
 Em Os sertões, Euclides realiza o mapeamento de temas que se 
tornarão centrais na produção intelectual e artística do século XX, ao 
debruçar-se sobre o negro, o índio, os pobres, os sertanejos, a condição 
colonizada, a religiosidade popular, as insurreições, o subdesenvolvi-
mento e a dependência. Aí fincam suas raízes não só o modernismo, mas 
também o romance regionalista de 1930 e o nascimento das ciências 
sociais no país na década de 1940.

Walnice Nogueira Galvão
Professora da USP

 O que motivou o trabalho de seleção e ordenamento dos textos reunidos neste volume foi o propó-
sito de abrir vias de acesso à obra de um de nossos maiores e mais importantes escritores, que muitos brasi-
leiros mal conhecem ou ainda desconhecem. A disseminação do pressuposto de autor difícil só tem feito 
aumentar resistências, rejeições e afastamentos, privando a muitos do privilégio da convivência e do diálogo 
enriquecedor com o discurso complexo, dramático, polivalente e sempre desafiador de Euclides da Cunha.
 As recorrentes consultas e indagações às fontes euclidianas, aos precursores e continuadores da 
literatura acerca das realidades e mitologias d’Os sertões, assim como aos críticos e intérpretes dos textos, 
possibilitaram a coleta e organização de abundante material, que, criteriosamente selecionado, redundou 
na edição deste livro, aberto a todas as dimensões da obra revisitada.
 A presente amostragem do autor, que continua a exercer enorme influência sobre a atividade 
intelectual brasileira e a fecundar o universo de nosso imaginário cultural, contribuirá, de certo, para 
motivar novos leitores a se aproximarem dessa figura extraordinária de homem público que foi Euclides 
da Cunha – militar, engenheiro, jornalista, escritor, ardoroso republicano e abolicionista combativo –, 
incentivando a interlocução crítica e o aprofundamento nessa inexaurível mina de preciosidades que 
constitui sua obra.

Ivo Barbieri
Professor da UERJ
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