, predominava em sao José do Rio
Pardo o euclidianismo afetivo. Os moradores recebiam os participantes, conferencistas e maratoniatas em suas residências.
Havia
"uma participaçao informal, ligada por laços de afeto".
"Nasciam
amizades e até casa~entos a partir dôO Semanas Euclidianasn•

o

surgimento da ~Casa Euclidiana" sinalizou para a institucionalizaçao
do culto. A partir de então passou a haver uma sede com
funcionArios
póblipos estaduais contratados. Se, por um lado, o
culto
adquiriU um "carâter profissional", demonstrando
crescimento e maior organização, por outro lado, houve -na avaliaçao de
Lauriauma diminuiçao
no Qnvolvimento e na participação
da
populaçao local.

Como
os tempos mudam e a cidade de sao José do Rí o Pardo
vem
crescendo bastante, contando atualmente com sessenta mil habitantes, o Professor Lauria tem planos para criar uma Fundação Euclides da Cunha. Assim, ele sonha encontrar uma forma eficiente
e
moderna
de resgatar o apoio da sociedade
civil,
principalmente
utilizando patrocínios e mecenatos.
Na
"Semana, Euclidiana"
de 9 a 15 de Agosto de
1992 muito
se
discutiu acerca das perspectivas do euclidianismo em São José do
Rio Pardo e mesmo de sua atualidade num Brasil que estaria caminhando
para a modernidade. Os mais céticos afirmavam que aquela
seria a última, que nos novos tempos n~o haveria nais lugar para
um culto como aquele. Os mais convictos entendiam
que enquanto
houvesse
São José do Rio Pardo haveria Guclidianismo.
08 mais
criticas
questionavam as formas de organização. Enfim, havia de
tudo um pouco. Do meu ponto dG vista, o euclidianismo e a RSemana
Euclidiana"
vem demonstrando grande vitalidade e tendências
â
expansão.
Desde
sua criaç&o em 1935, a ~Semana EuclidianaR
vem mantendo
uma estrutura bâsica com algumas variações. Nos ultimos anos, tem
ocorrido
os seguintes
eventos: u~
"Desfile
de Abertura~,
a
"Gincana
Euclidiana", a RMaratona Euclldiana",
a "Conferência"
seguida de um "Concerto", a "Romaria Civican e o ~Baile Branco".
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"Desfi le de Abertura 11 ê o mouorrto em que a popu Lacêo da cicia e
mais
participa,
através
das eacolae,
clubes,
entidade8,
associações, bandas e fanfarrao. Geralmente,ls&o orga izadas alas
que representam de forma lndica temas vinculados ao euclidianismo. Em 1969, por exemplo, uma das alas apresentava meninas vestidas com
roupas
típicas dos paises para os quais
o
livro Os
Sertões foi traduzido, trazendo nas m~os o livro com a respectiva
tradução. Em 1992, devido à passagem dos 80 anos de comemorações
euclidianas,
foram
organizadas alas
lembrando
as principais
conferências
e os nomes dos conferencis~as que passaram
pelas
semanas
através
dos anos.
O clima
ê de
festa,
com grande
participaç~o de bandas e grupos artisticos locais.

/

/
,/

A "Gincana Cultural Euclidiana" é voltada para alunos das escolas
de sao José do Rio Pardo (são dez escolas ao todo). Os alunos
se
rennem num grande estAdio e uma equipe de cada colégio responde a
perguntas formuladas por euclidianos e professores de História,
Geografia e Literatura sobre temas da vida e obra do escritor. Ao
final uma das escolas ganha a taça Euclides da Cunha
além
de
prêmios que algumas vezes sUo oferecidos por comerciantes locais.
A "Gincana" acontece hA apenas ois anos, mas é ~~ evento que vem
moiblizando bastante os estudantes, reunindo mais de mil estudantes no estAdio.
Uma breve analise dqs perguntas formuladas aos estudantes durante
a "Gincana" permite entrever o trabalho de conatruçao da memÓria
de Euclides da Cunha. Neste caso depreende-se uma forte tendência
em apresentar
o escritor
como
detentor
de três
qualidades
básicas: -atual, profético, presursor dü literatura brasileira.
P. _ Um tema bem atual é focalizado por Euclidea da Cunha
no
livro Contrastes
e Confrontos. Qual 6 o tema? R.
wO homem
fazedor de desertos", isto é, o homen queimando as florestas para
plantar, realizando as tradicionais n ueimadas"."
li

Ou

ainda:

tlp.
Além' de revelar uma nova realidade telürica, o livro Os
apresenta
outro
aspecto de importância.
Qual
é
este
Sertões
R. - E o ponto de pa~tida para a literatura
brasileira
aspecto?
moderna."

Ou ainda:
"P.
No estudo
Primado
livro A Margem da História,
mento
que se concretizaria
Qual foi este confronto? R.
da América e o Jap o."
li

do Pacifico", que
Eucliàes previu em
na Primeira Guerra
- O conflito entre

foi publicado
no
1909 um aconteciMundial
em
1921.
os Estados
Unidos

Euclides é também apresentado como um homem adiante de seu tempo,
incompreendido
pela
maior parte de seus
contemporaneoo.
Outro
assunto
enfocado
refere-oe às SUC€88ivas mudanças
de Euclides
pelo Brasil, fruto de uma insatisfa~ao constante, de exílios
que
o escritor impunha-se a si me~mo após sucessivos
empreendimentos
12

frustrados. Além destas e de outras questões genéricas
relativas
vidq e obra do escritor, os euclidianos indagam ainda sobre
a
construçao da mem6ria de Euclides, historicizando o pr6prio culto
que idealizaram.
à

"Em que ano foram criadas as "semanas euclldianasn?
Quem
foi o
idealizador? Em que ano foi inaugurado o mausoléu de Euclides
da
Cunha? Que restos mortais ele guarda? Qual o trecho da carta
que
esta
gravado
no monumento?
A quem E~cliàes
escreveu
esta
carta? .."
I

/
/

/

/

Curiosamente, o Colégio vencedor te sido o "Colégio Euclides
Cunha",
um colégio
publico estadual considerado
o melhor
cidade.

da
da

/

A "Maratona Euclidiana" vem se realizando hA mais
de cinquenta
anos
ininterruptamente.
Trata-se do maior foco de diftlsão do
pensamento sobre Euclides da Cunha. Durante uma semana, estudantes de varios pontos do pais ( a maior parte vem de São Paulo)
assistem
palestras
proferidas
por euclidianos
e professores
visitantes
também
adeptos
do culto.
Ao
final da
"Semana
Euclidiana",
os estudantes reÔnem-g9 numa ampla sala e prestam
exame. Os cinco primeiros lugares são premiados.
Os estudantes que chegam à São José do Rio Pardo são selecionados
em suas
cidades
por professores
(em geral
de Literatura)
associados
à
rede do euclidianismo.
Alguns
destes
estudantes
iniciaram seus estudos em sao José do Rio Pardo ainda no Primeiro
Grau ("Mini Ciclo de Estudos EuclidianosM),
continuando no Segundo Grau ("Introdução aos Estudos Euclidianos"). ,Muitos vem diversas vezes à São Jose do Rio Pardo durante a8 ~Semanas
Euclidianas".
Alguns
dos ecuclidianistas
que hoje
coordenam
ilS
atividades
(sacerdotes do culto) passaram pela condição de maratonista".
~
o caso de Adelino Brandao, vencedor das w.aratonas de 1952 e de
1955, que atualmente exerce a funç80 de orador oficial do euclidianismo.
Il

Através
de conversas informais com os
"maratonistas"
de
1992
procurei
delinear
o perfil destes estudantes.
Em geral,
sao
jovens
na faixa de 15 a 18 anos, tanto do sexo
feminino
quanto
masculino.
A maior parte é originArio de cidades prÓximas a sao
José do Rio Pardo e da cidade de São Paulo. S o jovens com especial
zelo e cuidado no vestir. Alguns impressiona~ pelas
roupas
de roqueiros, calças e blusões de couro, calças jeans com camisetas portando letreiros gigantes, algumas
com dizeres que certamente
fariam o nacionalista Euclides espunar: nas cores da bandeira
americana, "U.S.A.". Um rapaz ao ser entrevistado
sobre
sua partlcipaç&o nas "maratonao" afirmou ser aquela sua "terceira
vez" e que Euclides teria mudado sua vida. Jâ tinha lido tudo e
adorava, pois cada vez que lia compreendia mais a vida, o Brasil,
o mundo. Indagado sobre sua vestimenta, uma c iseta com propagada americana que contradizia o espirito nacionalista da
R Semana
Euclidiana", o rapaz reoponóGu: "isto ê aó enfeit~!"
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A "Conferência" ã realizada no audit6rio mais chie da cidade
em
tom muito solene. O conferencista ganha uma placa de bronze
com
os agradecimentos da cidade sobre sua participaçgo que Rcontribuiu
para abrilhantar a semana". Neste ano,
conferencista
foi
um jovem Doutor em Letras da Universidad0 de Campinas, com tese
orientada
pelo Professor Antônio Cândido, Prof.
Antonio
Arnoni
Prado.

°

/

/

/

Ao iniciar a Conferência, Prado lembrou de sua infância no
interior de sao Paulo, quando ouvia falar das' célebres "Conferências
de sao José do Rio Pardo". Sentia-se pois honrado ao ser incluído
num Pantheon de homens tao brilhantes e sábios como os que
lhe
haviam
antecedido.
A "Conferência" parece
portanto
ter sido
criada com o objetivo de legitimar o culto euclidiano. A vinda de
um
intelectual consagrado de um grande centro atende a um duplo
objetivo:
difunde o evento e a cidade de sao José do Rio Pardo,
ao mesmo tempo em que forma um panthéon de nomes
consagrados
e
consagradores,
ou seja, transforma a "Semana
Euclidiana"
num
mecanismo de consagração no mercado d0 produção intelectual.
Alguns euclidianistas teceram criticas à escolha do jovem doutor
de Campinas,
preferiam um intelectual de mais idade e renome.
Entretanto,
parece estar havendo um certo interesse da Universidade
de Campinas, especialmente dOG
setores
de Literatura,
Linguagem e Multi-M?ios em participar das conferências. A escolha
do nome do conferencista deixou de ser um atributo de uma comissão de euclidianistas
(até a fundaç&o da "Casa Euc1idianaw
era
este o processo), para transformar-58 numa decioao
de carAter
politico,
onde a opiniao dos diretoreG da "Caga Euclidiana"
tem
grande peso.
,

A "Conferência" cumpre a funçao de enaltecer a figura de Euclides.
Seria
interessante realizar um estudo
das quase
oitenta
conferências jA realizadas, verificar as principais tendªncias
e
mudanças
ao londo do tempo. No caso da conferência
do jovem
profesor
de Campinas,
um fato chamo
a atençêo:
a ênfase
na
representação
de Euclides
como um autor onde vida
e obra
se
mesclam. O conferencista classificou E clides como Q~ autor
"que
se joga no mar alto da vida como Liga Barreto
e Augusto
dos
Anjos".
A comparação
positiva de Eculides da Cunha
com
Lima
Barreto é recorrente entre os euclidianoB. Nesta direçao, menciona-se a coragem de aonoe no sentido de omitir suas idéias sem se
subjugar.
O "Concerto de Musica" que se realiza ap6s a nConferência" fica a
cargo
de um musico de renome. No ano o 1992, coube
à
pianista
Eudóxia de Barros que procurou 6ltecutür ao piano clAsa!coB nacionais, terminando apoteoticamente com o AHino NacionalR•
A "Romaria Cívica" ocorre sempre no óltimo dia da "Semana Euclidiana", elratamente no dia da passagem d0 aniversArio de morte
do
escritor.
A banda
da cidade "Corporaçgo
Musical
Euclides
da
Cunha"
sai da porta da "Casa Euclidiana", rememorando o ato doe
contemporâneos
de Euclides em 1912, em direç~o ao sacràrio
do
escritor à beira do rio Pardo, entre a ponte e a cabana.
14

A banda ê seguida por um batalhão de soldados do exército
pelo
Prefeito
e sua comitiva,
peles
eucl!dianistas,
maratonistas e finalmente pela imprensa. Ao,passar pelas
a romaria e saudada pelos moradores. Alguns a acompanham.

local,
pelos
casas,

A
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,porta da cabana, as autoridades locais
ocupam
um pequeno
palanque e discursam para a população. A sessao tem inicio com a
execução do Hino Nacional. O orador solicita que todos se perfilem em sinal de respeito. O orador convidado para esta
cerimônia
mais uma vez tece elogios à Euclides. A certa altura a palavra
é
franqueada ao publico. Nesta ocasião ouve-se discursos
políticos
inflamados' sobre
a situacao do pais.
Os euclidianistas
neste
momento
aproveitam
para enfatizar a atualidade de Euclides
da
Cunha em face das "diflculdadGs pelas quais o pais vem passando".
O prefeito fecha a sessão. A populaçao assiste apinhando-se
por
toda a volta. O som dos alto-falantes repercute por toda a cidade.
O fechamento do evento fica por conta do ~Baile Branco". Nele, as
damas
d'evero vesti r-se de branco. AI uns atribuem esta
tradição
às visões
de Euclides,' que
s!ete .aticamente era
tomado
por
del1rios onde via mulheres de branco esvoaçantes. A decoração
do
baile
busca
criar
um clima rnistico: uma esvoaçante
manequim
envolta
em véus brancos paira sobre as cabeças
dos convidados,
suspensa por cordas, no meio do gaH1\o.O euclidiano mais antigo,
o
médico Dr. Oswaldo Galotti abre o baile.

-Os e c114ian1stasõ gu~ e&º

lea

No entender dos euclidian!stas o escritor Euclides da Cunha seria
um precursor da li~eratura brasileira 'moderna. Euclides da Cunha
teria
inaugurado uma maneira de pensar e conceber o Brasil e a
brasilidade.
Neste
sentido,
os euclidianistas
vêem-se
como
ap6stolos
e
discípulos, ,pregando e difundindo as lições do mestre. São também
continuadores
de sua obra, acrescentando com novos
trabalhos,
aspectos
inconclusos
da ob a de Euclides da Cunha.
Entre
os
vArias
artigos
e ensaios publicados
pelos
euclidianistas,
a
"Enciclopédia de Estudos Eucl!dianos
editada e 1982, durante
a
passagem
dos 80 anos da ediç80 de Os Sertões, da a dimensao
da
tarefa que os euclldianistas se auto-i _ÕGffi neste gentido.
Nesta
coletânea de textos, os autores se preocupam em prosseguir com as
pistas que teriam sido deiJtadas por Euclides em artigos corno por
exemplo,
"As trilhas que partem de wOs SertõesO e de Euclides"
(Francisco
Marins); "Revis~o Histórica de Ca udosA
(Honório
de
Sylos); "As Mulheres de Os Sertões" (Jos6 Calasans), e assim
por
diante.
f

Mas afinal quem sao os euclidianiotas? Qual
a e~tensao do culto
a Euclides
da Cunha? O que quorem atual zar na difusao
de um
pensamento euclidiano?
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Num
levantamento
preliminar, detectamos em torno de 80 a 100
eucli~ianistas
sistemAticos
e fiéis. Este
grupo
comparece
àG
solenidades
em São José do Rio Pardo e também
em Cantagalo,
cidade natal do escritor, onde também hà a~a nCasa Euclidiana" a,
anualmente,
comemora-se a data de nascimento do escritor.
Além
disso,
desenvolvem atividades em outras cidades, notadarnente na
capital e no interior paulista.

o

I

/
/
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euclidianismo seria constituído basicamente por quatro
grupos
que
foram
se sucedendo no tempo. Do primeiro,
incluem-se
os
fundadores
do culto euclidiano. Destes, criadores
da
"romaria
cívica"
em 1912, e que foram contemporâneos do escritor, nao há
mais nenhum sobrevivente.

/

o

segundo grupo compOe-se de indivíduos nascidos no começo
deste
século, entre os anos 1901 a 1920; o terceiro dos nascidos
entre
1920 e 1940; o quarto compreende os nascidos do final dos anos 50
ao final dos anos 60. Um quinto grupo em vias de formação
corresponde
aos jovens "maratonistas". A relaçao direta dos grupos
com classes de idade se justifica pelo fato do recrutamento
dos
euclidianistas
se efetuar a partir da escolaridade. Não hA uma
rigidez hierárquica entre os grupos. A escolha dos elementos para
ocupar posições de prestigio no euclid aniamo ocorre com base
no
desempenhq
intelectual e nao por critério de
idade.
Desempenho
intelectual neste caso é entendido como alto grau de conhecimento
da vida
e da obra do escritor (um con~ecimento em que pesa
a
correta
memorizacão de dados factuais), capacidade de
falar em
publico
(a orat6ria é extremamente
valorizada),
participaç~o
ativa nas solenidades.

o

segundu grupo compreende basicamente os elementos que institucionalizaram,
sistematizaram e criaram as condições para a difusão e a perpetuação do culto euclid!ano. Nele estao incluídos o
Dr. Oswaldo Galotti (1911), criador das "semanas euclidianas"
e
considerado um dos "papas do euclidianiSffiO". A importancia do Dr.
Oswaldo
Galotti reside, entre outros aspectos, na atenção que
a
partir
dele foi conferida aos eatudoo sobre a vida
do escritor
(biografia). E também um dos elementos mais atuantes,
presidente
de honra
na maior
parte das
solenidades,
figura
de grande
prestígio entre os eculidianistüo.
Integra ainda esta segundo gru o, o criador das Rmaratonas euclidianas",
o Professor de Português, natural de São José do Rio
Pardo
(1910), Dr. Hercilio Angelo. Com o Dr. Hercilio Angelo,
o
trabalho
de difusão do pensamento euclid!ano ganhou
fÔlego.
As
"maratonas
euclidianas" foran responGêveis em grande parte
pela
perpetuaç30 do culto.
Outro
integrante deste grupo foi o Oro Hon6rio de Sylos
(1901),
jornalista,
natural de sao Jos~ do Rio Pardo, que oficializou
a
"Semana Euclidiana" como um evento vinculado ao Governo do Estado
de sao Paulo, criando a "Casa de Euclideg d~ Cunha" em 1946.

o

terceiro
grupo
de euclidianistaG foi forjado
sobretudo
no
interior
das
"ciclos de estudos euclidianosn e das
"maratonas
16

euclidianas". Um dos representantes mais e~prGosivos d~ote
conjunto $ o Professor Adelino Brandao,
natural de Belém do Par~ em
1926, e antigo morador de Jundial no interior paulista.
Brand&o
participou
da "Maratona IntelGctuQl E clidiana
de 1952 e dela
saiu vencedor. Em 1955, participou nov~c~tG e mais uma vez saiu
vencedor. Desde então, vem participando ativamente do euclidia-nismo
atraves
dos
"Ciclos de Estudos Euclidianos
da Casa
de
Cultura Euc1ides da Cunha, de São José do Rio Pardo,
integrando
o corpo permanente de palestrantes e regentes de cursos de "Problemas Brasileiros" daquele ciclo de estudos ..
ll

/
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Deste terceiro grupo também faz parte o atual diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de sao José do Rio Pardo,
Professor
MAreio José Lauria, natural de sao José do Rio Pardo
(1932), também Professor efetivo de português na Escola
Estadual
de Primeiro
e Segundo
Grau
"EuclideB
da Cunha".
Lauria
~
discípulo e continuador do trabalho do Professor Hercilio Angelo,
criador das "maratonas euc1id!anas" em sno José do Rio Pardo, que
atualmente
encontra-se
enfermo.
Preocupa-se
sobremodo
com a
difusao
e a continuidade do culto. Atualrn3nte é Coordenador
do
Ciclo de Estudos Euclidianoa de S80 Jos6 GO nio Pardo.
Participa
como
conferencista
dos ciclos de estUGJ8
euclidianos
de Jao,
Jundial, Araçatuba, Lençóis Paulista, Sao JoaQuim da Barra e sao
Paulo.
No quarto grupo encontramos jovens professores de literatura
e
português de escolas püblicas estaduais em cidades do interior de
S~o Paulo e da pr6pria capital. Eles s~o atualmente
responsàveia
pelo preparo e envio de "maratoniotas" a s~o Josó do Rio Pardo.
,

Por fim, estão os jovens "maratonistas", que admiram/e
escritor incentivados por seus profesBorea.

estudam

o

Em linhas gerais, os euclidianistas são egressos de cidades
do
interior
paulista
(Jundiai,
Campinas,
Ituverava,
Bragança
Paulista,
Franca,
Botucatu, Orlândia, sao José do Rio Pardo,
Dourado,
Espírito Santo do Pinhal). Hã ainda elementos
oriundos
da Gapital paulista, de Belém, de Aracaju, de Serrlnha
(Bahia),
do Rio de Janeiro, entre outras cidades do pais.
Os descendentes de Euclides da Cunha desempenham papel
central,
conferindo legitimidade ao culto. Até bem pouco tempo suas netas,
Eliete da Cunha Tostes e Morna da Cunha PÓvoa eram vivas e participavam das solenidades, embora nno realizassem atividades intelectuais. Com a morte das duas, o herdeiro oficial da familia é o
marido de Eliete, Joel Bicalho Tostes. Este atua como
euclidianista, estudando e publicando sobre Euclides da Cunha.
Em termos
sócio-econômicos,
os euclidianistas
se situam
nos
estratos
dao camadas médias. E comum
encontrar
profissionais
liberais com certa "formaçao enciclopédica autodidata"
exercendo
v&rias atividades que se combinam. Advocacia, magistério, jornalismo,
política,
literatura
aSo as QalG
recorrentes.
Neste
sentido, é interessante notar que suas trajetórias
aproximam-se
bastante da trajet6ria do pr6prio EuclidoQ da Cunha que combina17

va a engenharia com a literatura,
form~ção militar.

o jornaliGmo,

a sociologia,

a

Muitos
completara~ estudos superiores em suas cidades de origem
(Faculdade
de Ciências e Letras de Bragança Paulista,
Faculdade
de Educação
Artística da Escola Superior de Belas
Artes
Santa
Marcelina de sao Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Franca (SP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de S~o
José do Rio Pardo sao alguns exemplos). ,
/
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Algumas trajetórias indicam um certo movimento ascendente através
de varios estabelecimentos de ensino em cidades do
interior
de
São Paulo
atingindo a capital paulista. E o caso
do Professor
Adelino Brandao que cursou até o ginAsto em Jundiai, dirigindo-se
a sao Paulo para realizar os cursos preparat6rios e superiores.
HA alguns elementos com pós-graduaçao em Letras e História
zados em universidades paulistas, notadamente USP e PUC.

reali-

Entre
os componentes do grupo notamoG a presença de um editor
(Edições
Melhoramentos) cuja preocupaç~o central
caracteriza-se
pela
edlcao de "temas brasile!rogR•
Eote mesmo editor
é também
autor
de livros
sobre "o ploneirismo da 9aga do café
em S&o
Paulo".
Até
que ponto, um certo
ufanismo
paulista
estaria
presente
no eculiaianismo?
Interegsan~e observar a ênfase
que
este grupo de intelectuais locais do interior paulicta confere ao
fato de ter sido'numa cidade do interior de S~o Paulo que Euclides teve as condições necess~rias paro produzir sua obra
consagradora.
Vale
ainda lembrar a partic'pacão dupla do
jornal
no
Estado de São Paulo" na trajet6ria do escritor-e no culto euclidiano.
Outra característica do euclidianiamo relaciona--se à preocupaçao
recorrente
de difusao da palavra do eocritor. Neste
sentido,
o
tema do nacionalismo é o mais recorrGnte. Difundir a palavra
de
Euclides significa difundir o nacionallnmo, defender os interesses nacionais. Dois euclidianistas que usam pseudônimos em seus
textos, assinam-se respectivamente
"Braailicu8~ e ~BrasiliófiloA.
Como
a idéia de nacao neste caso relaciona-se intimamente com a
autenticidade do interior (do sert~o) por oposição aos estrangeirismos
do litoral que mesclam e falseiam, observa-se que alguns
euclidianistas eram (ou são) participantes de movimentos e entidades
voltadas para a defesa do folclore nacional.
O Professor
Adelino
Brandao
por exemplo é ativo participante
de entidades
deste
gênero
(Presidente da Comissão- Municipal de Folclore
de
Jundiai,
detentor do Pr~mio Amadeu Amaral da Campanha de Defesa
do Folclore
Brasileiro
de 1976, debatedor do I Simp6sio
de
Foclore e Turismo Cultural realizado em 580 Paulo em 1970).
No sentido da difus30 da palavra de Euclides os euclidianistas se
preocupam
em encontrar
maneiras àe po ular!zar
e de ensinar
Euclides
para 08 mais jovenc. Neste sentido, foram
responsãveis
pela organização da edição didàtica de 00 Sertões, com introduç~o
de Alfredo Boai (Cultrix-MEC, SP, 1973).
18

Os euclidianistas movem-se no caopo da produção intelectual.
Neste ~ampo, a posiçao dominante é ocupada pelos grandGs centros
universitArios e academias consagradas. Egp~cialmente co~ relação
à literatura, verifica-se o predomínio da Academia Brasileira de
Letras como grande instituição consagrada e consagradora. O
próprio Euclides da Cunha ocupou na ABL a cadeira que foi de
Castro Alves.

/

Os euclidianistas de uma maneira geral sao intelectuais com muito
renome em suas cidades de origem, mas que-não participam da rede
de relações e que nao manipulam certos códigos doa grandes centros. E interessante observar que muitos deles aao sócios e
membros de Grêmios e Academias Literârias de cidades do interior
(Grêmio Euclides da Cunha, Centro de Estudos Eculidianos de São
Paulo, de São José do Rio Pardo, de Araçatuba, de Jundiai,
Academia Paulista de Letras, Academia Jundia!ense de Letras,
Academia Sorocabana de Letras). São também ganhadores de vários
prêmios, medalhas e diplomas de distinç80 e louvor.
Entretanto, o fato de nao lhes ser fran ueado o acesso a entidades de maior peso na hierarquia nacional, gera nGstes intelectuais uma certa frustração que se traduz em ataques siatemãticos.
Um euclidianista por exemplo referia-se indignado à posse do
médico Dr. Ivo Pitanguy na ABL. nOnde j~ se viu um médico na
Academia Brasileir~ de Letras? Onde ê que isto vai parar, ê uma
desmoralização!" Ou ainda: "Eu conheço poetas ótimos em Belém, no
Nordeste, na cidade onde moro, mas
Folha de sao Paulo só
publica estes garotinhos que não sabem escrever!"
A posiçao dos euclidianistas neste campo não é exatamente uma
posiçao dominada, de intelectuais que entraram r~centemente e
disputam a posiçao dominante. El~ ê ~~a posiç~o dGeltclusão. Na
organização hierarquizada deste CaBpo de produç~o intelectual não
ha lugar para os euclidian!stas. Estes nao pareceo dispor do
capital necessario para entrar na concorrência: acesso
a
determinadas redes de relações, inserção e reconhecimento nos
grandes centros acadêmicos. (Bourdieu, 1975).
Uma das estratégias acionadas consinto na permanente ênfase na
importância do interior enquanto cerne da realidade nacional
autEntica. Os euclidianistas bUBca~ repetir a trajet6ria de
Euclidea da Cunha, um intelectual do interior que alcançoú a
posição de renome nacional.

De que se ÇQ pOe
40s eucl!d1anQS
"A obra nao pode ser considerada.nem como uma unidade imediata
nem como uma unidade certa, nem como uma unidade homogênea A
afirma Michel Foucault. Este argumento é ainda mais contundente
quando "a obra" ê uma construç&o póstuma, prinCipal sustentáculo
do culto e devoçao a um autor.
19

Tomando por base o capitulo NVisao sintética da obra de Eucl!des
da Cunha" do livro jã citado Enciclopédia de Estudos EuclidianoR,
é possivel
traçar os contornos da representação
euclidianista
sobre a obra do escritor.
.
Primeiro

/
/

/

/
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lema: "quantidade

não significa

qualidade".

Euclides
da Cunha ê comparado a outros
autores,
'especialmente
Coelho Neto, Rui Barbosa, Afrânio Peixoto. Estes teriam produzido
uma obra
extensa
(deixaram cada um deles mais
de cem
livros
publicados),
enquanto que Euclides da Cunha teria deixado
"obra
de poucos titulosa•
Entretanto, suas poucas palavras
teriam
um
significado
decisivo, mais importante do que as muitas
palavras
de seus contemporâneos. O primeiro lema serve para introduzir
o
tom profético que perpassa pela repregentação
euclidianista
da
obra de Euclides.
Segundo

lema: a genial idade do escritor

A vida literària de Euclides da Cunha ê resumida em 7 anos.
Os
limites
vão da publicaçao de Os Sertões (1902) até a preparaçao
dos originais de A Margem da História (1909). Os euclidianistas
fazem uma distinç80 entre a vida biológica e a vida literária
do
escr itor , enf at izando
o pouco te..
pc di spend do na p roôucão
de
obra
.
tao significativa (genialidade). A distinç&o entre vida literéria
e vida bio16gica explica em parte o fato de sao José do Rio Pardo
-cidade
onde o escritor escreveu sua obra consagradorater se
constitaido na meca do euclidian!amo. Cantagalo no Rio de Janeiro
-cidade natal do escritor- abriga festejos por oC8s1ao da passagem da data de nascimento do escritor. Para lã se dirigem
os
euclidianistas na ocasiao. Há inclusive uma disputa velada
entre
as duas
cidades pela hegemonia
nas comemorações
euclidianas.
Durante a remoÇao dos restos Qortais do escritor do cemitério sao
João Batista no Rio de Janeiro houve um debate para a escolha
da
cidade que deveria abrig&-los em definitivo. A cidade de São Jos~
do .Rio Pardo saiu vencedora. Posou neste caso o fato de que não
se estava
tratando
dos restos mortais da pessoa
EucU.des
da
Cunha,
mas
sim do escritor Euclides da Cunha. E neste
caso,
o
verdadeiro
nascimento teria ocorrido na cidade paulista
jã
que
foi IA que ele escreveu sua primeira e consagrada obra literAria.
í

Terceiro

lema: a obra em aberto

A periodlzaçao
prematura
do
póstuma.
Sua
implicaram
em

da obra sinaliza para o trauma euclldiano: a morte
escritor. O ultimo livro do escritor
~ uma obra
publicaçao
a partir
de manuscritos
incompletos
interpretações, correções. sugestões diversas.

Os euclidianistas
protagonizam'um dGbate
infindAvel
sobre
as
infinitas possibilidades do escritor caso a vida n~o lhe tivesse
sido tirada tao cedo. No entender destes discipulos, Euclides
da
Cunha
preparava com A Margem da História , um livro ainda
maia

20

genial e completo que Os Sertões. O fato do próprio escritor
fi o
haver .tido tempo para terminar sua obra, oferece condições
para
todo o tipo de especulação. Seus ültimes te~tos sao desvendados
como enigmas
ou cÓdigos de textos biblicos~ Nesta
direção,
Ra
obra" é encarada também come uma obra aberta que os euclidianistas com suas interpretações e anAlises buscam completar
e dar
prosseguimento.

/
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Em muitos aspectos, a saga de Euclides da Cunha é comparada com a
do próprio Cristo. A morte pre_ atura e tràgica abriu caminho para
continuadores e pregadores. Estes preocupam-se com a perpetuaçao
da palavra
do escritor, que significa
também
sua atualização
permanente. O fato da obra ter permanecido incompleta, sem limites definidos, permite interpretações e associações com temas
da
vida contemporânea. Previsões do autor 8~O continuamente citadas.
As mais
recorrentes
dizem respeito ao futuro do Brasil
e da
América Latina.
Os euclidianistas
entendem que "a obra" do escritor
compOe-se
basicamente
de 4 livros - Os Sertões (1902); Contrastes e Confrontos (1907); Peru versus Bolivia (1907) e A margem da História
(edição
póstuma)
- e ainda a conferência flCastro Alvas
e seu
tempo",
proferida
no Centro Acadêmico 11 de Agosto,
SP,
1907.
Este conju~to de titulos corrasponderla ê "fixaçAo da personalidade de Euclides como escritorfl•
Haveria
ainda
um segundo bloco de obras que
inclui
os poemas
intttulados flOndas", "escritos quando Euclides era ainda rapaz!nho",
"ensaios
e artigos
sobre
os mais diversos
assuntos
(geografia,
história, sociologia, eco~omia, po~!tica,
ecologia,
biologia
social,
prOblemas
brasileiros,
ate.)
publicados
em
jornais acadêmicos, em revistas, na imyrensa (... )". E ainda suas
cartas, o livro Canudos (Di&rlo de uma E1Kpedic8l0)que foi publicado pela Editora José Olymplo. o Diârio de Campo de Euclides
em
Canudos
que foi publicado 80b o titulo Caderneta de Campo
pela
Editora Cultrix de São 'Paulo, graças ao euclidianista Ollmpio
de
Souza Andrade.
Os euclidianistas buscam completar a obril de Euclides com todo o
tipo de material escrito deixado pelo escritor. Além disso,
eles
mesmos
publicam
ou colaboram com as editoras no sentido de dar
continuidade à obra do escritor. Foi assim, sob forte
influênCia
dos cultuadores
de Euclides que a Editora Aguilar
publicou
em
1966 as chamadas Obras Completas de Euclióes da Cunha. Um estudo
sobre
o que foi privilegiado G o estatuto conferido
aos vArios
titulos inclui os nesta obra pode fornecor pistas significativas
sobre os valores e as idéias que os cuclidianiBtas almejam atualizar e difundir.
Quarto

A

lema: a singularidade

vida
e
singulares.
literatura

a obra de Euclides da Cunha
sao interpretadas
como
Os' Sertões
é considerado como o maior
livro da
brasileira. "E Ug livro singular que foge a qualquer
21

esquema
classificat6rio,
e j~ foi chamado de romance,
ensaio,
poema~epico, drama, hist6ria militar, tratado de geografia militar,
reportagem,
pesquisa sociol~gica, poé~
em prosa, etc.R
(Brandao, 1982: 12).

I

Euclides
é como
sua obra: singular,
indefinlvel.
E comum a
citação
de palavras do critico José Verissimo para o Correio
da
Manhã
por ocasião do lançamento de Os Sertões: Mas Sertões é ao
mesmo
tempo
o livro de um homem de Ciência,
um geogràfo,
um
geó10go, 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
d'alma,
comovido
até às
lãgrimas,
em face da dor humana, venha ela das condições
fatais
do mundo fisico, as secas que assolam 08 sertões do norte brasileiro, venham da estupidez ou maldade dos homens, como a Campanha
de Canudos." (Verissimo apud Brand~o, 1982: 12).

A funçao
da ambiguidade e da singula~idade
neste
caso
relaciona-se diretamente à construção do sagrado. Situada no terreno
do absoluto, a palavra de Euclides a081m como sua pr6pria
conotrução biogràfica não
admitem criticao, questionamentos,
d~vidas, mas apenas a açeitação e a revorúncia.
Interessante
neste
sentido
analisar o intenso
debate
que
se
travou
(com
consequências
judiciais
inclusive)
sobre
a
publicaçao de um livro escrito por
a dao filhas da ex-esposa de
Euclides
da Cunha com o cadete Diler ando de Assi8. O livro
foi
escrito
com a intençao de resgatar a imagem de ~na
da Cunha
(posteriormente de AssIs), muito comprometida ap6s
"tragédia da
Piedade". Para defender-se das acusações sobre a idoneidade moral
da mae, a autora acabou revelando sUpost09 aspectos negativos
da
vida
privada
do autor de Os Sertões. Como
as revelações
eram
bastante graves (a autora, Judith do Assis, atribuía, por exemplo,
à Euclides da Cunha a total reoponsabilidade pela morte
de
um filho de Anna com Dilermando de AssiS), os herdeiros na pessoa
do euclidian!sta
Joel Bicalho entraram na justiça
por danos
morais à memória do escritor e aos 8e a descendentes.

a

Hã um mecanismo de metamorfose de características do temperamento de Euclides que, de uma aneira geral tenderiam a ser vistas
como defeitos, em qualidades. Seus aceBSOS nervosos, suas
crises
de depressao e angüstia, suas ausªnciaB no ambiente familiar,
a
pouca
atençao
que és vezes d!Bpen8ôva à esposa
e aos
filhos,
enfim, vàrios atributos des e ênero sao mencionados pelos euclidianos nao como defeitos, mas como BOP8ctoS decorrentes da personalidade de um gênio.
Euclides
da Cunha ê apresentado como Q~a pessoa de temperamento
dificil,
com tendência ao isolamento, completamente
imbuido
de
sua missão de escritor. A esposa é vio~a como Q~a pessoa que n&o
se encontrava à altura do escritor, de 2ua imensa
sensibilidade,
de sua superioridade
intelectual.
IJeBte sentido.
a ela
é
22
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atribuida grande parte da responsabilid de pela morte do escritor. ,Do ponto de vista dos cultuadorea de Euclidea, a esposa 0ffi
sua humanidade menor não soube compreender e viabilizar as
manifestações da inteligência do escritor. Observe-se que aqui hà
toda uma série de oposições que refletem os valores do grupo:
inteligência versus paixão e emoção; evolução do espirito versus
plena realização do humano; s, finalmente, um modelo hieràrquico
de relação a dois, onde um (em geral a mulher) abre mão de sua
realização individual, passando a realizar-se através do outro.
Este modelo hierarquico de relação a dois parece inclusive ser o
mais recorrente entre os euclidianistas. Os maiores representantes do euclidianismo são homens. As mulheres que participam do
culto, em geral, são mulheres sozinhas. Durante as solenidades,
as esposas acompanham seus maridos nos almoços, festas, atividades sociais. Algumas exercem atividades intelectuais, embora não
tivesse me parecido ser este o caso da maioria. A organizaçao
familiar dos sacerdotes euclidianos lembra a organização familiar de alguns grupos protestantes. Embora casados, alguns com
familias extensas, sao eles os chefes das familias. E estas
parecem girar em funç80
e· em torno do chefe. (Sobre
a
participação da mulher na construção biogrAfica de um gênio ver o
trabalho de Norbert Elias sobrg Moza t: Elias, 1991).
Para concluir
Indefinivel,
inclassificàvel,
Euclides
da
Cunha
encarna
características da própria brasilidadB. Indivlduo e nação se
identificam pela fusão de atributos fisicOG, r~sultado da mistura
das raças no
corpo do escritor (Omisto de celta, tapuia e
grego") e disseminada por todo o territ6rio nacional. Individuo e
nação se identificam enquanto entidades que reivindicam a autonomia e o desenvolvimento auto-sustentado (a integridade do self) e
sao premidas por forças externas: a agitação estéril da vida na
grande cidade exposta aos estrangeiris~o8 que não permite que o
escritor produza mais nada de duradouro (Euclides da Cunha foi
morar no Rio de Janeiro e recordava com nostalgia dos tempos
passados em São José do Rio Pardo); o assédio permanente dos
velhos países civilizados sobre a jovem nação impedindo o
florescimento nacional "autêntico".
Para os euclidianistas EuclidoB da Cunha é o Brasil. Deprimido,
nervoso, e até tuberculoso, rnaGiundanentalrnenteo Brasil vi~vel.
A mistura de raças sintetizada no corpo de Euclides teria gerado
um gênio nacional, sinaliz ndo assim pa~a a viabilidade da
própria naçao brasileira e taQb~rnpara a capacidade da naç&o
brasileira em forjar seus pr6prios intelectuais.
E se Euclides espelha a brasilidade ê em Sâo José do Rio Pardo
que ela pode realizar-se plenam2nto. Ou seja, é no Brasil do
interior, do sertão, longe düs influô3cias nefastas dos estrangeirismos que o Brasil é mais Brnsil. E, por excelência em São
José do Rio Pardo, berço de 00 Sertões, espelho da eternidade do
próprio pais.
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Os Sertões é uma obra de luz, de intelig~ncia, de verdade
versue
o obscurantismo
em que se vivia até a sua publicaç o. Neste
livro,'Euclides da Cunha "revela o Brasil ignorado em suas basss
e raizes, em seu povo, em seu interior, em aua verdadeira nacionalidade."
(Brandão,
1982: 13). Euclides da Cunha acompanha
a
trajetória profética de Antônio Conselheiro. Conselheiro "revelava" a palavra de Deus aos sertanejos no interior da Bahia, Euclides, do interior de São Paulo, irA IIrevelar" o verdadeiro
Brasil
aos brasileiros.
I
/

/
/

/

Até o lançamento do livro, o Brasil vivia Num equivoco, fruto
da
ignorância
de parte a parte. O Brasil do litoral, o governo,
a
capital ignoravam o sertao, o homem do campo, a realidade brasileira mais autêntica. O sertão ignorava o litoral, a clvilizaç~o,
a cidade, e a cultura imposta contra as tradições. Dessa
incompreensão surgiram os conflitos." (Brand~o, 1982:13).
Euclides da Cunha inaugura uma nova era. O Brasil pós-Os
é o Brasil da luz, da inteli~ência, da viabilidade.

Sertões

Atualizando a palavra de Euclides, 09 Luclidianistas atualizam um
paradigma de representação da nacionalidade no caso brasileiro: a
oposição interior/litoral com a valorizaçao do primeiro termo
em
detrimento/do segundo. A identificaç80 do interior,
particularmente
do sert&o
çom o carne da nacionalidade
representa
uma
tradição com long~ vida entre os intelectuais que se dedicaram
a
interpretar o Brasil, sobretudo nos Chill~u~OB estudos de folclore.
Percebe-se
entre
os euclidianistao
a luta eltplicita
por um
lugar no mercado
da produçao intelectual.
Neste
contexto,
a
atualizaçao
deste antigo paradig a deoempenha papel
crucial.
~
através dele por zamplo que este grupo de Intelectuais
encontra
muniçao
para
pleitear a valorização
uG grªmios
e associações
literArias que integram e até para cont apor-se à Academia Brasileira de Letras.
Identificando sao José do Rio Pardo co~o "o bGrço da grande
obra
nacionalu,
os euclidianistas
consegueo a a esão da populaç~o
e
das elites
locais.
No Mercado da bens
simbólicos
todos
saem
vencedores. A pequena cidade transforma-se Gffi patrimÔnio nacional
e, numa relação metonimica com este patrimônio, os rio-pardenses
alcancam
notoriedade a nivel nacional ..Cada um participa a seu
modo,
seja nas
°maratonas euclidianBs", seja no
"desfile
de
aberturaW
onde
jovens meninas dançam e festejàm
trazendo
nas
mãos o exemplar da grande obra nacional produzida em SOa José do
Rio Pardo.
Hâ até o dentista que ma~da 8stam9ar
no
jornal
da
cidade
o an6ncio:
"Sorria: Euclides es A vivo!"
O
ainda
as
mulheres
de branco das visõos de EuclidG8 dançando
num animado
baile.
Neste
autêntico
fato social total Euclides õa Cunha
realmente
vive.
Seus
delirios
e
v!sõeB
t~ansformaram-Be
hoje
numa
fantãstica realidade.
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Nós, da PRODONTO, nos sentimos
cada vez mais orgulhosos em saber
.: que nossa cidade preserva
a obra de Euclides da Cunha
cada vez mais viva.

Rua Silva Jardim,

Pv

187 - telefone (0196) 61-3618 - São José do Rio Pardo - SP
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