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Àqueles cujo árduo esforço diário pela sobrevivência se faz na ignorância do valor 

da sua condição humana, cuja existência se pauta pela esperança de justiça social e 

no anseio pelo reconhecimento do trabalho como meio de produção de sentido da 

vida e de produção de direito na vida. 
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de quem a prescreve.  
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A partir do ponto de vista há pouco recomendado, no qual a transformação de um 

cidadão do Estado em ladrão é confundida com pura negligência redacional e se 

rejeita toda oposição a isso como purismo gramatical, é óbvio que os atos de 

subtrair madeira caída ou ajuntar madeira seca também são subsumidos sob a 

rubrica “furto” e estão sujeitos à mesma punição que a subtração de madeira verde, 

das árvores ainda em pé. (MARX, Os despossuídos, p. 79)  



 

 

RESUMO 

 
No presente trabalho procurou-se investigar a possibilidade de a obra literária 

ser um documento de conhecimento tanto do direito tal qual exercido em sua época 
quanto uma forma de acesso às suas fontes, sejam elas imaginárias, costumeiras ou 
legisladas. 

Nesse sentido, foi necessário descrever um percurso intelectual com o fim de 
compreender a transformação da definição do conceito de imaginário. Parte-se de 
LACAN com uma concepção de imaginário que possui a função supletiva de preencher 
com conteúdo egomórfico aquilo que o indivíduo desconhece ou acha que conhece; 
para, em seguida, discutir a de imaginário social instituinte elaborada por CASTORIADIS 

cuja compreensão da dinâmica histórica leva ao conceito de criação de instituições 
sociais a partir de uma autopoiesis ex nihilo; e, logo após, constatar a evolução que o 
conceito de imaginário jurídico desenvolvido por François OST, representou para o 
estudo do Direito. 

Esse percurso intelectual teve os estudos da linguagem de caráter 
sociointeracionista e as possibilidades de enunciação do imaginário jurídico 
pseudocientífico de Nina RODRIGUES como pano de fundo e procurou demonstrar 
como este se fez sentir no desenvolvimento de Os Sertões, de Euclides da CUNHA, 

obra publicada originalmente em 1902. 
Contudo, fazemos a ressalva de que, apesar de ser considerado o poema épico 

fundador da República, deve-se ter um distanciamento crítico enquanto documento 
histórico e fonte do conhecimento jurídico-legal do período em foco. 

Resta, por conseguinte, que a metodologia empregada para a realização deste 
trabalho foi inteiramente pesquisa de revisão bibliográfica conjugada com uma 
articulação argumentativa entre as evidências textuais encontradas no texto-base, Os 
Sertões, e os textos teóricos que dão suporte à discussão do conceito que 

denominamos sinteticamente por imaginário jurídico e suas repercussões. 
Como resultado dessa trajetória, concluímos que a marca do desvalor humano 

acompanha a marca do seu desvalor social e econômico e que os detentores do poder 
estruturam estratégias discursivas para justificar a dominação e a submissão dos mais 
vulneráveis. Em suma, criam os chamados campos de representação social ou 
imaginários jurídicos instituintes para justificar políticas públicas de extermínio. Essas 
estratégias discursivas altamente racionalizadas acabam por guardar as mais altas 
distinções dentro da comunidade humana em nome da qual se cometem os mais 
horríveis crimes. 

 
Palavras-chave: Imaginário jurídico. Direito e Literatura. Direito consuetudinário 

dos pobres. 
  



 

 

ABSTRACT 

 
In the present work, an attempt was made to investigate the possibility of a 

literary work being a document of knowledge of both the law as it was exercised in its 
time and a form of access to its sources, whether imaginary, customary or legislated. 

In this sense, it was necessary to describe an intellectual path in order to 
understand the transformation of the definition of the concept of the imaginary. We start 
from LACAN with a conception of the imaginary that has the supplementary function of 
filling with egomorphic content what the individual does not know or thinks he knows; 
to then discuss the instituting social imaginary elaborated by CASTORIADIS whose 
understanding of historical dynamics leads to the concept of creating social institutions 
from an autopoiesis ex nihilo; and, soon after, verifying the evolution that the concept 
of legal imaginary developed by François OST, represented for the study of Law. 

This intellectual path had the socio-interactionist language studies and the 
possibilities of enunciating Nina RODRIGUES' pseudo-scientific legal imaginary as a 
background and sought to demonstrate how it was important in the development of Os 
Sertões, by Euclides da CUNHA, a work originally published in 1902. 

However, we make the reservation that, despite being considered the founding 
epic poem of the Republic, one must have a critical distance as a historical document 
and source of legal-legal knowledge of the period in question. 

It remains, therefore, that the methodology used to carry out this work was 
entirely literature review research combined with an argumentative articulation 
between the textual evidence found in the base text, Os Sertões, and the theoretical 

texts that support the discussion of the concept that we synthetically call it legal 
imaginary and its repercussions. 

As a result of this trajectory, we conclude that the mark of human disvalue 
follows the mark of its social and economic disvalue and that those in power structure 
discursive strategies to justify the domination and submission of the most vulnerable. 
In short, they create so-called fields of social representation or instituting legal 
imaginaries to justify public extermination policies. These highly rationalized discursive 
strategies end up holding the highest distinctions within the human community in 
whose name the most horrible crimes are committed. 

Keywords: Legal imaginary. Law and Literature. Common law of the poor. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa a analisar e tenta aplicar um conceito desenvolvido 

pelo professor de filosofia do direito belga, François OST (2004), imaginário jurídico, 

cujos fundamentos basilares e estruturação lógica foram desenvolvidos e estão 

espalhados pela obra do filósofo francês de origem grega Cornelius CASTORIADIS 

(1982). 

CASTORIADIS (1982) desenvolveu a ideia de imaginário social instituinte, uma 

reflexão sobre a maneira como a sociedade humana e as instituições que tornam a 

sociedade ocidental complexa e mais variada, se transformaria no tempo a partir de 

uma autorreprodução, chamada autopoiesis ex nihilo, isto é, uma autorreprodução a 

partir do nada.  

Nesse instante, a designação do termo “a partir do nada” é que começa a nossa 

divergência contra o mestre franco-grego. Na verdade, é forçoso ressalvar que, 

segundo a perspectiva empregada nesta monografia, é o trabalho humano cuja ação 

de transformação da natureza cria as relações econômicas e, por conseguinte, 

jurídicas e estas consubstanciam a existência, a validade e a eficácia do direito dentro 

das comunidades cuja produção de sentidos linguísticos e jurídicos se forja nesse 

processo mesmo de trocas simbólicas, isto é, fundadas no concreto.  

Ao propor uma autopoiesis ex nihilo, CASTORIADIS (1982) funda a sua teoria em 

uma abstração pura a qual, mais do que dar sentido a algo cuja origem supostamente 

se desconhece o que a identifica a uma metafísica cujo sentido primeiro e originário é 

impreciso ou impossível de se determinar.  

Por um lado, identificar o limite da racionalidade e da linguagem para dar 

sentido a algo possui um grau de dignidade e de humildade intelectuais 

extraordinários, por outro, tem por consequência permitir que se negue a importância 

e a centralidade do trabalho humano como produtor de sentido e agregador da 

funcionalidade de todos os elementos que compõem uma determinada sociedade. Por 

isso, é que no caminhar do desvelamento do sentido do que seja imaginário jurídico 

em OST (2004), tenhamos nos aproximado do imaginário instituinte de CASTORIADIS 

(1982) para subvertê-lo à luz da teoria da criação de valor agregado capitalista como 

o momento de criação do direito em MARX (2017) pela assunção do sujeito de direitos 

e da forma-mercadoria. 
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Embora o direito costumeiro não se produza e se processe por uma instituição 

intencionalmente elaborada e racionalmente edificada para a aplicação isenta e 

imparcial das regras que impõem a coerção aos sujeitos que violassem as regras 

instituídas socialmente e que manteriam conservadas as forças e as práticas sociais 

instauradas. Ele é fator de coesão social tanto quanto o direito positivo por meio de 

sua força simbólica ao estabelecer um equilíbrio, uma estabilidade e uma capacidade 

de dirimir os conflitos entre as partes, estabelecer normas de convívio e evitar, ou ao 

menos, minimizar a desagregação e as disfuncionalidades da comunidade humana. 

Para demonstrar essa perspectiva nosso percurso intelectual seguiu uma 

organização que permitiu refletir sobre os conceitos mais importantes para defender 

essa hipótese.  

No primeiro capítulo, passamos pela teoria psicanalítica de LACAN (1953), cujo 

conceito de imaginário influenciou CASTORIADIS (1982). Procuramos recortar, com a 

ajuda do conceito de relação jurídica desenvolvido por MARX (2017) a partir da forma-

mercadoria, uma concepção de imaginário que se aproxima de uma autopoiesis cujo 

lastro de produção de sentido se encontra no trabalho humano que cria a divisão 

interna da sociedade e transforma a natureza, como consequência direta no simbólico 

porque repercute na produção de valor tanto econômico quanto social. 

A realidade política, histórica e social brasileira imprime uma dinâmica própria, 

marcada principal e fundamentalmente, pela imensa concentração de renda nas mãos 

de uns poucos em detrimento da grande maioria da população o que gera um fosso 

social enorme entre os mais abastados e os mais vulneráveis. Essa dinâmica social 

perpetua uma desigualdade social de marca que, somada à falta de reparação da 

dívida gerada pela escravidão do povo negro, passados quase cento e trinta e cinco 

anos da assinatura da lei que os liberta, só produz consequências nefastas. Vemos 

os efeitos econômicos, políticos e sociais dessa desigualdade, mas, sobretudo, o 

resquício mais evidente, persistente e pernicioso é o racismo que ocupa um ponto de 

centralidade nas políticas públicas de gestão e controle de toda uma população 

etnicamente uniforme e determinada. Por esses motivos e pelas características 

particulares e próprias dessa obra literária, optou-se por escolher Os Sertões, de 

Euclides da CUNHA (2016), como objeto de aplicação privilegiado do conceito de 

imaginário jurídico. 

Em um período carente de estudos sociológicos baseados em metodologias 

que eliminassem vieses ideológicos que comprometessem os resultados das 
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pesquisas, Nina RODRIGUES (2011), no final do século XIX, foi o principal divulgador 

dos postulados pseudocientíficos dos criminólogos positivistas italianos, LOMBROSO 

(2007), FERRI e GARÓFALO, sendo um divulgador das teses racistas e discriminatórias 

que sustentavam as ideias de inferioridade dos povos negros, indígenas e mestiços. 

Sua militância contribuiu com o discurso adequado para conferir autenticidade, 

autoridade e justificação aos atos racistas que culminaram com o morticínio em 

Canudos. Ali, os que defendiam a aniquilação dessa população encontraram a 

oportunidade junto à opinião pública de promover a destruição dos sujeitos que, de 

acordo com as descrições de Euclides da CUNHA (2016), endossadas pelas “pesquisas” 

do médico maranhense, seriam “bárbaros”. “bizarros” e “bestializados”. 

Os efeitos desse discurso racista puderam ser analisados no segundo capítulo, 

em que procuramos descrever os elementos que compõem e justificam a ideia de 

imaginário jurídico, tanto os dois imaginários jurídicos da civilização do litoral quanto 

os dois da civilização do sertão. Nessa parte do trabalho, procuramos desconstruir as 

imagens preconcebidas que Euclides trouxe tanto da “civilização de empréstimo” a 

qual pertencia quanto a dos “bárbaros” cuja face rude, inumana e inculta se esmerou 

em produzir em seu discurso desvalorizador. 

Procuramos trazer à tona as idiossincrasias desse tipo de representação e 

mostrar as faces ocultas da civilização e da barbárie e que essas faces, enquanto 

duplas uma da outra, não seriam opostas e excludentes, na verdade, seriam 

complementares se resolvendo em um paradoxo. A tentativa de fazer desaparecer a 

barbárie no âmbito externo só fez com que a “civilização” tivesse que lidar, e mal, com 

a barbárie interior das suas instituições e daqueles que as controlam. 

Logo, a metodologia empregada para a realização deste trabalho, pela sua 

própria natureza e limitação de seu escopo, foi inteiramente pesquisa de revisão 

bibliográfica conjugada com a articulação argumentativa entre as evidências textuais 

encontradas no texto-base, Os Sertões (2016), e os textos teóricos que dão suporte 

à discussão do conceito que denominamos sinteticamente por imaginário jurídico.  
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1- IMAGINÁRIO, IMAGINÁRIO SOCIAL INSTITUINTE E IMAGINÁRIO JURÍDICO 

 

Parte deste capítulo, que discute a questão do imaginário, reflete sobre as 

tensões que se organizam entre as concepções individualistas e as concepções 

sociais ou sócio-históricas.  

Ao observarmos essa tensão dialética nota-se que se procura definir através 

de uma disputa discursiva qual pensamento dominante ou hegemônico predominará. 

Apesar dessa disputa oscilar entre um polo e outro desse espectro, acreditamos que 

uma compreensão do fenômeno passa antes por uma compreensão de como esses 

dois pontos de partida e, ao mesmo tempo, pontos de chegada, interagem e se 

desenvolvem na prática social que o direito enseja tanto em termos teóricos quanto 

em termos de hábitos, costumes, enfim, interação social. 

Para tentar cumprir esse objetivo, lançamos mão do conceito de imaginário 

originada na psicanálise de LACAN (1953), passando pelas especulações filosóficas de 

CASTORIADIS (1982) que desenvolvem as teorias do magma de significado e do 

imaginário social instituinte e como François OST (2004) os emprega para 

compreender o fenômeno complexo do direito e, por fim, o concluímos refletindo sobre 

o imaginário jurídico-criminológico, essencialmente racista, que era predominante no 

começo da primeira república através da análise das ideias de seu expoente maior 

dentre os brasileiros, o médico e antropólogo NINA RODRIGUES (2011). 

Este, inclusive, foi influência importante sobre Euclides da CUNHA (2016) que 

emprega suas teorias para estabelecer os significados que vão circular como imagem 

de dois mundos apartados, o litoral e o sertão: a dicotomia antagônica básica e 

clássica entre a civilização e a barbárie, necessária para se compreender muitas das 

ideias correntes empregadas para entender e justificar a exclusão dentro da 

sociedade brasileira de fins do século XIX e princípio do século XX e as disputas que 

ensejam e que legitimam. 

 

1.1- O IMAGINÁRIO: LACAN, O PONTO DE PARTIDA 

 

Toda pesquisa precisa determinar um ponto de partida, determinar o seu início, 

de onde originalmente emanam as reflexões basilares que são capazes de iluminar o 

debate que se pretende deflagrar.  
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Escolhemos LACAN (1953), ou melhor, seus comentadores por um princípio de 

economia: não poderíamos rastrear até as origens mais remotas do emprego do termo 

imaginário sem cair em uma série de definições e de construções teóricas que 

poderiam nos fazer perdidos em meio a tantas possibilidades, além de entendermos 

também que a concepção de imaginário pode ser em certo sentido sinônima de várias 

outras expressões signatárias da tentativa de dar conta de um processo de 

conhecimento tão inconsciente quanto impreciso, por estar, como todo conceito, no 

limite expressivo da linguagem. Por isso, o corte. 

Mas também porque LACAN (1953) e CASTORIADIS (1982), um dos pilares 

teóricos deste trabalho, comungaram do conceito e este foi o ponto de ruptura para 

que o filósofo greco-francês rompesse com o colega psicanalista e assentasse o 

conceito sobre novas e instigantes bases de reflexão centradas na exploração do 

Complexo de Édipo freudiano como o elemento mais importante na socialização da 

psique.  

Essa ideia de filiação, de comunhão e de ruptura, está presente neste trabalho, 

pois é todo feito sob a perspectiva de que, na verdade, os significados são construções 

semoventes no interior do processo histórico no qual a humanidade inafastavelmente 

se situa e, se histórico, por isso temporal, dinâmico, contínuo e inexaurível a curto 

prazo. 

O dinamismo se mostra até pela transformação que o conceito teve sob a 

perspectiva do próprio LACAN (1953), como demonstram ROUDINESCO & PLON (1998) 

ao desenvolverem o conceito de imaginário para seu Dicionário de Psicanálise.  

Segundo os autores, o termo está relacionado a um outro conceito lacaniano 

chamado “estádio de espelho” e se relaciona de forma dual com a imagem do 

semelhante a partir de 1936, e, desde 1953, participa de uma tópica associada ao real 

e ao simbólico, como o lugar do eu associado “com seus fenômenos de ilusão, 

captação e engodo” (ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 371). 

Em um livro seminal, de acordo com os autores do Dicionário, Os complexos 

familiares (1938), LACAN desenvolveu sua teoria com base em que o imaginário é: 

 

(…) não mais um simples fato psíquico, porém, uma imago, isto é, um 
conjunto de representações inconscientes que aparecem sob a forma mental 
de um processo mais geral. Num primeiro momento, Lacan mostrou que o 
estádio de espelho era a passagem do especular para o imaginário, e depois, 
em 1953, veio a definir o imaginário como um engodo ligado à experiência de 
uma clivagem entre o eu (moi) e o eu ([je] o sujeito). O simbólico foi então 
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definido como o lugar do significante e da função paterna (…) o imaginário 
(foi definido) como (o lugar) das ilusões do eu, da alienação e da função da 
mãe, e o real como um resto impossível de simbolizar. (ROUDINESCO & PLON, 
1998, p. 371). 

 

De acordo com a citação, percebe-se a clivagem1 entre o moi, e o eu. Nessa 

clivagem em que o moi (mim) é o que não está na função de sujeito como aquele que 

discursa sobre as coisas, portanto, é o que está na função de objeto sobre o que se 

fala e do como se fala.  

Portanto, nessa clivagem, o sujeito imaginário se perde nas ilusões do eu e na 

alienação de si mesmo porque como consta o real é impossível de simbolizar, então 

impossível de apreender, deixa arestas que precisam ser preenchidas restando às 

projeções imaginárias a tarefa de representar o desconhecimento, a alienação, o amor 

e o ódio sobre a tela simples em que o outro se transforma (CHEMAMA, 1995, p. 104). 

Seguindo esse raciocínio, observa-se que o imaginário representa uma 

profunda alienação que o ser humano fará de si mesmo, baseado no 

desconhecimento de si. Perseguindo essa afirmação, nota-se que a relação que o 

imaginário estabelece com o estádio (ou fase) de espelho é o advento do narcisismo.  

Porque o desejo se desenvolve por um objeto que está irremediavelmente 

perdido, o objeto do amor só poderá ser intercambiável, há segundo CHEMAMA, “uma 

coincidência entre o objeto e a imagem exata de seu desejo” (CHEMAMA, 1995, p. 105). 

Assim, o desejo se torna o elemento primordial e mais importante dessa projeção 

imaginária de si mesmo porque o indivíduo apenas pode reconhecer em um outro, 

através da observação, a plenitude e o desejo que almeja secretamente satisfazer. 

Esse componente narcísico da relação entre o eu e o outro pode ser expandida 

para a interpretação da relação do indivíduo com o seu meio ambiente e, logo, 

interferem na maneira como este indivíduo interpreta todas as relações que estão ao 

seu redor. SAFATLE (2018) consegue levar mais adiante as discussões levantadas 

pelos comentadores anteriores deslocando da relação de clivagem do moi e do eu e 

da clivagem do sujeito imaginário e do sujeito inconsciente para uma relação entre o 

eu e os outros empíricos, acentuando o caráter narcísico e egomórfico da concepção 

de imaginário desenvolvida por LACAN (1953). 

                                                
1 De acordo com ROUDINESCO & PLON (1998, p. 121), “se traduz pela coexistência, no cerne do eu, 

de duas atitudes contraditórias, uma que consiste em recusar a realidade (renegação), outra, em 
aceitá-la.”, foi um conceito introduzido por Freud em 1927 que LACAN emprega como uma primeira 
instância da divisão no interior do sujeito, a diferenciação entre o sujeito imaginário e o sujeito 
inconsciente, logo, participa da estrutura do indivíduo em relação com um outro. 
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Não refutando os aparentes psicologismos e relativismos extremos como fios 

condutores do pensamento lacaniano, SAFATLE (2018) acentua o caráter egomórfico 

do conceito de imaginário desenvolvido pelo psicanalista francês.  

Isto é importante não apenas para situar esse conceito como um conceito 

inscrito sob o signo do narcísico assim como também afirmar que as projeções 

imaginárias do desejo são, por definição, projeções do desejo particularista do sujeito. 

 

Mas o que pode significar dizer que há um conjunto de imagens que guiam a 
relação do indivíduo com seu meio ambiente? Lembremos inicialmente que, 
para a psicanálise, os processos perceptivos e cognitivos não são “neutros”, 
mas dependem do sistema de interesses que temos em relação ao mundo. 
Isso implica admitir que o desejo é a função intencional determinante na 
interação do sujeito com seu meio ambiente. Uma colocação dessa natureza 
parece implicar um relativismo e um psicologismo extremos que nos levariam 
a afirmar ser o mundo nada mais que aquilo projetado pelo desejo 
particularista do sujeito. Relativismo aparentemente presente quando Lacan 
diz que o homem só encontra em seu meio ambiente imagens das coisas que 
ele próprio projetou: É sempre em volta da sombra errante do seu próprio eu 
que se estruturarão todos os objetos do seu mundo [assim como sua 
percepção dos outros empíricos]. Eles terão um caráter fundamentalmente 
antropomórfico, digamos mesmo egomórfico. O que explica por que o 
Imaginário em Lacan é fundamentalmente narcísico. (SAFATLE, 2018, pp. 35-
6, grifos nossos)  

 

Nesse sentido, é na representação, isto é, através da linguagem que atravessa 

o simbólico, que o imaginário pode parcialmente se revelar uma vez que se sabe que 

se expressar com o uso da linguagem significa a limitação da própria representação 

pelas contingências e pelas possibilidades de dizer que marcam a existência da 

própria linguagem.  

Se entendemos, como LACAN (1953), que a linguagem e o simbólico são 

encadeamento de significantes e que os significantes sempre levam a outros 

significantes (CHEMAMA, 1995, p. 104), todavia devemos lembrar também com o 

psicanalista francês que o significado veiculado não é universal e, portanto, sofre as 

influências que chamaríamos de “egomórficas”, provenientes dessa relação entre o 

eu e o outro, entre o eu e o seu desejo2. 

                                                
2 “Com isso quero dizer que o fantasma de que se trata, o elemento imaginário não tem senão um 

valor simbólico que só devemos apreciar e entender no momento da análise em que ele vai se 
inserir. Com efeito, mesmo se o sujeito não o confessa, este fantasma surge e sua frequência 
mostra bastante que ele surge num momento diálogo analítico. Ele está feito para se expressar, 
para ser dito, para simbolizar algo, e algo tem um sentido diferente, como mostra o próprio momento 
do diálogo.” (LACAN, “O simbólico, o imaginário e o real”, versão eletrônica do texto, publicado 
originalmente em 1953).  



17 
 

Mas isso não permanece restrito ao âmbito do indivíduo e da sua interação com 

um outro abstrato pois, o conjunto das imagens ideais que produz não apenas se 

efetivam no desenvolvimento da sua personalidade, assim como a sua relação com 

seu próprio ambiente.  

Deve-se, portanto, estabelecer um porém. LACAN (1953) desenvolveu sua 

teoria sobre o imaginário em razão de sua clínica e para a sua clínica. CASTORIADIS 

(1982), por sua vez, ao romper com ele, eleva a importância do imaginário a um novo 

patamar, como um elemento fundamental para a própria instituição da sociedade 

ocidental. Sua teoria acerca do imaginário social instituinte parte de uma crítica dos 

pressupostos teóricos marxianos e de LACAN (1953) para promover um encontro com 

a teoria da psique de Freud. 

Muito próximo da ideia de mito fundador, naquilo que tange ao seu caráter 

instituinte de fazer social-histórico, CASTORIADIS (1982) vai compor seu conceito de 

imaginário em um contexto muito mais amplo em que, implicitamente, a noção de 

narrativa, presente em todo mito, enquanto instituinte de uma identidade nacional, 

instituinte do caráter de um povo possui sua fundamental substância em um elemento 

tão opaco quanto incognoscível em um primeiro momento quanto o imaginário.  

Para se dar conta do seu potencial alienante, a tarefa do pensamento que resta 

ao indivíduo é a de dobrar-se sobre si mesmo e analisar de que vertentes imaginárias 

suas ramificações sociais surgem.  

Em última instância, compreender o imaginário é compreender as redes de 

significados que se tecem na linguagem3. 

 

1.2- IMAGINÁRIO SOCIAL INSTITUINTE: CORNELIUS CASTORIADIS 

 

Aparentemente, CASTORIADIS (1982) lê Marx no limite da forma-mercadoria4, 

nada além. Ao compreender que os processos sociais vão além dos efeitos imediatos 

                                                
3 “Abordamos o problema das significações imaginárias sociais no terreno mais extenso e mais 

familiar: o das significações da linguagem. (...)” (CASTORIADIS, 1982, p. 390) 
4 Apresentado no Capítulo 2 do Livro I do Capital, de Karl MARX, a forma-mercadoria é um importante 

conceito para descrever como são criadas, as condições para o seu surgimento e o por quê existem 
as relações jurídicas entre os indivíduos e as coisas no modo de produção capitalista: “(…) Para 
relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, seus guardiões têm de estabelecer 
relações uns com os outros como pessoas cuja vontade resiste nessas coisas e agir de modo tal 
que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria em 
concordância com a vontade do outro, portanto, por meio de um ato de vontade comum de ambos. 
Têm, portanto, de se reconhecer mutuamente como proprietários privados. Essa relação jurídica, 
cuja forma é o contrato, seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação volitiva, na qual 
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produzidos pela economia, propõe uma crítica impiedosa ao modelo marxiano e 

procura estender a teoria resultante desta crítica à teoria freudiana de modo a 

estabelecer uma relação de trocas recíprocas entre o social, de forma ampla e 

universalizada, e o indivíduo, nas suas ações e reações diante desse imaginário 

comunitário.  

Nesse sentido, também propõe uma ruptura com o conceito de imaginário 

proposto por LACAN (1953). Com isso desloca o significado de imaginário que deixa 

de ser um efeito ou um produto que preenche de maneira fictícia com conteúdo 

egomórfico aquilo que o indivíduo desconhece para ser a fonte, a origem criadora, a 

chamada autopoiesis ex nihilo, isto é, a autocriação a partir do nada.  

Indeterminada, porque não é a imagem narcísica de alguma coisa como 

pretendia Lacan, mas simplesmente produção e reprodução infinitas. 

 

(…) O imaginário não é a partir da imagem no espelho ou no olhar do outro. 
O próprio “espelho”, e sua possibilidade, e o outro como espelho são antes 
obra do imaginário que é criação ex nihilo. Aqueles que falam de “imaginário” 
compreendendo por isso o “especular”, o reflexo ou o “fictício”, apenas 
repetem, e muito frequentemente sem o saberem, a afirmação que os 
prendeu para sempre a um subsolo qualquer da famosa caverna: é 
necessário que (este mundo) seja imagem de alguma coisa. O imaginário de 
que falo não é imagem de. É criação incessante e essencialmente 
indeterminada (social-histórica e psíquica de figuras/formas/imagens, a partir 
das quais somente é possível falar-se de “alguma coisa”. Aquilo que 
denominamos “realidade” e “racionalidade” são seus produtos. (CASTORIADIS, 
1982, p. 13) 

 

Estabelecendo um paralelo com a caverna de Platão, CASTORIADIS (1982) 

compreende o movimento enclausurador e alienante da repetição de um conceito 

cristalizado na cultura ao qual pende autocrítica e renovação dos seus postulados. 

Isto é algo que ele teoricamente resolve conferindo ao imaginário essa força 

autocriadora que media as relações do indivíduo com o conhecimento dos empíricos 

que estão ao seu redor, a instância imaginária, então, é aquela que permite predicar, 

adjetivar enquanto linguagem fundadora de significado no seu fazer social-histórico. 

CASTORIADIS (1982), ao argumentar dessa forma, acentua a preponderância do 

movimento das transformações de significado, isto é, compreende a História enquanto 

                                                
se reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva, na qual se reflete a 
relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação 
econômica. Aqui, as pessoas existem umas para as outras apenas como representantes da 
mercadoria e, por conseguinte, como possuidoras de mercadorias.” (2017, pp. 159-60). Muito longe 
de desejar ser um comentador de tão rica definição, a transpusemos para situar o pensamento e a 
abordagem de CASTORIADIS (1982) no universo marxiano. 
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fazer e dizer humanos em permanente dinamismo e em permanente construção cujo 

processo é mediado pela humanidade, contudo, o resultado independente de sua 

vontade. Assim, retira do ser humano as rédeas da História e a coloca nas mãos desse 

movimento coletivo que como um magma5 de significados cujo caráter foge sempre à 

mera lógica identitária que marca as concepções aristotélicas da verdade: 

 

(…) E o fato de conhecer-se como tal não o faz sair de seu modo de ser, 
como dimensão do fazer social-histórico. Mas pode permitir-lhe ser lúcido a 
respeito de si mesmo. O que denomino elucidação é o trabalho pelo qual os 
homens tentam pensar o que fazem e saber o que pensam. Também isso é 
uma criação social-histórica. A divisão aristotélica theoria, praxis e poiésis é 
derivada e secundária. A história é essencialmente poiésis, e não poesia 
imitativa, mas criação e gênese ontológica no e pelo fazer e o 
representar/dizer dos homens. Esse fazer e este representar/dizer se 
instituem também historicamente, a partir de um momento, como fazer 
pensante ou pensamento se fazendo. (CASTORIADIS, 1982, p. 14, grifos 
nossos) 

 

Algo só pode ser dito dentro de um determinado marco teórico que 

limita/delimita/restringe as possibilidades de representação de um conceito e 

estabelece as condições para a sua validade e também deve prover ao leitor a 

compreensão de que esse marco teórico só pode ser entendido como tal enquanto 

instituição social-histórica do tempo e o tempo como tempo social-histórico, isto é, 

sempre relativo e sempre se ressignificando, porque os paradigmas que permitem tal 

saber estão sempre situados em um aí 6 , em um presente demarcado e cujas 

referências conceituais e valorativas vão continuamente se modificando. 

Sob esse aspecto, contribui para a limitação/delimitação/restrição da 

possibilidade de enunciação de um conceito a questão da aporia na linguagem. Há 

                                                
5 “Tentemos, enfim, mediante uma acumulação de metáforas contraditórias, dar uma descrição 

intuitiva do que entendemos por magma (melhor suporte intuitivo que o leitor pode-se dar é pensar 
em ‘todas as significações da língua francesa’ ou ‘em todas as representações de sua vida’). Temos 
que pensar uma multiplicidade que não é uma no sentido adquirido do termo, mas que referimos 
como uma, e que não é multiplicidade em sentido de que poderíamos enumerar, efetivamente ou 
virtualmente, o que ela ‘contém’, mas onde podemos referir cada vez termos não absolutamente 
confundidos; ou ainda, uma indefinidade de termos eventualmente mutantes reunidos por uma pré-
relação facultativamente transitiva (a remissão); ou a unificação de ingredientes distintos-indistintos 
de uma diversidade; ou ainda uma reunião infinitamente confusa de tecidos conjuntivos, feitos de 
materiais diferentes e no entanto homogêneos, toda constelada de singularidades virtuais e 
evanescentes.” (CASTORIADIS, 1982, p. 389) 

6 STRECK (2017, p. 71) se manifesta sobre a faticidade: “O que acaba sendo esquecido pelo 
positivismo é que antes de qualquer raciocínio subsuntivo-dedutivo, o homem já compreende a 
situação na qual se encontra a partir do seu enraizamento no mundo prático, na faticidade, em uma 
dimensão que não é traduzível por regras de argumentação. Não se trata, portanto, de um elemento 
que esteja à disposição e nem de longe pode confundido com ‘visões de mundo’, ‘subjetividades’ 
ou ‘pressupostos ideológicos’.” 
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sempre algo que não pode ser dito, que ainda não é capaz de ser formulado porque, 

segundo CASTORIADIS (1982), o emprego implacável da lógica identitária induz o 

entendimento de que o uso da linguagem e seu prolongamento substancialista-

essencialista devem conduzir a um único sentido a cada vez, por isso, a aporia. A 

linguagem sempre fica aquém de dizer pleno por causa do recorte epistemológico ao 

qual nosso imaginário está configurado (CASTORIADIS, 1982, pp. 392-3): 

 

A instituição da sociedade é toda vez instituição de um magma de 
significações imaginárias sociais, que podemos e devemos denominar um 
mundo de significações. Porque é o mesmo dizer que a sociedade institui 
cada vez o mundo como seu mundo ou seu mundo como o mundo, e dizer 
que ela institui um mundo de significações, que ele se institui instituindo o 
mundo de significações que é o seu e correlativamente ao qual somente um 
mundo existe e pode existir para ele. A ruptura radical, a alteração que 
representa a emergência do social-histórico na natureza pré-social é o 
estabelecimento da significação e de um mundo de significações. (…) A 
sociedade é, colocando seu mundo de significações como aquilo que permite 
satisfazer esta exigência. E só correlativamente a este mundo de 
significações cada vez instituído, é que podemos refletir sobre a questão 
colocada mais acima: o que é a “unidade” e a “identidade”, isto é, a sociedade 
de uma sociedade, e o que é que unifica uma sociedade. O que unifica uma 
sociedade é a unidade de seu mundo de significações. O que permite pensá-
la em sua ecceidade. Como esta sociedade e não outra, é a particularidade 
ou a especificidade de seu mundo de significações enquanto instituição deste 
magma de significações imaginárias sociais, organizando assim e não 
diferentemente. (…) (CASTORIADIS, 1982, p. 404) 

 

Embora CASTORIADIS (1982) tenha discutido na sua teoria sobre o imaginário 

social e da linguagem uma refutação de uma perspectiva lógica identitária, ela 

escamoteia essa mesma lógica identitária como fundamento por intuir e advogar uma 

abrangência abstrata e universal desses conceitos.  

Ele mesmo cai na sua armadilha ao recorrer à instituição de significações para 

promover seu conceito, sai do termo identidade/identitário para recair no termo 

unidade. O perigo dessa perspectiva especulativa é que ela elide ou obnubila a 

percepção de que a unidade dentro de uma sociedade é impossível, a não ser que se 

pretenda conferir ao conhecimento (aos significados, ao imaginário) um caráter 

absoluto e determinante desprezando as classes sociais e a pluralidade étnica, por 

exemplo. 

Portanto, esse tipo de raciocínio elimina as diferenças culturais que influenciam 

a própria materialização dos conceitos abstratos pela prática social porque é apenas 

na prática social que o significado pode se tornar o que é, pode ganhar um campo de 



21 
 

representação: o mais curioso é o próprio CASTORIADIS (1982) dizer isso, mas é 

impossível para ele fugir de Kant7. 

Ao fim e ao cabo, essa perspectiva só pode conduzir a um monismo dentro de 

uma sociedade e não poderia ser aplicada integralmente à compreensão de 

sociedades em que viceja a pluralidade étnica significativa como a brasileira ou como 

a sociedade boliviana, quanto mais à sociedade brasileira do século XIX, plural, 

miscigenada e altamente desigual8. Hoje em dia, talvez nem pudesse ser aplicada na 

sua inteireza a sociedades europeias cuja paisagem humana foi sensivelmente 

modificada pelo fenômeno da imigração africana, asiática e americana. 

Ao final dessas breves reflexões sobre um conceito tão caro a CASTORIADIS 

(1982) quanto o de imaginário ao qual ele pospõe dois predicados, social e instituinte, 

o que nos detém é a limitação/delimitação (a castração9, em termos psicanalíticos) 

imposta pelo próprio conceito e pela própria “caverna” em que o filósofo se encontra. 

Se em LACAN (1953), imaginário significa uma relação narcísica, logo, egomórfica 

entre o indivíduo e si mesmo, entre o indivíduo e o outro e entre o indivíduo e o meio 

ambiente em que vive, em CASTORIADIS (1982) essa fórmula extrapola os limites 

individuais e se concentra em uma autopoiesis ex nihilo cuja sustentação é o fazer 

social-histórico, deslocando do indivíduo lacaniano a sede de origem as imagens de 

algo para uma dimensão social-histórica em que não há imagens prévias a espelhar 

um conteúdo individual e, sim, uma pletora de significados que se fazem na ação do 

homem cotidianamente.  

                                                
7 “(…) Isso se exprime também pela historicidade essencial das significações: ‘instituições’ 

aparentemente similares podem ser radicalmente diferentes, mergulhadas numa outra sociedade, 
elas são tomadas com significações diferentes. Para citar um exemplo maciço e claro: referir-se a 
um ‘tipo ideal’ da burocracia em geral só pode encobrir as diferenças decisivas entre a burocracia 
imperial chinesa, por exemplo, e a burocracia do capitalismo moderno. (...)”. (CASTORIADIS, 1982, p. 
413). 

8 Vide o item 4 deste capítulo, sobre Nina Rodrigues, e o próximo capítulo em que analisamos Os 
Sertões de Euclides da Cunha. 

9 Para Lacan, castração é uma operação simbólica que determina uma estrutura subjetiva. Lacan 
tenta esclarecê-lo com a ajuda de três categorias do real, do simbólico e do imaginário. “Portanto, 
a castração implica, principalmente, a renúncia a ser o falo, mas ainda implica renunciar a tê-lo, isto 
é, a pretender ser o mestre. (…) 
(…) Certamente, o temor da castração é normalizante, pois proíbe o incesto, mas fixa o sujeito em 

uma posição de obediência ao pai, testemunhando que o Édipo não foi ultrapassado. (…) (CHEMAMA, 
1995, pp. 31-2). Em ROUDINESCO & PLON (1998, p. 106), “(…) O complexo de castração, sublinham 
os mesmos autores (Jean LAPLANCHE e Jean-Bertrand PONTALIS), deve também ‘ser referido à 
ordem cultural’, com o que isso implica em termos de proibição e da lei constitutiva da ordem 
humana.” Logo, o termo castração vincula-se ao limite de ação, ao limite de poder, permitido aos 
seres humanos na sua organização social e se processa através de diversos mecanismos de 
controle e de sanções sociais principalmente de caráter infralegal no âmbito das relações cotidianas. 
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Ao falar sobre a realidade concreta do direito enquanto uma ciência vinculada 

diretamente à economia e, dessa forma, às relações sociais concretas mediada por 

conceitos ou por discursos como propriedade privada e contrato, desdenha das 

propostas de LACAN (1953) para a elucidação do conceito de imaginário. A nosso 

pensar, até de forma bastante desrespeitosa, lançando mão da zombaria, mas 

esquecendo que o psicanalista parte e chega a um ponto diferente do proposto pelo 

filósofo. As áreas do conhecimento podem dialogar, no entanto, devem respeitar os 

limites, os marcos teóricos que cada uma, ontologicamente, impõe a si mesmas sob 

o risco de se tornarem outras coisas: 

 

(…) Vejamos então uma instituição séria como o direito, diretamente ligada à 
“substância” de toda sociedade, que é, segundo dizem, a economia, e que 
nenhuma relação tem com fantasmas, candelabros e beatices, e sim com 
essas reais e sólidas relações sociais que se exprimem na propriedade, nas 
transações e nos contratos. No direito, deveríamos poder mostrar que o 
simbolismo está a serviço do conteúdo e só deste se afasta na medida em 
que a racionalidade o força. Deixemos também de lado estes bizarros 
primitivos com que nos enchem os ouvidos e entre os quais, aliás, seria muito 
difícil diferenciar as regras propriamente jurídicas das outras. (CASTORIADIS, 
1982, p. 145, grifos nossos) 

 

Apesar da crítica ao pensamento marxiano, que se concentrou na análise 

econômica da forma-mercadoria como produtora de valor e de significado no mundo 

das relações humanas, logo, reflete sobre o sentido estrito de Economia, entendida 

como Ciência, CASTORIADIS (1982) se aproxima muito do próprio Marx ao enunciar que 

o imaginário10 se produz a partir do fazer social-histórico da sociedade capitalista, que 

forja o homem capitalista, e que o capitalismo de maneira específica, e os modos de 

produção de maneira ampla, podem ser entendidos como a ação do ser humano sobre 

a natureza, seu trabalho, sua organização social, economia no seu sentido lato: o 

governo dos bens, a administração dos bens da comunidade. 

 

1.3- IMAGINÁRIO JURÍDICO: FRANÇOIS OST 

 

JAUSS (1994, pp. 52-3), ao escrever sobre “horizonte de expectativa” e sobre a 

“frustração de expectativas” diante das experiências de leitura e das experiências da 

                                                
10 “(…) criação de um homem capitalista, de uma técnica capitalista, de relações de produção 

capitalistas, inconcebíveis e impossíveis uns sem os outros, e todos presentificando e figurando a 
instituição capitalista do mundo e as significações imaginárias sociais que ela traz consigo.” 
(CASTORIADIS, 1982, p. 404) 
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vida, descreve este como um processo necessário em que o indivíduo ao ter suas 

convicções e seus equívocos confrontados pode tomar contato efetivo com outras 

realidades anímicas e, com isso, adquirir uma nova experiência. Experiência esta que 

pode contribuir para uma nova compreensão da existência humana e contribuir para 

novas práxis de vida.  

O horizonte de expectativas da literatura, por sua vez, se distinguiria da práxis 

histórica não apenas por conservar as experiências vividas, mas também por abrir e 

expandir possibilidades que ainda não foram vivenciadas, intuídas ou pensadas, 

desbravando novos caminhos para uma experiência futura ou uma abertura para as 

novas experiências apresentadas. A obra literária ou artística, portanto, adentraria “o 

horizonte de seu efeito histórico” (JAUSS, 1994, p. 53) justamente por se imiscuir no 

debate público sobre os problemas e os conflitos sociais.  

Nesse sentido, quando surge uma forma de sensibilidade nova ela adquire a 

função de renovar a percepção das coisas cujo conteúdo antigo vigorara até então. 

Portanto, é nessa tensão entre as distintas sensibilidades e os impulsos de 

conservação e de renovação, caracterizados pelo esgotamento e desejo de 

renovação das antigas formas, e de que se formam e se forjam os horizontes de 

expectativa e que acabam por viger. 

No entanto, há de se ressalvar que essa proposição do teórico da recepção 

considera que o leitor é nada menos que um leitor ideal e abstrato, individualista, sobre 

o qual todas essas experiências podem incidir e auxiliar positivamente na evolução de 

sua práxis histórica. Vale ainda comentar que, numa percepção bastante pessoal do 

fenômeno, o processo acima descrito, pode ser estendido ao âmbito social, uma vez 

que esse horizonte de expectativas, assim como o imaginário, também possui um 

caráter social veiculado naturalmente pela linguagem, elemento capaz de socializar 

os significados e de consolidar as relações. 

É em função ou a partir dessa condição peculiar, da cultura em geral e da 

literatura em particular, que o direito pode ser entendido como algo contado, como 

uma narrativa que pode ser empregada para justificar dada realidade social-histórica. 

OST (2004) desenvolve uma reflexão a respeito, percebendo as dualidades que 

aproximam o direito do campo da cultura, mais precisamente nas obras literárias: 

 

(…) que o direito não se contenta em defender posições constituídas, mas 
exerce igualmente funções instituintes – o que supõe criação imaginária de 
significações sociais-históricas novas e a desconstrução das significações 
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instituídas que a elas se opõem. De maneira inversa, e simetricamente, a 
literatura não se contenta em atuar na vertente instituinte do imaginário, 
ocorre-lhe também apoiar-se sobre formas instituídas. (OST, 2004, p. 19) 

 

De acordo com a dicotomia que OST (2004) desenvolve entre direito e literatura, 

as duas áreas do conhecer humano se desenvolvem a partir de direções opostas no 

âmbito da criação imaginária do significado.  

O direito defende posições instituídas e, portanto, possui um caráter mais 

conservador, por um lado, ao mesmo tempo em que propõe significações sociais-

históricas novas funcionando como um possível renovador da criação imaginária da 

sociedade. No centro disso está o conflito entre o tradicional e o que tem o potencial 

de gerar novas formas de pensar, de conceituar e de vivenciar o direito. 

 

A vida do direito está longe de representar esse longo rio tranquilo que muitos 
imaginam talvez do exterior: nele se agitam as forças vivas da consciência 
social e se enfrentam os mais variados tipos de práticas e de interesses, dos 
quais somente uma parte conforma-se à norma. De resto, o próprio direito 
oficial é capaz de mobilizar, por ocasião das revoluções e outras grandes 
refundações políticas, os recursos do imaginário coletivo: evocaremos mais 
adiante as narrativas fundadoras que ele coloca, então, na base de suas 
Constituições. (…) (OST, 2004, p. 19, grifos nossos) 

 

No entanto, o conceito de imaginário jurídico empregado por OST (2004) sugere 

que apenas o direito instituído, isto é, o direito positivado ou oficial é direito em um 

sentido estrito. Os outros direitos, de caráter consuetudinário, costumeiro, natural, os 

outros discursos legitimadores11 de comportamentos ou de concepção dos contratos 

sociais sobre a relação entre os civis e a limitação ao exercício do poder, da 

legitimação da propriedade privada e da punição à transgressão das condutas sociais 

apesar de não formarem um sistema uno e coeso, justamente pelo caráter de 

pluralidade jurídica, ao proporem formas divergentes de compreensão do fenômeno 

do direito, são formas que interferem e perturbam a estabilidade do direito oficial.  

Às formas divergentes do direito instituído, OST (2004) as denomina de 

“infradireitos”. Uma maneira de denominar a pluralidade de fontes que sobre ele tem 

influência e o podem modificar através da interação típica das práticas sociais que, 

                                                
11 “Em todo o caso, o Discurso Jurídico, apesar da sua especificidade, tecnicismo e formalismo, 

mantém uma ligação íntima com o Discurso Legitimador Jurídico e, portanto, com a sua raiz 
profunda na cultura. Isto porque no Direito Positivado se concretizam princípios suprapositivos sem 
os quais aquele não pode ser entendido, devidamente interpretado e aplicado. A isto acresce que, 
naqueles domínios em que a aplicação do Direito exige operações de ‘concretização’ de princípios 
gerais, o Discurso Jurídico se apresenta como o modelo mais elaborado – por isso mesmo que é o 
mais praticado – do Discurso Legitimador.” (MACHADO, 1994, p. 285). 
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afinal, são o esteio dos avanços e retrocessos das sociedades humanas, pois, o direito 

se constitui a partir da disputa de interesses políticos:  

 

(…) Quer se trate das construções eruditas da doutrina, das pretensões do 
direito dos cidadãos comuns, dos conhecimentos aproximativos que as 
pessoas têm do direito em vigor, ou até dos modelos jurídicos alternativos ou 
mesmo desviantes de certos grupos ou indivíduos, o imaginário jurídico 
alimenta um “infradireito”, gerador das mais diversas formas de costumes, 
hábitos, práticas e discursos que não cessam de agir, de dentro, sobre os 
modelos oficiais do direito instituído. (OST, 2004, p. 20)  

 

OST (2004) reafirma na citação acima o dinamismo da criação ex nihilo, da 

autopoiesis defendida por CASTORIADIS (1982). No entanto, ao mesmo tempo que 

afirma essa reelaboração constante do imaginário jurídico dentro das dinâmicas de 

uma sociedade, critica a hipótese lógico transcendental12 apresentada por KELSEN em 

Teoria Pura do Direito (1998) como fonte primária, primeira, a priori do direito.  

Pela maneira como OST (2004) aparentemente entende essa hipótese 

neokantiana do pensamento kelseniano, à diferença de CASTORIADIS (1982) que fixa 

no nada esse início, ratifica a existência de um mito fundador do direito colocando-o 

no bojo, no fundamento de origem, de onde os significados emanam.  

Se há um mito fundador, naturalmente, há um discurso “subterrâneo” que o 

corrobora e o instrumentaliza, uma narrativa que acaba por ter a função de justificar e 

normalizar as relações sociais tais como são hierarquizadas pelo direito: 

 

O direito positivo, como todo formalismo, esbarra no problema de seus 
próprios limites: o que garante a validade (jurídica) da norma jurídica superior? 
Em resposta a essa questão, H. Kelsen, líder do positivismo jurídico, pretende 
produzir uma “norma fundamental” à qual confere o estatuto de hipótese 
lógico transcendental: condição de possibilidade de validade da ordem 
jurídica inteira. (…) Portanto, a suposta “teoria pura” do direito revela-se 

                                                
12 “(…) A norma fundamental de uma ordem jurídica não é uma norma material que, por o seu 

conteúdo ser havido como imediatamente evidente, seja pressuposta como a norma mais elevada 
da qual possam ser deduzidas – como o particular do geral – normas de conduta humana através 
de uma operação lógica. As normas de uma ordem jurídica têm de ser produzidas através de um 
ato especial de criação. São normas postas, quer dizer, positivas, elementos de uma ordem positiva. 
(…) Dado que o fundamento de validade de uma norma somente pode ser uma outra norma, este 
pressuposto tem de ser uma norma: não uma norma posta por uma autoridade jurídica, mas uma 
norma pressuposta, quer dizer, uma norma que é pressuposta sempre que o sentido subjetivo dos 
fatos geradores de normas postas de conformidade com a Constituição é interpretado como o seu 
sentido objetivo. (…) Se queremos conhecer a natureza da norma fundamental, devemos, 
sobretudo ter em mente que ela se refere imediatamente a uma Constituição determinada, 
efetivamente estabelecida, produzida através do costume ou da elaboração de um estatuto, eficaz 
em termos globais; e mediatamente se refere à ordem coercitiva criada de acordo com essa 
Constituição, também eficaz em termos globais, enquanto fundamenta a validade da mesma 
Constituição e a ordem coercitiva de acordo com ela criada. A norma fundamental não é, portanto, 
o produto de uma descoberta livre. (…)” (KELSEN, 1998, 221-4). 



26 
 

tributária, ela também, de uma grande narrativa fundadora. (…) (OST, 2004, 
pp. 42.4) 

 

A partir dessa pequena jornada reflexiva, depreende-se que o imaginário 

jurídico ou, talvez, os imaginários jurídicos, no plural, pensando em um Estado 

pluriétnico com diversas comunidades linguísticas cada uma com sua prática social e 

com seu conjunto de valores. Essas comunidades linguísticas sustentam-se a partir 

de um discurso cujo significado nem sempre está plenamente claro, um discurso que 

ao mesmo tempo que se mostra se retrai, sendo esta a condição da existência e da 

reprodução do imaginário. Ao permanecer elidida, os paradigmas que sustentam uma 

determinada maneira de pensar o político e o jurídico que deveriam obedecer a uma 

coerência lógica e racional, obedecem a um outro princípio, ao princípio do imaginário, 

que fornece as formas externas cujo conteúdo as justificativas aparentemente 

racionais vão preencher. 

O imaginário civilizatório europeu, e por este termo queremos dizer que a 

Europa é eleita como modelo de civilização a ser seguida pelos demais países, foi 

responsável durante a colonização da África, da América e da Ásia, pela destruição 

de culturas autóctones e da escravização dos povos originários, além da exploração 

econômica dos recursos naturais de seus territórios. Sem essa perspectiva da 

repressão e do extermínio sofrido por esses povos, não se pode pensar também em 

sua colonização cultural que absorveram as distorções ideológicas do universalismo 

europeu como paradigma civilizatório em detrimento de saídas nacionais para a 

aclimatação e desenvolvimento dos diversos povos das nações americanas que se 

tornaram nações multiétnicas em detrimento das culturas locais. 

O fundamento dessa colonização cultural é o racismo e a desvalorização da 

cultura autóctone como atrasada. No caso brasileiro de Canudos, representou uma 

tentativa do poder central de empreender a colonização do interior à moda do seu 

exemplo metropolitano, procurando universalizar e unificar a aplicação da lei e conter 

a rebeldia dissidente. 
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1.4- O IMAGINÁRIO JURÍDICO NACIONAL: A “CIÊNCIA” DA ANTROPOLOGIA CRIMINAL RACISTA DE 

NINA RODRIGUES 

 

Foi um médico maranhense que se radicou na Bahia, Raimundo NINA 

RODRIGUES (1862-1906), responsável pela constituição de três campos do saber no 

Brasil: a antropologia, a medicina legal e a psiquiatria. 

Os seus principais estudos tiveram por objeto: registrar a cultura dos negros 

escravizados no Brasil; estudar e analisar as supostas relações entre crime e raça; 

mestiçagem, degeneração e alienação e suas relações com o desenvolvimento da 

criminalidade nacional. NINA RODRIGUES, em seus estudos, defende que haveria uma 

reação patológica diferente para cada um dos diversos tipos étnicos que compõem a 

população deste país. 

Para poder desenvolver pesquisas que gozassem de legitimidade diante da 

comunidade científica, pretendeu sanar uma das grandes dificuldades para o 

empreendimento de estudar as raças, estabelecendo seus critérios definidores para o 

Brasil. Por isso, é inegável seu esforço para tentar definir quem são os brasileiros, 

mas o que também é inegável e que contribuiu para a manutenção de um imaginário 

racista na sociedade brasileira, responsável, inclusive pela interpretação e pelo 

emprego do direito penal enquanto manifestação do poder estatal no controle social 

de comportamentos desviantes de uma população indesejada. 

Baseado em critérios científicos de sua época, destilou uma série de noções a 

respeito das raças e as suas inter-relações que, hodiernamente, seriam consideradas 

preconceituosas para não as adjetivar por racistas. Desenvolveu teorias que criaram 

categorias de análise, hoje consideradas pejorativas como, por exemplo, a afirmação 

de que o cruzamento entre raças diferentes acarretaria necessariamente uma 

degeneração física e mental dos descendentes, além de que entre os degenerados, 

os instintos atávicos e primitivos poderiam surgir e serem determinados por condições 

ambientais (GALDINI RAIMUNDO ODA, 2000, pp. 139-40).  

Embora reconheçamos a importância de outros mestres e até por uma questão 

de economia e escopo desta abordagem, de todos aqueles que contribuíram para a 

formação cultural e intelectual de Nina Rodrigues aqui nos interessa desenvolver, 

mesmo que apenas sucintamente os vínculos com as ideias de Cesare LOMBROSO 

(2007). Pai da chamada escola criminológica positivista, suas teorias, que fundaram 
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a antropologia criminal, representam pela proximidade do tema debatido no nosso 

trabalho, seu fulcro e seu objetivo final. 

O teórico italiano, assim como seu discípulo brasileiro, também fez pesquisas 

constantes na área de medicina legal, empregando a antropometria como método de 

análise para a determinação de parâmetros de criminalidade.  

O criminoso traria consigo, segundo seus postulados, uma tendência para o 

crime geneticamente determinada. Nesse sentido, o conceito de criminalidade para 

LOMBROSO (2007) é o de um comportamento adquirido ao longo de um mau 

desenvolvimento psicofisiológico, uma tendência atávica, e não derivaria totalmente 

de uma situação social e educacional desfavorável ao indivíduo.  

A criminalidade nata é um termo nodal para compreender seu esforço teórico 

ao lado de outros conceitos como os de criminoso e de atavismo (LOMBROSO, 2007, 

pp. 7-8):  

 

(…) Constatamos exatamente como os delinquentes natos apresentam as 
tendências imorais muito precoces. A continuação da primeira idade, que é a 
mais clara explicação, nos dá a chave de sua difusão, visto que no fundo é 
uma continuação, seja por causa patológica, seja por um estado fisiológico. 
(…) 
(…) Vê-se que a influência hereditária da demência não é tão grande quanto 
a do vício e da criminalidade – exatamente como nos criminosos – e 
recordarei sobretudo o tipo mais clássico de demência moral, que tinha avô 
homicida por ciúme, tio incendiário e pai estuprador e que matou uma mulher 
para testar um fuzil. 
(…) 
Importantíssima sobre todas é a cota, escassa é verdade, mas provada com 
certeza, de dementes morais, que surgiram de uma educação maldosa. (…) 
(…)  
Este estado patológico se faz com o tempo costumeiro, em suma, também 
quando o indivíduo não teria tendências especiais ao delito, quando não seria 
um homem como todos os outros, mas, mais facilmente o atinge a influência 
hereditária. Isto explica os casos criminosos aparentemente natos como tais 
e sem anomalia de crânio ou das faces. 
(…) 
A parada do desenvolvimento dos centros psíquicos foi provocada, como 
acontece a algumas doenças mentais, por causas psíquicas em vez de físicas, 
mas os efeitos são os mesmos. Evidentemente, a demência moral se vai 
concatenando com um grupo de criminosos, também esses sem grandes 
anomalias: ou por paixão ou por ocasião (LOMBROSO, 2007, pp. 212.3.4.5.6, 
grifos nossos). 

 

Eis um apanhado das ideias de LOMBROSO (2007) constantes em apenas uma 

seção de sua obra mais famosa, O homem delinquente, de 1876, que certamente 

tiveram influência no pensamento criminológico nacional do quartel final do século XIX.  
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Inclusive, notam-se os reverberos das ideias do professor italiano na obra de 

Euclides da CUNHA (2016). No atual estágio de nossa pesquisa, ainda não tivemos 

como precisar, por um lado, se tais reverbações são de primeira ou de segunda mão 

via NINA RODRIGUES (2011), mas, por outro, é esse imaginário social e jurídico que 

habilita o surgimento do direito enquanto instância punitiva durante o episódio de 

Canudos nos anos iniciais e fundadores da Primeira República brasileira. 

No entanto, apesar do comportamento taxado hodiernamente de 

preconceituoso ao desenvolver suas hipóteses, há de se levar em conta o método 

etnográfico, portanto científico, que NINA RODRIGUES (2011) implementou ao estudar a 

comunidade de Serrinha, na Bahia.  

Embora, deva-se frisar, que não abandonou nunca a perspectiva médico 

legalista que procurava adequar aos estreitos limites da patologia clínica a explicação 

para os “desvios” de comportamento que poderiam ter outra origem. Ali, NINA 

RODRIGUES (2011) procurou observar e registrar aquilo que presenciou ativamente, 

que conheceu através de entrevistas e no acesso a dados socioeconômicos dos 

habitantes da comarca participantes da pesquisa. 

Apesar de ter evidenciado em outras obras possíveis origens para a 

criminalidade, origens diversas das apontadas acima, nunca abandonou suas teses 

sobre atavismo, hereditariedade e patologia, tanto no seu estudo sobre as raças 

humanas e a responsabilidade penal quanto no seu estudo sobre os negros no Brasil. 

NINA RODRIGUES (2011) chega a afirmar que as características distintas do 

desenvolvimento das raças ensejaria uma diferença cultural que implicaria na criação 

de um sistema jurídico próprio para cada uma.  

Não podemos deixar de dizer que NINA RODRIGUES (2011) já intuía a existência 

de imaginários jurídicos concorrentes e sobrepostos a partir das pesquisas 

bibliográfica e de campo que realizara durante sua curta vida e o resultado que se 

evidencia, a partir dos trabalhos que legou, foi uma tentativa de definição da identidade 

brasileira que se mostrou mais fragmentária e diversa que qualquer poder de síntese 

que pudesse empreender. 

O relativismo moral e a cultura jurídica diversa da europeia, implícitos no 

contexto de suas observações etnográficas, são conceitos que nos permitem 

aproximar e progredir para um outro conceito, mais vinculado a uma ideia como a de 
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comunidade linguística, ou campo de representação social13, que é um conceito muito 

mais amplo do que o de comunidade étnica.  

É muito mais amplo se entendermos, como muito bem discriminou o médico 

maranhense, que as diferentes raças ou etnias no Brasil já se encontravam em um 

processo de aculturação recíproco causado pela convivência e, naturalmente, pelo 

comércio das trocas simbólicas que se dava diante das práticas sociais cotidianas e 

no processo de mestiçagem.  

Processo de mestiçagem este que não é apenas racial como também cultural, 

que ocorre ao lado de um processo de adotar valores dominantes ou mais prestigiados 

em determinados círculos sociais. Note-se que o que vai ser dominante ou prestigiado 

vai depender da posição relativa da comunidade dentro da sociedade e da posição 

relativa de cada membro dentro dessa comunidade: são fatores de influência 

recíproca como apontou OST (2004). 

Todavia essa relativização dos juízos de aprovabilidade ou de reprovabilidade 

dentro de uma comunidade não quer dizer que não se adotam critérios absolutos 

como o conceito de nacional ou o conceito de nacionalidade. No Brasil, pelas suas 

dimensões continentais e dada as ondas de imigração que recebeu, o conceito de 

identidade nacional ou o critério de unidade só pode ser territorial e político e não 

cultural como costuma ser em países de dimensões muito mais reduzidas.  

Em abreviada síntese, isso nada mais é que a constatação da impossibilidade 

de descrever um universal abstrato para a identidade “brasileiro” porque esse conceito 

não seria capaz de abarcar os vínculos e os construtos culturais que circulam através 

da linguagem comum a uma comunidade específica, geograficamente determinada, 

cujos laços sociais e familiares, os valores morais, éticos e societários comuns 

circulam, se intercambiam e realizam em um processo de troca constante e de 

mutação de significados para um mesmo significante, para um mesmo símbolo, em 

um mesmo ecossistema social.  

                                                
13 “(…) a noção de exclusão nos fornece o estatuto do indivíduo excluído no campo das 

representações sociais. É no interior desse campo que o excluído aparece como tal: ele já não se 
comunica com os outros no nível do sistema das representações, e é por isso que se mostra, 
precisamente, desviante. Essa noção de exclusão parece-me, portanto, permanecer dentro do 
campo das representações e não levar em conta – não poder, por conseguinte, levar em conta – 
nem analisar as [lutas], as relações, as operações especificadas do poder a partir das quais, 
precisamente, se faz a exclusão. A exclusão seria o efeito representativo geral de várias estratégias 
e táticas de poder, que a própria noção de exclusão não pode atingir por si só.” (FOUCAULT, 2015, 
pp. 4-5). 
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Esse dinamismo semântico do imaginário, a partir de um ecossistema que 

chamamos de comunidade linguística, não se restringe à sua comunidade de origem, 

ele interage também com outras comunidades linguísticas e outros imaginários sociais 

e dessa refrega social surgem outras respostas e outras mutações cujas relações vão 

se intercambiando indefinidamente proporcionando essa autopoiesis que nessa 

direção não é ex nihilo. 

A citação que vai abaixo, apesar de longa, resume bastante bem os principais 

tópicos que regem as relações entre crime e raça para NINA RODRIGUES (2011): 

 

De uma e de outro tenho tido conta nos meus estudos da criminalidade 
negra no Brasil. Considero a reversão atávica uma modalidade de 
degeneração psíquica, da anormalidade orgânica que, quando corporizada 
na inadaptação do indivíduo à ordem social adotada pela geração a que 
pertence, ou, para servir-me de uma expressão predileta de Tobias Barreto, 
quando se corporizou na inadaptação às condições existenciais de uma 
sociedade, que é a sua, constitui a criminalidade normal ou ordinária. 
A sobrevivência criminal é, ao contrário, um caso especial de criminalidade, 
aquele que se poderia chamar de criminalidade étnica, resultante da 
coexistência, numa mesma sociedade, de povos ou raças em fases diversas 
de evolução moral e jurídica, de sorte que aquilo que ainda não é imoral nem 
antejurídico para uns réus já deve sê-lo para outros. Desde 1894 que insisto 
no contingente que prestam à criminalidade brasileira muitos atos 
antejurídicos dos representantes das raças inferiores, negra e vermelha, 
os quais contrários à ordem social estabelecida no país pelos brancos, 
são, todavia, perfeitamente lícitos, morais e jurídicos, considerados do ponto 
de vista a que pertencem os que os praticam. (RODRIGUES, 2011, pp. 300-1, 
grifos nossos) 

 

Os dois pontos fulcrais sobre os quais se debruça no texto acima, encontram-

se presentes de maneira bem explícita em Os Sertões, de Euclides da CUNHA (2016). 

Os sertanejos se mostrarão como dignos exemplos desse modelo em que os fatores 

listados acima são determinantes para sua constituição de caráter, argumentaremos 

por esse viés no próximo capítulo. 

O primeiro aspecto diz respeito à reversão atávica característica de uma 

concepção que as anormalidades criam as condições necessárias para que a 

criminalidade ordinária viceje, em que o indivíduo se mostra inadaptado às condições 

de vida e sobrevivência em uma dada sociedade. A inadaptação seria então algo do 

âmbito tanto do patológico do indivíduo, quando se referir aos seus constituintes 

orgânicos ou ao ânimo de se juntar aos demais no esforço de construir uma 

determinada sociedade, quanto da formação cultural/educacional que permitem a ele 

acompanhar o desenvolvimento social. Nota-se, portanto, que o autor possui um 

julgamento de valor prévio a respeito da arquitetura psicológica e da capacidade de 
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interação social do criminoso, permanecendo aí no seu rol de hipóteses sobre o que 

é o crime, mas, sobretudo, sobre o que é o criminoso. 

Apesar de compreender a diferença entre culturas coexistentes no solo 

brasileiro, ao falar sobre sobrevivência criminal e criminalidade étnica, por outro lado, 

NINA RODRIGUES (2011) parece ignorar que a sua própria perspectiva cultural, que 

coincide com a perspectiva cultural dominante, ou com outras palavras, o imaginário 

social no qual está imerso representa um preconceito contra o diferente, contra uma 

cultura jurídica diversa da instituída, ou melhor, de uma cultura jurídica imposta pela 

civilização branca europeia que colonizou este país.  

Por isso, ao conviver, estudar e analisar o modo de vida e o comportamento 

dos mestiços da Serrinha, trabalho apresentado no ano de 1899 em “Mestiçagem, 

degenerescência e crime”, atribui-lhes um comportamento indolente e um ambiente 

propício às afecções nervosas, logo, viciado e propício ao crime. Esse resultado é 

produzido pelo ponto de partida para sua experiência empírica, as teorias dos 

criminologistas positivistas italianos, LOMBROSO (2007) e de seus descendentes, FERRI 

e GARÓFALO. 

A descrição anatômica dos seus observados leva, à maneira de LOMBROSO 

(2007), NINA RODRIGUES (2011) a associar fenômenos de má formação e deformação 

à anormalidade e, algumas vezes ao crime, presente no indivíduo que os apresenta. 

A perspectiva de NINA RODRIGUES (2011) parte de um modelo ideal de ser 

humano cujos parâmetros de comparação sempre superam a realidade. Apesar de o 

autor estabelecer analogia entre duas pesquisas, esta que ele fez e outra cujos 

parâmetros metodológicos desconhecemos, justamente por este motivo, não 

podemos confiar em seu argumento de autoridade.  

A comparação tem sua condição de validade na possibilidade de compreender 

em que bases foi feita e não simplesmente no prestígio que qualquer indivíduo possa 

ter dentro da comunidade científica: suas hipóteses devem ser reatestadas e seus 

resultados devem ser revistos para assegurar a confiabilidade da pesquisa, esta deve 

ser fundada nos dados coletados e não na respeitabilidade da pessoa que a promoveu. 

NINA RODRIGUES (2011) deposita toda sua crença de que há doença mental, 

degeneração e predisposição ao crime naqueles que são mestiços algo que se 

reproduz com a força do atavismo. Não levanta qualquer outra hipótese para esse 

fenômeno como, por exemplo: má nutrição; fatores culturais e sociais que não 

valorizam a aquisição de educação formal; estado de pobreza; a existência de 
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doenças endêmicas na região que podem comprometer a saúde de gerações, dentre 

outros fatores. 

No entanto, esse é o limite da reflexão empírica e teórica de sua época. Mesmo 

quando menciona o alcoolismo e a sífilis, pensa em ambos como os sintomas de uma 

enfermidade e não como suas causas, o que permite entrever qual é a mecânica de 

seu pensamento: como seu pensamento se expressa através das escolhas 

linguísticas que faz. 

Já em As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil14 , NINA 

RODRIGUES, foi influenciado por certo evolucionismo, e, em sua razão, desenvolveu 

sua tese de inferioridade racial no atavismo e na hereditariedade. A inferioridade 

mesma da raça é fruto do seu desenvolvimento fisiológico, isto é, de seu cérebro e de 

seu sistema nervoso. Nesse ínterim, se filia mais uma vez à escola criminológica 

italiana de LOMBROSO (2007) e discípulos, ao concentrar a atenção sobre o indivíduo 

que comete o crime e não sobre o crime ou sobre a sociedade que cria os processos 

de incriminação de comportamentos específicos. 

Com base nessa mesma ideia de evolucionismo, considera que as civilizações 

nativas serão completamente extintas se entrarem em contato com a civilização 

europeia – como se ainda fôssemos simplesmente animais, sem quaisquer outros 

meios termos, como, por exemplo, a adaptação, a acomodação ou a aculturação. No 

entanto, NINA RODRIGUES (2011) emprega conceitos que, sugere, não sejam universais, 

não existam em todos os povos e, logo, não poderiam ser estendidos a todas as etnias 

que conviviam no Brasil de seu tempo.  

Como exemplo claro, cita indiretamente os povos europeus como aqueles que 

de maneira mais sistemática desenvolveram universais morais como formas 

rudimentares de direito e de controle social15. É preciso ressalvar as condições de 

possibilidade dessa ocorrência na Europa seriam a suposta homogeneidade étnica e 

cultural dos países europeus que, assim, poderiam impor à sua população uma 

mesma legislação. 

                                                
14 A nossa edição é virtual e de 2011, mas a obra foi publicada originalmente em 1894. 
15 “Seu segundo alvo de ataque é ao Direito, e, destacadamente as legislações penais, aonde ‘ainda 

reinam princípios soberanos os velhos conceitos metafísicos da filosofia espiritualista’. Passa então 
a demonstrar sua tese a partir da citação de uma série de trabalhos que em seu conjunto 
demonstrariam como é preciso combater ‘a velha doutrina’ da uniformidade das ideias em todos os 
cérebros humanos, ou seja, a universalidade dos sentimentos e da própria humanidade. Para Nina 
Rodrigues, ao contrário, ‘o crime não é mais que um conceito relativo’, que muda de idade para 
idade, de raça para raça, de povo para povo.” (SCHWARCZ, 2006, p. 49). 
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Esse discurso pseudocientífico só pode ser entendido dessa forma, como um 

discurso cuja marca ideológica do racismo é incontornável. 

O conceito de homogeneidade social e de identidade desenvolvido pelo 

sociólogo francês Gabriel Tarde (RODRIGUES, 2011, pp. 1-12) consiste em considerar 

que o povo possui a mesma forma de sentir em relação ao crime: 

 

(...) para que se possa exigir de um povo que todos os seus representantes 
tenham o mesmo modo de sentir em relação ao crime, que formem todos da 
ação delituosa e punível o mesmo conceito, para que a pena, aferida pela 
imputabilidade, não se torne um absurdo, um contrassenso, indispensável se 
faz que esse povo tenha chegado ao grau de homogeneidade que Tarde, 
inspirando-se nas suas teorias sobre a imitação, descreveu magistralmente 
como o elemento social da identidade em que, em sua teoria, faz ele consistir 
o critério da responsabilidade penal. (RODRIGUES, 2011, p. 10, grifos nossos). 

 

Por conseguinte, NINA RODRIGUEs (2011) se apropriou deste conceito para 

formar um critério de responsabilidade penal comum evitando o sentimento de 

absurdo e contrassenso de variáveis jurídicas distintas da dominante que, caso 

convivessem com a variante hegemônica, desrespeitariam esse contrato social 

subsidiado pelo Estado federado e fundamentado em suas leis positivadas no 

ordenamento jurídico. 

O que busca NINA RODRIGUES (2011) é normalizar e tornar comum a aceitação 

da ideia de criminoso e de crime dentro de uma sociedade, um verdadeiro 

propagandista ideológico: mas como criar uma ideia de crime que assim abranja a 

toda a população em uma sociedade pluriétnica? 

Uma proposta assim é aceitar que um modelo apenas de crime e criminalidade 

se imponha, isto é, um modelo oriundo das classes que dominam politicamente as 

classes dominadas econômica e politicamente. 

NINA RODRIGUES (2011) parece determinar a evolução ou o caráter de evolução 

dos povos ou civilizações a partir de seu grau de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, assim como o de dominação política, e não a capacidade de interação e 

convivência política e social entre os povos sob a égide da tolerância e do respeito 

recíprocos e cujas relações diplomáticas superem as ações violentas e de dominação: 

o exercício de poder de uma civilização sobre outras e não a convivência harmônica 

de diversas comunidades, respeitadas as suas diferenças culturais. 

A concepção que o médico maranhense assume cede à tentação de 

hierarquizar a sociedade sem avaliar e enunciar os próprios critérios paradigmáticos, 
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aqueles que considera absolutos, ideais e universais para fazer tal julgamento de valor. 

Aparentemente, não pesam as condições de validade do seu trabalho tampouco sua 

abrangência.  

Assim, NINA RODRIGUES (2011) ratifica as considerações calcadas em uma 

identidade cultural com a Europa, refletindo sobre a diversidade de culturas apenas 

para condenar como “inferior” seus comportamentos sociais diversos, não se 

importando com a gênese cultural de conceitos básicos como os de criminoso, os de 

crime ou os de delito, o que torna seus termos de comparação e, consequentemente, 

as analogias daí oriundas como “capengas”. 

Ao comentar sobre o ponto de vista da psicologia criminal dos mestiços, o 

pesquisador maranhense parte do perfil do criminoso e da concepção que faz de crime 

e não de uma reflexão histórica da sociedade em que vive e na qual determinado tipo 

de crime acontece.  

O “conflito” a que NINA RODRIGUES (2011) se refere, acontece porque existe 

dentro da mesma sociedade a diversidade de concepções “jurídicas” enquanto 

linguagem e conjunto de valores para determinar o justo e o injusto, o permitido, o 

proibido e o obrigatório que só parecem conciliáveis através do exercício do poder no 

limite do direito, isto é, do exercício do poder de um monismo jurídico impondo seus 

valores sobre uma comunidade multiétnica.  

Embora o direito não parece ser capaz de resolver os verdadeiros conflitos 

dentro da sociedade: ele é capaz de determinar quem é o vencedor das contendas ou 

determinar a habilitação do poder de punir mas, mesmo dispondo de todas essas 

faculdades interventivas nas relações privadas e públicas, nem sempre é capaz de 

promover a paz social ou a equidade de oportunidades entre seus membros, ele é o 

responsável pela arquitetura que assegura o mínimo de estabilidade política ao 

Estado e a segurança jurídica que permite o estabelecimento do modo de produção 

capitalista. Este é um dos fatores que está por trás do genocídio de Canudos. 

Pensarmos a comunidade linguística como a sede do imaginário social e, logo, 

do imaginário jurídico, se justifica porque ela também é aquilo que confere a identidade 

fundamental dessa comunidade pois, é no uso da linguagem, própria de seu sistema 

de valores e de significados é que seus modos de ser são reconhecidos, são exercidos 

e tornados evidentes.  
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Isto significa que o instituinte e o instituído só o podem ser enquanto vinculado 

e veiculados pela linguagem, enquanto um dizer e uma prática social, enquanto 

discurso e vida. 

No momento de se expressar é que o indivíduo tem a oportunidade de vazar 

aquilo que determinada comunidade tem como paradigma instituído e instituinte, é 

nesse momento que se pode captar os significados que formam o conjunto das 

representações e do conteúdo de cada significante ou de cada símbolo.  

Tentando deixar isso mais claro, a identidade de uma comunidade profissional 

emprega termos próprios numa linguagem que pode ser denominada “jargão”. Essa 

linguagem própria evidencia a forma de pensar e de instrumentalizar os ferramentais 

teóricos dessa comunidade – um imaginário inteiro, um movimento reflexivo inteiro é 

vazado ali, naquela linguagem, através daqueles termos, naquela construção sintática, 

apesar dos limites semânticos.  

Por exemplo, como um jurista, um cientista e um poeta, refletiriam sobre um 

homicídio? A piada pode ser boa, mas nos introduz o conhecimento de que, para cada 

comunidade linguística dessas há uma concepção específica preenchida pelo 

imaginário e pelo uso linguístico de cada recorte, de cada enfoque particular forjado 

na práxis e na teoria.  

Nesse sentido, indagar sobre “quem” desenvolve um discurso, isto é, indagar 

sobre o ethos desse “orador”, é fundamental para compreendê-lo pois, a identidade 

enforma o conhecimento. 

Derivamos o conceito de comunidade linguística de outro conceito empregado 

de forma mais específica na Fonologia, comunidade de fala. Conceito que, para SILVA 

(SILVA, 2019, p. 6): “(…) consiste de um grupo de falantes que compartilham de um 

conjunto específico de princípios subjacentes ao comportamento linguístico”.  

No entanto, apesar de o conceito nos ser quase suficiente para o emprego 

desejado, alteramos a nomenclatura, pois alargamos seu escopo a partir das reflexões 

de diversos especialistas sobre o papel da língua cotidiana no desenvolvimento 

cognitivo de uma sociedade.  

Segundo BAGNO (BAGNO, 2012, pp. 53.405), com fundamento em Émile 

Benveniste, a lógica obedece ao funcionamento da língua e não o contrário, portanto, 

obedece a um princípio de formação cultural de uma comunidade em particular. Essa 

manifestação relativa de uma categoria que se pretendeu absoluta e universal 

demonstra a sua importância na construção de afetos e lugares comuns que marcam 
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a identidade de uma comunidade e, portanto, pode ser objeto de contestação nos 

seus usos por uma comunidade cujos fundamentos são diversos porque os valores 

veiculados são diversos (BAGNO, 2012, pp. 61.63).  

O mesmo autor afirma:  

A língua é muito mais do que um simples instrumento de comunicação. Ela é 
palco de conflitos sociais de disputas políticas, de propaganda ideológica, de 
manipulação de consciências, entre muitas outras coisas. A manipulação 
social da língua nos leva a votar nessa ou naquela pessoa, a comprar tal ou 
qual produto, a admitir que determinado evento ocorreu de determinada 
maneira e não de outra, a aderir a uma ideia, a acreditar nessa ou naquela 
religião (...) (BAGNO, 2012, p. 75).  

 

A partir desse ponto de consciência linguística é que partimos para conhecer o 

imaginário. 

Se o imaginário social, de forma ampla, e o imaginário jurídico, de forma 

específica, são vazados nas linguagens técnicas de comunidades linguísticas de 

determinado recorte profissional, também o são na linguagem cotidiana das 

comunidades de recorte social, como documentado de forma mais livre em Os 

despossuídos, de Karl MARX16; em uma pesquisa desenvolvida nos anos 1960 pela 

professora norte-americana sobre a favela da Vila Operária em O mito da 

marginalidade, de Janice E. PERLMAN17; a análise de uma sociedade considerada 

primitiva que foi submetida a uma descrição etnográfica como MALINOWSKI 

desenvolveu nos anos de 1920 e a descreveu em Crime e costume na sociedade 

selvagem18  ou em uma pesquisa rigorosa apresentada por Boaventura de Sousa 

SANTOS em O direito dos oprimidos19, sobre a favela do Jacarezinho: todas obras 

que deixam entrever o relativismo conceitual, o significado que preenche o espaço 

previamente vazio de cada significante20 , de cada forma, com o conteúdo próprio 

forjado dentro dessas comunidades linguísticas a partir de suas práticas sociais e 

discursivas.  

Isso demonstra que aquilo que François OST (2004, p. 20) chamou de 

“infradireitos”, na verdade, são os “direitos” concorrentes com o direito oficial, instituído 

                                                
16 MARX, Karl. Os despossuídos: debates sobre a lei referente ao furto de madeira. Tradução Nélio 

Schneider. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2017. 
17 PERLMAN, Janice E. O mito da marginalidade: favelas e políticas no Rio de Janeiro. Tradução de 

Waldívia Marchiori Portinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
18 MALINOWSKI, Bronislaw. Crime e costume na sociedade selvagem. Tradução de Maria Clara 

Côrrea Dias. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. 
19 SANTOS, Boaventura de Sousa. O direito dos oprimidos: sociologia crítica do direito. São Paulo: 

Cortez, 2014. 
20 Vide a nota 7 acima. 



38 
 

e estatal. Não podemos considerá-los “direitos” menores, apenas fontes de direito que 

se colocam ao largo do direito legislado. São valores que gozam do status de “direito 

natural” por oposição ao seu irmão privilegiado, o discurso que se tornou hegemônico 

por aprovação parlamentar. 

Se a licença poética nos permitisse, poderíamos ir até um pouco mais longe no 

tempo, às origens do pensamento grego, aos mitos fundadores de sua sociedade e 

indagar a gênese conjunta de direito e de literatura, nas páginas sempiternas de Os 

trabalhos e os dias21  e da Teogonia22 , ambas de HESÍODO, que ao contarem e 

recontarem as peripécias dos deuses e dos homens, instituindo uma ordem ao 

universo através de um discurso que organiza e nomeia, dá o sentido primeiro de tudo 

e estabelecem a hierarquia entre os saberes, os fazeres e os dizeres, situando os 

seres humanos neste contexto cultural apartado da natureza.  

Em suma, através da literatura e do mito fundador, por meio de uma narrativa, 

portanto, através de um discurso legitimador teológico-político o mundo social se cria 

e se hierarquiza através do direito cujo significado primeiro, cujo conteúdo imaginário 

originário, é forjado e transformado no universo da própria existência de uma 

comunidade dada. 

O que se pretende dizer aqui, desde o início, é que a arquitetura da linguagem 

desses recortes sustenta e reproduz conceitos, valores e padrões de pensamento e 

ou de comportamento que compõem o imaginário dessas comunidades, e, pelo fato 

de que a função mais imediata da linguagem é comunicar, no ato mesmo de dizer, e, 

ao mesmo tempo, é expressar como pensaram o que pensaram, é a própria linguagem 

fechando um círculo sobre si mesma, um fazer “enquanto hermenêutico, quanto 

apofântico”23. 

Essa fórmula empregada por STRECK (2017), a partir de Heidegger, evidencia 

um dizer e uma manifestação, um sentido interpretativo e um fenômeno cultural bem 

determinados no tempo que é a própria condição do dizer comunicativo, isto é, as 

                                                
21 HESÍODO. Os trabalhos e os dias. Tradução de Mary de Camargo Neves Lafer. 3 ed. São Paulo: 

Iluminuras, 1996. 
22 HESÍODO. Teogonia. Tradução de Jaa Torrano. 7 ed. São Paulo: Iluminuras, 2007. 
23 Segundo STRECK (2017, 119), muitas teorias a respeito do direito e da sua interpretação não 

conseguem se dar conta da dupla dimensão da linguagem, hermenêutica e apofântica, conforme 
Heidegger em Ser e Tempo: “Essa dupla estrutura aponta para a circunstância de que a linguagem 
assume uma dimensão ao mesmo tempo explicitativa (apofântica) e hermenêutica, apontando para 
o elemento interpretativo que desde sempre já trazemos conosco e que sustenta a possibilidade de 
qualquer discurso. É nesse sentido que ‘[…] qualquer intepretação de um texto de certo modo já é 
feita com atraso, pois ela sempre é antecipada e acontece numa interpretação que se dá como um 
modo de ser’ (...)” (STRECK, 2017, pp. 119-20). 
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condições implícitas à própria existência e reprodução da linguagem: as condições do 

interpretar e do explicitar que estão dadas.  

Essa argumentação, no nosso entender, justificaria o emprego do termo 

comunidade linguística para se justapor o termo etnia ou raça, classe social e outros 

que poderiam ser intercambiáveis, no entanto, percebemos que sua quase 

neutralidade semântica retira um pouco da força de sua expressividade e direta 

relação com quaisquer temas de caráter político, social e cultural. Apesar disso, 

passamos a empregar o termo ao lado de imaginário social e de imaginário jurídico 

como fonte primeira de significados abandonando a perspectiva de CASTORIADIS (1982) 

de criação ex nihilo e mantendo a de autopoiesis condicionada à sócio interatividade 

humana. 
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2- A CRIAÇÃO DO IMAGINÁRIO JURÍDICO-CRIMINOLÓGICO EM OS SERTÕES DE EUCLIDES DA 

CUNHA 

 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos 
mestiços neurastênicos do litoral. 
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. 
Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das 
organizações atléticas. 
É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no 
aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, 
quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. 
Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que 
lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se 
invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se 
sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre 
um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, 
mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança 
celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço 
geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira 
conversa com um amigo, cai logo – cai é o termo – de cócaras, atravessando 
largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica 
suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com 
uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 
É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: (…) (CUNHA, 
2016, p. 115) 

 

Essa longa citação tomada por epígrafe realiza a síntese do paradoxo vivido 

por Euclides da Cunha ao tentar se situar entre as duas questões estruturantes do 

seu texto: o “mito da essência” e a “civilização de empréstimo”, que vão caracterizar 

os regimes jurídicos distintos e opostos que se confrontam em sua obra. Entre o 

mestiço raquítico do interior e o neurastênico do litoral, Euclides pôde enunciar as 

divergências em vários níveis que separam esses dois brasis com prejuízo e 

aniquilação para o povo menos favorecido economicamente.  

A centralidade e a essencialidade da “permissão” implícita para o massacre que 

sobreveio a Canudos se fundam, procuraremos demonstrar, no desvalor econômico e 

no abandono político a que essa população apartada dos melhores meios para se 

desenvolver sempre foi relegada. 

Mas, antes de entrarmos nas discussões sobre o nosso tema, gostaríamos de 

estabelecer o parâmetro a partir do qual estabelecemos nossa reflexão sobre a 

relação entre Direito e Literatura. 

Diferentemente de PAIXÃO (2020) que opta por conceber a relação entre direito 

e literatura como uma relação pedagógica mútua em que a literatura, dada a sua 
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complexidade no tratamento dos temas e dos flagelos que assolam a sociedade em 

comparação com a simplicidade dos manuais, preferimos considerar que algumas 

obras podem nos fornecer dados importantes para a percepção e o recorte de um 

conhecimento jurídico intuitivo, isto é, um conhecimento jurídico adquirido através de 

práticas sociais e eivado de preconceitos, de senso comum sobre o que seria o “justo” 

e sobre o que seria o “certo”. Um conjunto de valores que vai sendo formado através 

do costume24, portanto, distante daquilo que chamamos de direito positivado: essa 

distinção também é o cerne da discussão travada neste capítulo do trabalho. 

Foi em um período em que não havia um pensamento sociológico estruturado 

e responsável por pensar o Brasil e seus habitantes é que a literatura ocupou essa 

função, como muito bem aponta BOSI, em sua História concisa da Literatura 

Brasileira, para citar apenas um dos textos em que o professor da USP exercita seus 

dotes de arguto apreciador do literário para analisar a sociedade brasileira.  

Desde pelo menos Gregório de Matos temos um quadro da vida social no Brasil 

(BOSI, 2017, p. 37), sendo uma prática recorrente atravessando todas os estilos e 

escolas literárias. Não se pode esquecer que Balzac pretendeu traçar um panorama 

ambicioso, amplo e complexo da sociedade francesa do século XIX a qual denominou 

de Comédia Humana. Na falta de antropólogos e sociólogos, os literatos cumpriram 

a função de descrever a sociedade para o seu tempo traçando quadros que 

permaneceram para a posteridade. 

Nesse sentido, cabe estabelecermos uma outra distinção, que corroboraria a 

nossa opção por concebermos a literatura como uma fonte para o conhecimento do 

direito, um refinamento na forma como o concebemos para fins desta monografia. 

Assim acompanhamos os dizeres de Plauto Faraco de AZEVEDO (FULLER, 1976), que 

concebe o direito enquanto um saber baseado na argumentação, na estruturação 

lógica das ideias e no desenvolvimento de possíveis soluções para os dilemas 

jurídicos presentes na vida: 

 

Mas sucede que a própria índole da deliberação e da argumentação se 
opõem à evidência e à necessidade absoluta; porque não se delibera nos 

                                                
24 “(…) O Direito é sempre criado por um ato que tem o fim deliberado de criar Direito, exceto no caso 

em que o Direito tem sua origem no costume, ou seja, em uma linha de conduta de observância 
generalizada, durante a qual os indivíduos atuantes não têm o propósito consciente de criar Direito: 
mas eles devem considerar seus atos como estando em conformidade com uma norma obrigatória 
e não como uma questão de escolha arbitrária. Essa é a exigência do chamado opinio juris sive 
necessitatis. (…) É suficiente que os indivíduos atuantes se considerem obrigados por qualquer 
norma” (KELSEN, 2005, pp. 167-8). 
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casos em que a solução tem caráter de necessidade, como não se argumenta 
contra a evidência. A argumentação tem seu sentido do verossímil, no 
plausível e no provável, escapando estes à certeza de um cálculo exato de 
que resulte uma única solução justificável em termos absolutos… (FULLER, 
1976, p. XIII). 

 

Não é, portanto, o direito uma ciência, mas podemos dele fazer ciência ao 

perseguirmos, entendermos e refletirmos sobre sua natureza essencialmente 

argumentativa logo, com uma lógica estruturante submetida aos limites da linguagem 

que possui na experiência social humana sua fonte.  

Entendendo a experiência social humana como fonte do direito não podemos 

dessa forma descartar o registro literário como uma fonte de informações sobre sua 

natureza uma vez que a literatura pretende, em muitos casos, retratar a realidade 

social sendo este retrato convalidado ou não pelo argumento sociológico desenvolvido 

através de pesquisa. 

COSSON (2001) desenvolve importante pesquisa a respeito do romance de não-

ficção. Este é conhecido como romance-reportagem ou como romance-crônica, de 

acordo com as características específicas que a obra adquire ao longo de seu 

desenvolvimento criativo. No escopo de sua pesquisa situa Os Sertões de Euclides 

da Cunha (2016) no campo da denúncia social. 

 

(…) Documento, crônica, notícia, relato entre o que viu e o que queria ver, a 
Carta de Caminha é o primeiro texto de uma longa série narrativa que vai 
misturar imaginação e realidade, e vai apagar a nitidez das fronteiras dos 
gêneros e dos discursos que separam jornalismo e literatura no Brasil. Um 
exemplo ilustre nessa sucessão é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. 
Uma prática largamente reconhecida é a da crônica, conforme publicada e 
lida diariamente em nossos jornais. 
Mesmo considerando essa tradição, o surgimento de um conjunto de 
narrativas, nas quais fatos comprováveis, à maneira de uma reportagem, 
apresentam-se vestidos com técnicas narrativas tipicamente ficcionais, não 
deixou de surpreender a crítica. (…) (COSSON, 2001, p. 11) 

 

Obra que deve ser estudada não tão somente pela sua particularidade temática 

inauguradora e pela importância da sua linguagem literária, mas também pela reflexão 

sobre a realidade social brasileira. Responsável pela fundação de uma categoria 

analítica que até hoje pode ser utilizada para compreender essa aproximação e 

repulsão paradoxal entre a urbe e a periferia ou entre o centro e as cidades-satélites, 

lugares novos do novo sertão, necessárias à existência uma da outra: uma relação 

simbiótica que tenta suprir as lacunas recíprocas.  
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Por isso, conhecer do sertão é conhecer do Brasil, é conhecer das mais 

profundas agruras não apenas existenciais, mas sociais. Para quem não pode 

vivenciá-las de perto, ler Os Sertões (2016) é a experiência possível, provável, 

plausível que o sujeito urbano, afastado dessas regiões tanto geográfica quanto 

socioeconomicamente, pode vivenciar e trazer para o âmbito da sua coleção de 

experiências e transformar a sua percepção estreita do mundo.  

É nesse aspecto que acreditamos que a literatura pode inundar o direito de 

sentidos novos, ressemantizá-lo, ressignificá-lo no semovente do significante porque 

como diz LACAN (1953) sobre o imaginário, o direito também é “senti-mente”. A 

literatura, assim como outras formas de arte, mas sobretudo a literatura, traz e traduz 

uma comunicação com experiências muitas vezes inauditas para o leitor, isso 

enriquece seu mundo interior. 

Como a literatura lida com a experiência humana, pessoal e coletiva, ela traz 

para dentro da relação de troca simbólica implícita na comunicação da vida de outrem 

vinculando a nossa ao do totalmente outro que não vemos, que não conhecemos e 

de cuja vida participamos a partir desse testemunho expresso no texto, logo, não 

deveria ser usada apenas para preencher os vazios dos insossos manuais de direito. 

Essa literatura a que me referirei de maneira mais específica nas próximas 

páginas que poderíamos chamar de romance de não-ficção, romance-crônica ou 

romance-reportagem, pode ser inserido dentro de um gênero que se desenvolveu e 

ganhou publicidade através das experiências dos judeus que sobreviveram ao 

genocídio dos campos de concentração nazistas como Primo LEVI25, Imre KÉRTESZ, 

Jorge SEMPRÚN e outros mais, a literatura do testemunho. É o que veremos aqui, o 

testemunho euclidiano de um morticínio. 

Não queremos dizer com isso que a literatura não possa ser usada aqui ou ali 

como objeto impulsionador de uma discussão sobre qualquer tema do direito, contudo, 

apenas poderão ser analisados como suas fontes aqueles textos que possuem uma 

ancoragem no mundo empírico e na forma como os diversos atores dialogam com a 

estrutura estatal de onde provém.  

                                                
25 AGAMBEN (2008) define um conceito de testemunho e de testemunha consagrado em seu livro O 

que resta de Auschwitz, baseado substancialmente na obra deixada por Primo Levi. Aqui 
adaptamos o conceito e o expandimos uma vez que Euclides da Cunha não foi uma testemunha 
ocular do massacre de Canudos do mesmo ponto de vista de Levi, isto é, da vítima. Euclides 
acompanhou apenas os últimos momentos da campanha e coletou material posteriormente para 
compor esse imenso quadro que é Os Sertões. 



44 
 

Nesse filão, há vários textos na literatura brasileira que podem ser objeto de 

estudo enquanto fonte de conhecimento tanto do chamado direito positivado, como 

das regras de exceção impostas aos brasileiros durante o regime varguista quanto do 

infradireito nascido do costume, do racismo e das relações comerciais entre as 

pessoas. 

Cidade de Deus, de Paulo Lins; Memórias do cárcere e Vidas secas, de 

Graciliano Ramos; Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom 

Casmurro de Machado de Assis e Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus, 

são exemplos para permanecermos em apenas alguns dentre muitos. 

O paradigma implícito, o imaginário em que se fundamenta o antagonismo 

entre a civilização do litoral, de verniz europeu cujas práticas colonizadoras possuem 

o mesmo caráter genocida e desprezador pelo submetido, e a civilização do sertão 

(LIMA, 2013, p. 14), definida por ser aquela como “bárbara”, pelo caráter rústico da sua 

tecnologia e organização político-econômicas arcaicas, constitui aquilo que, na 

linguagem, se manifesta como um imaginário cujo sentido restringimos como jurídico. 

A prática “recolonizadora” do interior do Brasil pelas tropas federais26 durante a 

Primeira República teve em Canudos a sua apologia. Ali, forjou o inimigo imaginário 

perfeito para impor sua autoridade política, isto é, sua soberania, diante do restante 

da nação. 

Alguns elementos monistas dão forma ao imaginário jurídico da República 

brasileira de então e reforçam a lógica da necessidade de expulsão do elemento 

desviante. Expelir o elemento desviante expõe a força centrípeta que preserva o 

núcleo de poder originário: a unidade do território; a unidade de religião, apesar da 

laicidade do Estado; a unidade linguística; a unidade política, de forma de Estado e 

de governo; edificados sobre uma nacionalidade; um monismo jurídico e certa unidade 

étnica.  

Claro que, enquanto imaginária, essa perspectiva monista não poderia aceitar, 

diante da constatação empírica do pluralismo, que se consolidasse uma identidade 

diversa daquela que se planeava conferir à nação: um caráter coeso, indiviso e, por 

isso, a República adquiriu um caráter centralizador e unificado que lhe permitiu resistir 

a movimentos separatistas da mesma forma como o Império a eles sobreviveu. 

                                                
26 “(…) civilizar, então, significava, antes de mais nada, estender o raio de ação da autoridade, 

significava generalizar o princípio da ordem (...)” (FERREIRA, 1999, p. 129). 
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No entanto, este não era o caso de Canudos para sofrer tão poderosa 

repressão. Não havia nenhuma intenção separatista ou quaisquer indícios de que 

seus habitantes desejassem subverter a ordem pública nacional e restaurar o 

monarquismo como forma de governo.  

Conservador, popular e arcaico, sim, no entanto, Antônio Conselheiro nunca 

fugiu à ortodoxia religiosa, como deixam entrever seus sermões encontrados nos 

despojos de Canudos, ao fim da guerra 27 . Argumento em sentido contrário foi 

mobilizado em razão de corroborar e de propor a intervenção federal, invocando o 

artigo 6º da Constituição da República de 189128, responsável pela tragédia no interior 

da Bahia. 

Ao arregimentarmos estes comentários, pensamos o direito como um 

fenômeno social não apenas como direito posto pelo Estado, o direito positivo. Esse 

direito é o direito hegemônico que não admite concorrência ou sobreposição, um 

direito formal, no plano universal e abstrato. Nessa direção, o direito também é a 

linguagem que rege e hierarquiza as relações sociais produzidas e reproduzidas no 

ato de sua manipulação, nas relações de fato e gestado nos interesses políticos, como 

acontece na invocação do citado artigo 6º.  

No âmbito concreto, das relações de fato, em que o direito se materializa de 

forma diversa daquela proposta pelo direito posto. O viés costumeiro, ou 

consuetudinário, do direito é aquilo que rege as relações e as práticas sociais com as 

sanções ou microssanções funcionando como o elemento cogente e coesivo no 

âmbito desse “costume”. O direito consuetudinário, portanto, é um direito pluralizado, 

isto é, nascido nas relações de dentro das sociedades a que pertence, nessa lógica, 

o direito costumeiro é um direito local e partilhado em um universo de pessoas que 

comungam de valores comuns, de uma mesma linguagem que, no capítulo anterior, 

chamamos de “comunidade linguística”. 

Nesse sentido, o direito é um discurso organizado a princípio no âmbito do 

imaginário o que lhe confere a narrativa, a construção do arcabouço ou a organização 

lógica de que resultam no significado das relações sociais, portanto horizontais, a 

                                                
27 NOGUEIRA, Ataliba. António Conselheiro e Canudos: revisão histórica. A obra manuscrita de 

António Conselheiro e que pertenceu a Euclides da Cunha. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1974. 

28 CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Edição crítica e organização: Walnice Nogueira Galvão. São 
Paulo: Ubu Editora/Edições Sesc São Paulo, 2016, p. 232. A partir de agora todas as citações e 
referências se fazem a partir desta edição da obra. 
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aceitação ou o repúdio dos membros no seio da comunidade, e as relações de poder 

que hierarquizam essa mesma sociedade, estas, por sua vez, verticais. 

A relação antagônica entre as duas civilizações, a do litoral e a do sertão se 

manifesta para nós diante de dois grandes campos de representação: a criminalização 

da pobreza e dos seus processos de produção e de reprodução e o consequente 

desvalor econômico e político do sertanejo com a imposição da unidade jurídica formal 

representada pela própria Constituição republicana. Esta é invocada como justificativa 

para a intervenção federal e teve como última consequência dizimar o povo pobre. 

Em suma, esse morticínio, analisado a partir das evidências trazidas pelo texto, 

teve como pressuposto autorizador um imaginário jurídico muito próximo do 

imaginário do colonizador europeu ou norte-americano: a superioridade da raça 

branca sobre os mestiços, os negros e os povos autóctones, Euclides da Cunha, 

apesar de adepto de tais teorias racistas internalizadas via Nina RODRIGUES (CUNHA, 

2016, p. 76), citado textualmente em sua obra, por exemplo, não aderiu 

completamente às teorias eugênicas e pôde registrar com comiseração o crime que 

marcou de maneira indelével a ratificação institucional da Primeira República: 

 

Prossigamos considerando diretamente a figura original dos nossos patrícios 
retardatários. Isto sem método, despretensiosamente, evitando os garbosos 
neologismos etnológicos. 
Faltaram-nos, do mesmo passo, tempo e competência para nos enredarmos 
em fantasias psíquico-geométricas, que hoje se exageram num quase 
materialismo filosófico, medindo o ângulo facial, ou traçando a norma 
verticalis dos jagunços. 
Se nos embaraçássemos nas imaginosas linhas dessa espécie de topografia 
psíquica, de que tanto se tem abusado, talvez não os compreendêssemos 
melhor. Sejamos simples copistas. (CUNHA, 2016, p. 114). 

 

Para melhor compreender as concepções do direito em questão, dado o escopo 

e o objetivo do trabalho, resolvemos pensar as manifestações do direito a partir de 

uma teoria mínima do Estado e na maneira como essa organização política se 

desdobra em suas feições civil e penal tal qual se manifestaram na Canudos descrita 

em Os Sertões. 
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2.1- O CIVILIZADO QUE É BÁRBARO E O BÁRBARO QUE É CIVILIZADO: A ORGANIZAÇÃO CIVIL 

DO PODER 

 

Depois de analisarmos as dicotomias que levaram ao estabelecimento das 

diferenças entre a organização política de Canudos e a do Estado brasileiro, a saber, 

achamos por fundamental, uma vez que escrevemos sobre o imaginário jurídico, 

descrevermos minimamente os edifícios que, se não são constitucionais no sentido 

mais técnico e específico do termo, são constitucionais no sentido de desenhar as 

bases da prática social que marca o exercício dos direitos pelo povo.  

No caso particular da guerra de Canudos, descrita por Euclides da CUNHA em 

Os Sertões (2016), observa-se como basilar a oposição que o autor faz entre 

civilização e barbárie, uma oposição de caráter intuitivo consolidada por um senso 

comum acrítico que estava disseminado pela República, mas que não deixou de se 

tornar uma dualidade incontornável na experiência intelectual e política brasileira (LIMA, 

2013, p. 14) porque fonte de reflexões que impõem um marco espaciotemporal cujo 

argumento de base está centrado na distinção do estágio de desenvolvimento 

capitalista de cada um desses recortes geográficos.  

Essas representações geográficas como instituintes da identidade nacional 

apresentam um contraste tipológico de duas formas de ordem social e são importantes 

na construção de argumentos sociológicos sobre a sociedade brasileira. 

Oriundos de uma organização política e jurídica primitivas ou arcaicas, 

pertencentes a um período já superado pelas revoluções burguesas europeias que 

colocaram no centro do poder político os detentores dos meios de produção 

econômico, os canudenses encarnaram, para os propagandistas ideológicos da 

República, a face mais detestável e retrógrada da “barbárie”. Euclides demonstra isso 

em diversos momentos de sua obra magna. 

Muito embora seja visível sua predileção pelos ideais republicanos, o seu 

apego à lei e ao “progresso”, uma vez que é representante da técnica e da ciência, 

via a civilização “nos limites da sua aldeia”, seu texto foi capaz de vazar a fúria bárbara 

contida na racionalização metódica do massacre comandado pelo exército. 

Racionalização do massacre que se reflete no emprego de armas modernas contra 

clavinotes, da utilização de táticas modernas contra uma chusma de analfabetos 

esfarrapados.  
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Muito naturalmente, Euclides olhava o mundo do seu monte, ou da sua caverna, 

erigido sobre a epistemologia da ciência e da ideologia de sua época, mas pôde não 

obstante, compreender os limites elásticos dos conceitos que empregara de forma tão 

preconceituosa. Os Sertões (2016), nesse momento, tocam o imaginário social 

instituinte de seu tempo que na sua feição jurídica autorizaria o morticínio. 

Ao perceber e conscientizar-se do crime à medida que se efetivava na 

cronologia da sequência narrativa, cuja justificativa repousava na interpretação29 do 

artigo 6º da Constituição republicana tão recentemente promulgada, Euclides indaga-

se a respeito de uma questão que não consegue formular na sua totalidade ou 

contemplar em profundidade: aquilo que de desajustado e de anormal se permite estar 

presente na “civilização” ocidental ou como a “barbárie” está aninhada no projeto de 

civilização. 

Essa nuance de barbárie constante na organização socioeconômica de origem 

europeia é representada por Moreira César, coronel do exército. Crudelíssimo oficial 

que não hesita em matar e em sacrificar seus soldados pela honra e glória eternas de 

um Aquiles que acaba morto em combate e entra para a história como um facínora 

desequilibrado. O traçar do seu perfil em Os Sertões (2016) caracteriza o aspecto de 

violência disruptiva e conservadora presente na civilização quando lida com aquilo 

que, diante de seus valores e premissas, é considerado inferior, arcaico, primitivo, 

como se a violência irrompesse sempre com caráter pedagógico contra aquilo que 

não fosse espelho.  

A lição que essa obra deixa escapar na fricção entre as forças centrípetas e 

centrífugas em relação ao estado federado é a de que no interior do seio da República 

não se podem admitir outras ordens jurídicas que podem se insurgir para contrastar e 

disputar com o imaginário gerador de poder que o direito legitima.  

O poder cria seu campo de representação social (FOUCAULT, 2015, pp. 4-5)30 a 

partir do qual se fala e se preenche o significante de sentido e, por consequência, se 

hierarquiza o mundo social: o poder não deseja perder essa prerrogativa de nomear 

                                                
29 É na interpretação que se encontra o uso político do direito. Na seção 2, “A interpretação como ato 

de conhecimento ou como ato de vontade”, do capítulo VIII, “A interpretação”, de Teoria pura do 
direito, Kelsen explica: “A questão de saber qual é, de entre as possibilidades que se apresentam 
nos quadros do Direito a se aplicar, a “correta”, não é sequer – segundo o próprio pressuposto de 
que se parte – uma questão de conhecimento dirigido ao Direito positivo, não é um problema da 
teoria do Direito, mas um problema de política do Direito. (…) Assim como da Constituição, através 
de interpretação, não podemos extrair as únicas leis corretas, tampouco podemos, a partir da lei, 
por interpretação, obter as únicas sentenças corretas” (KELSEN, 1997, p. 393). 

30 Para maiores esclarecimentos, vide a nota 13 do capítulo anterior. 



49 
 

as coisas: não podemos esquecer a lição do professor AZEVEDO (FULLER, 1976), acima 

citada: o direito é um saber, uma técnica, cujas regras são estruturadas e constituídas 

a partir de argumentos, não é uma ciência fundada pela demonstração, formulação 

de hipóteses e sua respectiva comprovação.  

Uma ordem diferente fundada em uma organização horizontal do edifício social 

baseado no direito consuetudinário, portanto não escrito, que remete ao cristianismo 

primitivo dos tempos apostólicos em que tudo era comum, dividido e repartido 

igualmente31, é uma grande ameaça ao poder instituído que luta para manter a coesão 

em um momento em que tudo poderia ruir. 

Ao instituírem uma nova ordem, autoritária e vertical, que procura impor uma 

noção de ordem e progresso civilizatória importada e emulada de seus modelos 

europeus, esta mostra-se vazia de sentido para uma parcela da população porque 

não houve sequer os estágios de amadurecimento político necessário para a 

incorporação de uma nova mentalidade política. Sem termos passado pelas disputas 

que levam ao amadurecimento político e às conquistas sociais, a nova ordem 

instituída se fez vertical e passou ao largo da maioria da população32.  

Essa ordem se crê e é crida por muitos como a instituição legítima e com 

autoridade o suficiente para ser o instituinte do direito: no entanto, aí está a 

contradição da forma direito: ela não é relativizada como algo gestado pelo argumento 

e pelas forças políticas que o criam e dão a ele o estatuto de lei. Embora não seja 

uma ciência exata, o direito só atinge um estatuto de autoridade pelo consenso que 

gera ou através do convencimento conferido pela autoridade reconhecida dos seus 

argumentos ou através da imposição da força pelo poder de império do Estado. 

Logo, se faz importante analisar os elementos que caracterizam a fonte do 

direito tanto para os habitantes de Canudos quanto para a República e, nesse quesito, 

retirar o verniz que, como um véu diáfano, não permite que se enxergue a civilização 

na barbárie e a barbárie na civilização. 

A análise que Euclides da Cunha faz do ajuntamento humano de Canudos, vista 

por nós do nosso atual estágio de desenvolvimento científico, carece de cientificidade 

                                                
31 Vide o livro dos “Atos dos Apóstolos”. Segundo o livro bíblico, esse era o modo de vida das 

comunidades cristãs primitivas, especialmente identificado no capítulo 2, versículos de 42 ao 47.  
32 Não podemos deixar de citar como exemplo o saboroso episódio das tabuletas da Confeitaria em 

que Custódio, por não entender o processo político pelo qual o Brasil passava, opta por mandar 
pintar a inscrição “Confeitaria do Governo” por este nome contemplar tanto o Império descendente 
quanto a República nascente. Em Esaú e Jacó, de Machado de ASSIS (2005), capítulos XLIX, LXII 
e LXIII. 
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no emprego dos termos para reconstituir sua organização política: cremos aqui que 

Euclides confunde desenvolvimento científico com estágio de desenvolvimento 

capitalista, tomando por exemplo e modelo a Europa. Ao contrário do que apregoou o 

autor de Os Sertões (2016), Canudos possuía uma organização política e jurídica que 

mantinha a sociedade coesa e funcional enquanto comunidade solidária.  

No breve trecho que tomamos como exemplo abaixo, Euclides considera que 

o fato social determinante, a religiosidade, como o elemento fundamental que 

estabelece a coesão social, transformando o líder, Antônio Conselheiro, num chefe de 

Estado incontestável cujas leis não poderiam ser discutidas: esse é um dos cernes do 

argumento que emprega para caracterizar os canudenses como bárbaros. 

Essa opinião de Euclides da Cunha carece de sustentação pois, não há 

exemplos para encorpar ou o desenvolvimento de ideias para corroborar seus 

argumentos. A declaração peremptória carece de fundamentos, portanto, e só serve 

para alimentar uma compreensão preconceituosa do que significou em termos de 

experiência comunitária, tendo como termo implícito de comparação a civilização 

litorânea que, em momento algum a esta altura da narrativa, é colocada em questão. 

 

Lá se firmou logo um regime modelado pela religiosidade do apóstolo 
extravagante. 
Jugulada pelo seu prestígio, a população tinha engravescidas, todas as 
condições do estádio social inferior. Na falta da irmandade do sangue, a 
consanguinidade moral dera-lhe a forma exata de um clã, em que as leis eram 
o arbítrio do chefe e a justiça as suas decisões irrevogáveis. Canudos 
estereotipava o facies dúbio dos primeiros grupamentos bárbaros. (CUNHA, 
2016, p. 178) 

 

Outra constatação é o fácil emprego do termo “bárbaros” cuja significação e 

delimitação ficam prejudicadas talvez por um sentido já disseminado na comunidade 

linguística a que Euclides pertencia e que talvez possa ser intuído hoje como um 

sinônimo para selvagem ou para primitivo, mas que, a rigor de um entendimento mais 

profundo só mostrariam que o autor não se preocupou com uma reflexão mais rigorosa 

de seu sentido, nem na circunscrição do conceito para empregá-lo de forma mais 

precisa. Parece muito mais confundir as diferenças de modelos institucionais de 

funcionamento e organização de poder com atraso e incivilidade. 

A diferença parece se concentrar na alta institucionalização de uma sociedade 

que mimetiza seus paradigmas de funcionamento e organização tanto do poder 

político quanto do poder judiciário, assim como da organização social em geral, de 
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modelos europeus que mal se adequam à diversidade de práticas sociais e 

econômicas que podemos encontrar em um país de dimensões continentais como o 

Brasil. 

A forma como Euclides caracteriza a maneira como a República chegou até 

nós, como improvisada e herança inesperada, evidencia o apartamento completo dos 

desígnios dos poderosos com o destino político do Brasil desde os fins do século XIX. 

Não observa que escondido nas próprias notas dos termos que emprega, a raiz que 

este movimento que em nada democrático foi, por não contar com o apoio em massa 

da população.  

Revolução, sim, mas vertical, imposta de cima, sem contar com o diálogo com 

o mais da população. Isso vaza do texto sem, todavia, que Euclides se dê conta de 

sua gravidade. Sua “civilização de empréstimo” reconhece a peleja com as raízes 

populares de sua nação, conquanto, delas se afasta com ojeriza por considerá-las 

“separadas” por uma distância de séculos: o “atraso”, logo, forja a justificativa que se 

quer sustentável para a recolonização do interior do Brasil, isto é, para institucionalizar 

as relações entre ele, o sertão, e o Estado federado constitucional que se vê no direito 

de penalizar aqueles que “desafiam” seu poder.  

Não percebe que a artificialidade da constituição da República nos moldes em 

que se desenvolveu é palco para muitos embates e insatisfações e não para a 

convivência de modo pacífico entre as diversas camadas (facies) sociais que este 

continente abarca. 

Isso só demonstra o imenso fosso, a imensa cisão social que separa os 

detentores do poder do mais da população. Inclusive a parcela a qual o autor pertence, 

mas que não compreende o quão distante está das classes que dominam as 

instâncias decisórias, não uma distância de metros, não uma distância de séculos, 

mas uma distância de mentalidades. 

 

Vivendo quatrocentos anos no litoral vastíssimo, em que pelejam reflexos da 
vida civilizada, tivemos de improviso, como herança inesperada, a República. 
Ascendemos, de chofre, arrebatados na caudal dos ideais modernos, 
deixando na penumbra secular em que jazem, no âmago do país, um terço 
da nossa gente. Iludidos por uma civilização de empréstimo; respigando, em 
faina cega de copistas, tudo o que de melhor existe nos códigos orgânicos de 
outras nações, tornamos, revolucionariamente, fugindo ao transigir mais 
ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, mais fundo o 
contraste entre o nosso modo de viver e o daqueles rudes patrícios mais 
estrangeiros nesta terra do que os imigrantes da Europa. Porque não no-los 
separa um mar, separam-no-los três séculos… (grifos nossos). (CUNHA, 2016, 
pp. 191-2) 
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O estranho paradoxo delineado por Euclides ao comparar os sertanejos aos 

europeus, “daqueles rudes patrícios mais estrangeiros nesta terra do que os 

imigrantes da Europa” (CUNHA, 2016, p. 192), marca profundamente a maneira como 

o autor apenas arranha a superfície da questão e lida de maneira meramente formal 

com os conceitos aos quais atribui valores de superioridade.  

Não encara teoricamente a prática social como fonte do direito; não analisa que 

a grande diferença entre a civilização do sertão e a civilização do litoral se diferenciam 

dentre outras coisas, mas, sobretudo, pelo alto grau de institucionalização de uma e 

o baixo grau de institucionalização de outra; não tem condições teóricas ou políticas 

de analisar com propriedade o autoritarismo e a arrogância que impregnavam as 

instituições estatais e, como consequência, a incapacidade para tentar alcançar um 

consenso e resolver os conflitos presentes, sobremaneira, a desigualdade social que 

vicejava na região. 

O imaginário jurídico republicano impregnava-se de uma pseudossuperioridade 

baseada em premissas ocultas, os entimemas, que escondem as questões nodais 

desse silogismo: disfarçam a autoridade com autoritarismo e em nome da civilização 

promovem a barbárie.  

Na verdade, esse é o fulcro e o paradoxo do imaginário jurídico republicano: 

houve a necessidade da criação de um inimigo bárbaro para que a expansão da 

República e os horrores que isso acarretou pudessem ser legitimados e 

permanecessem inquestionados.  

Ao revelar o que aconteceu em Canudos, Euclides da Cunha, a despeito de 

sua adesão a muitos preconceitos dessa propaganda de difamação promovida pelo 

governo estadual baiano e pelo governo federal, propôs um espelho em que a 

civilização viu sua face bárbara, feroz e indomada. Quando se viu diante de uma 

organização social distinta de si mesma, diante de algo que a desafiava, preferiu não 

empregar os meios diplomáticos, mas edificar um monumento à barbárie. 

O trecho a seguir traduz com adjetivos precisos, sempre da perspectiva do autor, 

o sentimento que perpassava o círculo militar e a cúpula política da República naquele 

momento crucial da intervenção federal que procurou debelar a “rebelião” de Canudos: 

 

Contravinha o chefe militar entendendo ter a repressão legal vingado o círculo 
das diligências policiais, cumprindo-lhe não mais prender criminosos “mas 
extirpar o móvel de decomposição moral que se observava no arraial de 
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Canudos em manifesto desprestígio à autoridade e às instituições”, 
acrescentando que a força federal deveria seguir bastante forte para se 
subtrair à contingência de “retiradas prejudiciais e indecorosas”. O governo 
estadual, porém, agindo dentro do elástico art. 6º da Constituição de 24 de 
fevereiro, cerrou a controvérsia levantando o espantalho de uma ameaça à 
soberania do Estado, e repelindo a intervenção que lhe implicava 
incompetência para manter a ordem nos seus próprios domínios. 
Deslembrara-se que em documento público se confessara desarmado para 
suplantar a revolta e que apelando para os recursos da União justificativa, 
naturalmente, a intervenção que procurava encobrir. 
Vinha serôdio o falar em soberania apisoada pelos turbulentos impunes. 
Ademais ninguém se iludia ante a situação sertaneja. Acima do 
desequilibrado que a dirigia estava toda uma sociedade de retardatários. O 
ambiente moral dos sertões favorecia o contágio e o alastramento da nevrose. 
A desordem, local ainda, podia ser o núcleo de uma conflagração em todo o 
interior do Norte. De sorte que a intervenção federal exprimia o significado 
superior dos próprios princípios federativos: era a colaboração dos estados 
numa questão que interessava não já à Bahia, mas ao país inteiro. 
Foi o que sucedeu. A nação inteira interveio (…) miraculosamente erguida 
pelos exegetas constitucionais, a soberania do Estado… 
(…) 
(…) Tudo aquilo era uma novidade estupenda. Ao chegarem da rota fatigante, 
rompendo, surpreendidos, pelas ruas cheias de combatentes, os vaqueiros 
amarravam o campião à sombra do tamarineiro, na praça, e iam quedar-se, 
longo tempo, contemplando as peças em que tanto ouviam falar e nunca 
haviam visto, capazes de esboroar montanhas e abalar com um só tiro, mais 
forte que o de mil roqueiras o sertão inteiro. E aqueles titãs enrijados pelos 
climas duros, estremeciam dentro das armaduras de couro considerando as 
armas portentosas da civilização. (CUNHA, 2016, pp. 232.241) 

 

A escolha vocabular empregada para contrapor os civilizados aos bárbaros 

contou com termos que não exatamente combinariam com essa rígida divisão.  

Naturalmente, como a perspectiva é unilateral, são descritos de maneira 

pejorativa os canudenses para justificar seu extermínio: “cumprindo-lhe não mais 

prender criminosos ‘mas extirpar o móvel de decomposição moral que se observava 

no arraial de Canudos em manifesto desprestígio à autoridade e às instituições’” 

(CUNHA, 2016, p. 232), observa-se o desprestígio que aquela população enfrenta e a 

rotulação como “criminosos” os marginaliza a ponto de os segregarem em outro 

sistema jurídico de reconhecimento da autoridade e das instituições, fora do 

ordenamento constitucional brasileiro.  

Os canudenses, portanto, representariam o corpo que pode ser assassinado, 

que pode ser exterminado, que pode ser morto pela autoridade estatal e esta ainda 

poder ser considerada dentro dos limites da civilização pela opinião pública nacional?  

A civilização é a algoz da barbárie empregando métodos bárbaros. O próprio 

emprego do termo “vingança” para designar a repressão legal desqualifica o termo 

“legal” da ação, cria o paradoxo resolvido em violência direcionada aos habitantes 

pobres, não inseridos na institucionalização estatal.  
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Uma segunda consideração em relação ao corpo social do imenso Canudos, 

sempre designados de forma pejorativa, recaía sobre seu líder. Era um desequilibrado, 

dirigente de uma sociedade de retardatários, que vivia em ambiente moral adoecido e 

gestador de “nevroses” delirantes e que, por fim, revela o grande temor que Canudos 

inspirava no litoral: ser o deflagrador de revoluções no interior de todo o norte do país 

que fariam ruína em todo o edifício estrutural da República o que justificaria o emprego 

da força contra o povoado e o seu consequente extermínio. Tudo facilitado pela pecha 

de “criminosos”. O argumento ad terrorem de fim de mundo por meio do retrocesso 

reacionário teve a função fundamental de legitimar no seio da opinião pública, antes 

que a população pudesse compreender tecnicamente a questão política em jogo, a 

liberação da força como um instrumento político de pacificação. 

Eivada de argumentos que edificavam sua legalidade, a intervenção federal 

teve o caráter de demonstrar a supremacia bélica, tecnológica e de recursos humanos 

e que apenas assim teve o poder de sobrepor a “civilização” à “barbárie”.  

Venceu, portanto, a força bruta que impôs nova colonização ao interior 

brasileiro e reforçou as antigas regras de dominação e controle social, não a força da 

cultura, dos livros, do desenvolvimento econômico ou da negociação entre iguais, no 

sentido de democratizar a “civilização”33 pelo interior de forma a evitar os fatores que 

conduziram ao levante dos miseráveis: prevaleceu a vontade de submeter à fórceps 

uma população inteira. 

Por essa via, Euclides da Cunha procura fazer o tempo todo a análise da 

“anormalidade”34. Na figura de Moreira César, podemos enxergar o ponto de contato 

com a “anormalidade” dos habitantes de Canudos. O herói, na verdade, é um 

desequilibrado, um anormal, possuidor de patologia que não só compromete seu 

desempenho enquanto oficial tanto quanto seu comportamento como ser humano. 

                                                
33 “É que nesse caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização.” E ainda 

podemos acrescentar: “(...) enviamo-lhes o legislador Comblain e o argumento é a bala.” (CUNHA, 
2016, pp. 113.194). 

34 FOUCAULT (2010) em Os anormais, ao longo das aulas transcritas, desenvolve o conceito de 
“monstro” como uma categoria jurídica, um misto de impossível e proibido (p. 47), pensado como um 
ser híbrido cuja existência implica um enigma para o direito (pp. 80.82.84.94): “(…) Monstro, portanto, 
não uma noção médica, mas uma noção jurídica. No direito romano, que evidentemente serve de pano 
de fundo para toda essa problemática do monstro, distinguiam-se com cuidado, se não com clareza, 
duas categorias: a categoria da deformidade, da enfermidade, do defeito (…) e o monstro propriamente 
dito. (…) Enfim, (o monstro) é um misto de formas: quem não tem braços nem pernas, como uma cobra, 
é um monstro. Transgressão, por conseguinte, dos limites naturais, transgressão das classificações, 
transgressão do quadro, transgressão da lei como quadro: é disso de fato que se trata, na 
monstruosidade (…)” (pp. 53-4). 
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Empregando os recursos literários que lhe cabiam, constrói a imagem de Moreira 

César como um contraponto à ideia modelar da civilização litorânea cujos modos de 

ser foram importados da Europa. 

Apesar de ser uma época em que não se falavam dos direitos humanos como 

na contemporaneidade, nota-se certo desconforto de Euclides ao enunciar os 

descompassos e os destemperos do oficial. Ainda assim, não se pode assegurar que 

haja pudor em criticar a figura de um personagem iminente da República, o que 

poderia lhe gerar desafetos, por isso, sua crítica pode soar menos frontal e menos 

afrontosa.  

O desequilíbrio seria a condição para o heroísmo. Já entrevia Euclides da 

Cunha que o heroísmo, assim como a epilepsia, as paixões e a nevrose coletiva, eram 

uma condição desviante, portanto anormal, que pode, em seu excesso, conduzir ao 

crime, corroborando os ensinamentos dos mestres italianos da criminologia positivista 

enviesados pela cátedra de Nina Rodrigues. 

 

Realmente, a epilepsia alimenta-se de paixões; avoluma-se no próprio 
expandir das emoções subitâneas e fortes; mas, quando, ainda larvada, ou 
traduzindo-se em uma alienação apenas afetiva, solapa surdamente as 
consciências, parece ter na livre manifestação daquelas um derivativo 
salvador atenuando os seus efeitos. De sorte que, sem exagero de frase, se 
pode dizer que há muitas vezes num crime, ou num lance raro de heroísmo, 
o equivalente mecânico de um ataque. Contido o braço homicida, ou 
imobilizado, de chofre, o herói no arremesso glorioso, o doente pode surgir, 
ex abrupto, sucumbindo ao acesso. Daí esses atos inesperados, 
incompreensíveis ou brutais, em que a vítima procura iludir instintivamente o 
próprio mal, buscando muitas vezes o crime como um derivativo à loucura. 
(…) O doente cai, então, no estado crepuscular, segundo uma expressão feliz, 
e condensa no cérebro, como se fosse a soma de todos os delírios anteriores, 
instável, pronto a desencadear-se em ações violentas, que o podem atirar no 
crime ou, acidentalmente, na glória, o potencial da loucura. (CUNHA, 2016, pp. 
279.511) 

 

Moreira César encarnava o símbolo dessa barbárie no seio da civilização. Não 

é à toa que dentre todos aqueles comandantes militares que são apresentados na 

obra é ele quem mais se destaca negativamente.  

Justamente por ter seus feitos individualizados, sobressai à massa 

indiferenciada dos militares superiores retratados sem maiores requintes, sem 

maiores nuances e sem grandes vieses, para ser a representação da bárbarie, da 

patologia e do excesso em meio às táticas de guerra e a selvageria que tomava conta 

das tropas. 
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A degolação era, por isto, infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. 
Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa 
das leis, era a vingança. Dente por dente. Naqueles ares pairava, ainda, a 
poeira de Moreira César, queimado; devia-se queimar. Adiante, o arcabouço 
decapitado de Tamarindo; devia-se degolar. A repressão tinha dois polos – o 
incêndio e a faca. (CUNHA, 2016, p. 511). 

 

De acordo com a sanha violenta destravada no comportamento de Moreira 

César, a vingança é tomada como fonte do direito: a repressão ganha tons de 

catástrofe e o genocídio é superlativado pela crueldade instrumentalizada pelo 

emprego do incêndio e da faca. O “direito”, mais uma vez, nasce da prática social 

chancelada pelo discurso legitimador que leva ao consenso quanto a essa mesma 

prática apenas quando empregada contra aqueles marcados e representados pelo 

desvalor.  

O desvalor se deve ao campo de representação social em que foram inseridos 

pelos republicanos. O campo de representação social dos camponeses, tratados com 

fundamento na inferioridade, leva ao desvalor: tanto as diferenças em relação ao grau 

de institucionalização do Estado, da cultura e da sociedade quanto as diferenças em 

relação ao grau de desenvolvimento tecnológico, da engenharia e da economia 

produzem o desvalor simbólico do camponês que se torna um ser mais facilmente 

“matável” porque não é um igual: argumento eugenista e racista que apazígua a 

consciência dos algozes. 

O frenesi da tropa que se encaminha para a batalha em que matar e morrer 

são percebidos como o instinto humano que transforma os homens em selvagens. Aí, 

nesse momento, a histeria coletiva e a psicologia das massas podem fazer despertar 

a indistinção entre os considerados bárbaros e os considerados civilizados. O quanto 

a descrição da cor da pele dos homens pode levar a pensar que essa atitude pertence 

às classes inferiores, maioria dos membros da infantaria, e não aos homens brancos 

comandantes do exército? 

 

Da extensa linha da brigada evolava-se um murmúrio vago de milhares de 
sílabas emitidas a meia-voz, aqui, ali, repentinamente salteadas de risos 
joviais. Os nossos soldados estadeavam o seu atributo preeminente naquela 
alacridade singular com que se aproximavam do inimigo. Homens de todas 
as cores, amálgamas de diversas raças, parece que no sobrevir dos lances 
perigosos e no abalo de emoções fortíssimas, lhes preponderam, exclusivas, 
no ânimo, por uma lei qualquer de psicologia coletiva, os instintos guerreiros, 
a imprevidência dos selvagens, a inconsciência do perigo, o desapego à vida 
e o arremesso fatalista para a morte.  
Seguem para a batalha como para algum folguedo turbulento. (CUNHA, 2016, 
pp. 295-6) 
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A euforia não seria um indicativo de que ao fim e ao cabo as diferenças entre 

os homens são poucas e irrelevantes? 

Euclides descreve com uma precisão e arte assustadoras os momentos mais 

cruéis da guerra de Canudos ao recriar de forma tão viva os horrores do morticínio. A 

materialização da barbárie pelas mãos dos soldados os coloca em uma condição de 

inferioridade moral diante dos sertanejos.  

Estes, golpeados de maneira infame pelos militares: 

 

(…) Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, esgargalando-lhe 
o pescoço; e, francamente exposta a garganta, degolavam-na. Não raro a 
sofreguidão do assassino repulsava esses preparativos lúgubres. O processo 
era, então, mais expedito: vararam-na, prestes, a facão.  
Um golpe único, entrando pelo baixo-ventre. Um destripamento rápido… 
Tínhamos valentes que ansiavam por essas cobardias repugnantes, tácita e 
explicitamente sancionadas pelos chefes militares. Apesar de três séculos de 
atraso os sertanejos não lhes levavam a palma no estadear idênticas 
barbaridades. 
(...) 
(…) porque ao mínimo sinal de resistência ou fuga um puxão para trás faria 
que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançar até 
a primeira covanca profunda, o que era um requinte de formalismo: e, ali 
chegado, esfaqueá-la. Nesse momento, conforme o humor dos carrascos, 
surgiam ligeiras variantes. Como se sabia, o supremo pavor dos sertanejos 
era morrer a ferro frio, não pelo temor da morte se não pelas suas 
consequências, porque acreditavam que, por tal forma, não se lhes salvaria 
a alma. 
Exploravam essa superstição ingênua. (…) 
(...) 
(…) Era uma inversão de papéis. Uma antinomia vergonhosa… (CUNHA, 2016, 
pp. 507.8.10) 

 

Apesar de suas superstições (o temor de morrer a facadas) e de seus “três 

séculos de atraso”, os camponeses não se comparavam à barbárie executada. Esse 

requinte de crueldade que atingia não apenas o corpo físico dos residentes de 

Canudos como também os feriam simbolicamente aumentando a sensação de 

angústia diante da perspectiva de não alcançarem a vida eterna é uma demonstração 

de uma pulsão de aniquilamento irrefreável.  

A diferença cultural se acentua também aí em que naturalmente Euclides não 

pode considerar sua própria religião uma superstição. A autocrítica também tem um 

limite epistemológico.  

As proposições não têm a capacidade de se dobrarem sobre si mesmas e 

analisarem a sua própria condição de formulação e de enunciação.  
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Aqui, como dissemos antes, a consciência histórica do morticínio se consolida 

e, no decorrer sincrônico da narrativa, pôde-se perceber a evolução do conceito de 

civilização e de barbárie que se apresenta no texto. No entanto, Euclides continua a 

relegar aos camponeses a um lugar menos relevante na História, colocados sempre 

em segundo plano, mesmo quando provado que seu comportamento era muito 

superior e organizado ao dos ditos “civilizados”. 

Ultimando as percepções sobre a concepção de Estado e a subsequente 

concepção do direito, a nacionalidade em Os Sertões, de Euclides da CUNHA (2016), 

vinha representada na forma dos mitos das unidades territorial e linguística. A esta 

última consagramos inclusive a capacidade de promover a unidade cultural e política 

também presente na primeira. 

Ao fim e ao cabo do livro e da tragédia nacional, Euclides parece se reconciliar 

com a tropa esfarrapada e, sobretudo, mestiça que, na opinião dele, constituía o 

verdadeiro núcleo da nacionalidade brasileira.  

Mas, o que realmente intriga nessa afirmação é: como um grupo social marcado 

pelo desvalor pode ser representante de uma unidade política? Talvez não seria mais 

interessante considerar que há diversas “nacionalidades” e não apenas uma? 

Compreendemos isso como a fronteira do pensamento euclidiano, esse é o limite que 

conseguiu chegar com o arsenal teórico de que dispunha. Pensava a sociedade no 

limite da unidade. E a nacionalidade é um desses limites. 

Por nacionalidade, Euclides considera apenas o conceito de ius solius, retirado 

do direito, e não aspectos culturais específicos do desenvolvimento econômico de 

uma região ou um recorte de classe ambos reveladores de um modo específico de 

mentalidade que conferisse identidade aos agrupamentos humanos que constituem o 

todo desse mito. 

De modo que, apesar de consagradora das virtudes sertanejas ao elevá-las à 

dignidade de “núcleo de uma nacionalidade”, na verdade, torna o massacre de uma 

“lindeza poética”.  

A carnificina encontra nas palavras de Euclides a polidez e o eufemismo para 

transformar a miséria, a fome, o racismo e a devastadora desigualdade social em 

símbolo de resiliência, assim, empresta ao movimento temerário e consciente das 

forças oficiais em direção ao extermínio de uma população o poder de fazer ascender 

os pobres e os desvalidos sertanejos a uma condição e um prestígio superiores a que 

eles realmente gozavam diante da opinião pública nacional da época.  
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A analogia não é perfeita, mas sugere uma narrativa eivada da ideologia cristã 

do Sermão da Montanha em que os humilhados serão exaltados. Chega a ser uma 

ironia perversa pelo conteúdo dos acontecimentos. Nada mais que uma propaganda 

em que a linguagem e o emprego com uma estética estudada das palavras para fazer 

com que o heroísmo sem saída dos nordestinos seguisse o caminho do Olimpo. A 

estética a serviço da “consagração” do sacrifício de vida dos sertanejos nas aras da 

República o que torna as ações verdadeiramente criminosas do exército a etapa 

necessária para sua ascensão. 

 

(…) Os sertanejos invertiam toda a psicologia da guerra: enrijavam-nos os 
reveses, robustecia-os a fome, empedernia-os a derrota. 
Ademais entalhava-se o cerne de uma nacionalidade. 
Atacava-se a fundo a rocha viva da nossa raça. Vinha de molde a dinamite… 
Era uma consagração. (CUNHA, 2016, p. 536) 

 

O direito empregado flagrantemente como um elemento de hierarquização e 

oficialização das relações humanas e negociais.  

A formação de um imaginário jurídico republicano e unitarista através de uma 

estética comparativa contrastante entre civilização e barbárie e de todas as suas 

comparações derivadas, inclusive a do desvalor do sertanejo, permitiu que se criasse 

junto à opinião pública mas, sobremaneira, aos olhos dos próprios soldados que 

estiveram presentes ao combate, uma “norma” infralegal, uma autorização tácita, que 

se convolou em uma permissão para o extermínio dos sertanejos. Isto não só lhes 

conferiu uma justificativa como também validou as ações governamentais naquele 

rincão distante do Brasil urbano. 

 

2.2- O DESVALOR HUMANO, ECONÔMICO E POLÍTICO
35

 DO SERTANEJO 

 

2.2.1- O CONTRATO E A PROPRIEDADE PRIVADA EM CANUDOS OU NO DIREITO COSTUMEIRO 

DOS SERTANEJOS 

 

MALINOWSKI (2008) ao relatar uma situação que poderia ser classificada como 

“legal” que observara através de um fato concreto junto aos nativos das ilhas Trobriand, 

                                                
35 Vide As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, p. 60, de NINA RODRIGUES. 
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observa que é o trabalho naquela sociedade primitiva que estabelece as relações 

jurídicas.  

Se não houver atividade econômica através do trabalho humano a relação 

jurídica não pode se fundar. Na medida em que a organização social se divide e se 

especializa para produzir algum objeto ou alimento, para promover esforços conjuntos 

de caça ou de pesca, ou para prover algum serviço, ela cria uma relação jurídica em 

que há deveres para com a coletividade que geram direitos para os sujeitos.  

Logo, performar um dever garante ao sujeito o direito de participar e de auferir 

parcela correspondente e proporcional dos ganhos, dos dividendos, dos lucros, da 

caça, da pesca, enfim, partilhar do resultado do trabalho conjunto empenhado. Dessa 

maneira, seria o trabalho a principal fonte do direito e o principal organizador da 

hierarquia social: a relação jurídica nasce da relação econômica 36  entre os 

trabalhadores e as demandas de sobrevivência da sociedade primitiva. 

Essa observação de MALINOWSKI (2008) claramente demonstra que mesmo em 

sociedades cujo desenvolvimento econômico, político e cuja organização social estão 

atrasadas tendo como parâmetro o estágio de desenvolvimento do capitalismo 

europeu tal qual se encontrava no século XIX.  

No entanto, o estádio de desenvolvimento distinto não as torna bárbaras ou 

desprovidas de uma racionalidade e de uma organização que as impele para a 

sobrevivência do grupo baseada na cooperação recíproca. Ótimo contraponto aos que 

enxergam, nas sociedades ditas primitivas, sociedades bárbaras cujas relações todas 

se fundavam em violência generalizada. 

Tendo visto essa consideração a respeito da organização de um povo primitivo 

cujo contato com o capitalismo àquela altura era mínimo, tornemos ao nosso objeto.  

Não muito diferente dos trobriandeses, o direito consuetudinário, como o que 

foi praticado em Canudos, é baseado na conservação e no respeito à propriedade 

privada. 

Embora suas regras não sejam escritas, a tradição orienta as tomadas de 

decisão dos que se submetem a este ordenamento. Euclides da Cunha descreveu o 

comportamento demonstrando que o sertanejo compreendia bem o conceito de 

propriedade privada e cumpria bem os preceitos designados por ela.  

                                                
36 É interessante anotar o que diz SUTHERLAND sobre a natureza das leis e a natureza dos crimes: 

“(…) As leis, numa extensão considerável, são a cristalização de costumes, e cada ato de 
concretização das leis tende a reforçar costumes (…)”. (SUTHERLAND, 2015, p. 105). 
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A percepção de Euclides trouxe esse caráter do “bom selvagem” que, de 

maneira honrada, se organiza economicamente de forma a dar ao proprietário a sua 

porção e receber a sua paga. Essa maneira de conceber e respeitar a lei, e não há 

motivos para acharmos que em Canudos era diferente, contrasta de maneira gritante 

com todas as pechas impostas aos sertanejos de “criminosos” e marginais. 

Definitivamente, uma forma de compreender qualquer empreendimento 

humano é observando a organização social no entorno da propriedade privada, do 

modo de produção e na divisão social do trabalho.  

Como se pode constatar da leitura do nosso objeto, para o sertanejo estavam 

estabelecidas quais eram as relações contratuais, intuitivas, implícitas e necessárias 

ao comércio social, pois geradas na prática cotidiana, entre ele, o sujeito de direito, e 

a propriedade privada. O respeito às relações contratuais se faz presente tanto na 

relação de submissão quanto na prestação de serviços mediante contraprestação 

pecuniária ou de bens que são o sustentáculo econômico da estrutura social sertaneja.  

Como a gramática da língua que se aprende primeiro falando e depois se 

estrutura e ganha teorização na escola, a lei como costume se estrutura na lida diária 

com as regras que estabelecem a nervura da comunidade humana vinculada por laços 

estreitos de mútua cooperação econômica. 

Essas relações contratuais intuitivas se formam mediante a necessidade que 

se apresenta. A previsibilidade se manifesta importante como fator de unidade social. 

 

(…) Chega, às vezes, por extraordinário esforço de memória, a conhecer, 
uma por uma, não só as reses de que cuida, como as dos vizinhos, incluindo-
lhes a genealogia e hábitos característicos, e os nomes, e as idades, etc. 
Deste modo, quando surge no seu logrador um animal alheio, cuja marca 
conhece, o restitui de pronto. No caso contrário, conserva o intruso, tratando-
o como aos demais. Mas não o leva à feira anual, nem o aplica em trabalho 
algum; deixa-o morrer de velho. Não lhe pertence.  
Se é uma vaca e dá cria, ferra a esta com o mesmo sinal desconhecido, que 
reproduz com perfeição admirável; e assim pratica com toda a descendência 
daquela. De quatro em quatro bezerros, porém, separa um, para si. É a sua 
paga. Estabelece com o patrão desconhecido o mesmo convênio que tem 
com o outro. E cumpre estritamente, sem juízes e sem testemunhas, o 
estranho contrato, que ninguém escreveu ou sugeriu. (CUNHA, 2016, p. 123). 

 

Ao descrever a organização política do povoado de Canudos, uma das formas 

de produção econômica e reprodução social que a sustenta e que maior relevo possui 

é o coletivismo primitivo.  
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Tendo como horizonte interpretativo a religiosidade das primeiras comunidades 

cristãs como mote introdutório e modelo comportamental a partir do qual produz 

analogias, Euclides constata que essa organização política e econômica da sociedade 

traduz os ensinamentos evangélicos e apostólicos e que nada de desvairado e de 

herege havia. Parece uma ironia ou a constatação de um paradoxo em que a histeria 

descrita como motivo da aglomeração e da agitação das massas se dissolve na 

distribuição justa dos bens e das riquezas de tudo em que o bem comum é o objetivo 

a ser alcançado, como foi descrito na seção anterior. 

O milenarismo beatífico conferido pela perspectiva evangélica, isto é, no 

espéculo da boa nova neotestamentária, orienta o mundo do trabalho de tal forma que 

a organização da sociedade canudense prescindia de “instituições garantidoras de um 

destino na terra” (CUNHA, 2016, p. 179) lhes era completamente desnecessário, haja 

vista sua visão de mundo coincidir com o almejar uma vida espiritual e uma refutação 

das ambições terrenas.  

O trabalho humano toma como norteador ético a produção para a subsistência 

e não para a acumulação de capital. Nesse ínterim, ninguém trabalha buscando o 

excesso e a sobra. A propriedade sobre as coisas é permitida no limite da privacidade 

do lar e de alguns bens essenciais.  

Mais uma vez, como se repetiu em diversos momentos da literatura universal 

que registraram os costumes inerentes aos mais diversos ajuntamentos humanos, 

como na Teogonia de HESÍODO, ou mais ainda em Trabalhos e os dias, o homem se 

curva diante da sacralidade que primeiro orienta a hierarquização social o que logo 

após é substituído pela laicidade do direito. 

Em seu trabalho científico sobre a sociedade melanésia, MALINOWSKI (2008) 

propõe um conceito bem preciso do que seria a lei tribal, bem próximo, a propósito, 

do conceito de lei em nossa sociedade.  

As constatações do antropólogo servem para contrapor aos ditos preconceitos 

de Euclides. Sua observação etnográfica, conseguiu extrair, apesar das diferenças 

culturais e de organização econômica entre as sociedades do pesquisador e de seu 

objeto de pesquisa, que os “primitivos” conseguiam abstrair, mesmo que de forma 

intuitiva pois fundada na prática social, uma ideia precisa de lei para definir as 

obrigações, as responsabilidades e as sanções que proporcionavam a esta sociedade 

a sua coesão e a impediam de cair no caos e na anomia entrópicas. 
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É quase desnecessário acrescentar que a “lei” e os “fenômenos da lei”, como 
os descobrimos, descrevemos e os definimos em uma parte da Melanésia, 
não são instituições independentes. A lei antes representa um aspecto da vida 
tribal, um lado de sua estrutura, mais do que um arranjo social independente, 
fechado. A lei não reside em um sistema especial de decretos, que prevê e 
define possíveis formas de contravenção e provê barreiras e reparos 
apropriados. A lei é o resultado da configuração de obrigações que 
impossibilitam o nativo de esquivar-se à sua responsabilidade sem sofrer por 
isso no futuro. (MALINOWSKI, 2008, p. 49). 

 

Partindo de MALINOWSKI (2008) e comparando suas conclusões com as 

observações de Euclides da Cunha, fica-se a cogitar se a pecha de histéricos, 

histriônicos ou agitadores da ordem social, vem desse “comunismo” primitivo 

enquanto maneira de existir forçada pela precariedade de suas posses materiais. Ou 

simplesmente porque esta forma alternativa confrontava agressivamente a sociedade 

cujos valores burgueses lenta e violentamente foram impostos à sociedade brasileira 

do século XIX pelo governo militar. 

Esse diferencial de imaginário cultural e organizacional entre o sertão e o litoral 

pende desfavorável para aquele em razão de predileção do autor que deixa a posição 

de observador imparcial para declinar suas posições conhecidamente 

preconceituosas. Posicionamentos ideológicos que partem, primeiro, de uma 

constatação empírica e particular e descambam, por força de um imaginário 

influenciado pelo pseudoconhecimento científico representado pela, à época 

prestigiosa, criminologia positivista, para conclusões generalizantes que, pela 

violência dos termos empregados, denotam desprezo pela cultura “desviante”: 

 

Aceitando, às cegas, tudo quanto lhe ensinara aquele; imersa de todo no 
sonho religioso; vivendo sob a preocupação doentia da outra vida, resumia o 
mundo na linha de serranias que a cingiam. Não cogitava de instituições 
garantidoras de um destino na terra. 
Eram-lhes inúteis. Canudos era o cosmos. 
E este mesmo transitório e breve; um ponto de passagem, uma escala 
terminal, de onde descampariam sem demora; o último pouso na travessia 
de um deserto – a Terra. Os jagunços errantes ali armavam pela derradeira 
vez as tendas, na romaria miraculosa para os céus… 
Nada queriam desta vida. Por isso a propriedade tornou-se-lhes uma forma 
exagerada do coletivismo tribal dos beduínos: apropriação pessoal apenas 
de objetos móveis e das casas, comunidade absoluta da terra, das pastagens, 
dos rebanhos e dos escassos produtos das culturas, cujos donos recebiam 
exígua cota-parte, revertendo o resto para a companhia. Os recém-vindos 
entregavam ao Conselheiro noventa e nove por cento do que traziam, 
incluindo os santos destinados ao santuário comum. (CUNHA, 2016, p. 179) 

 

Ao comentar brevemente a respeito do nível de institucionalização da 

sociedade canudense, traduz a chave interpretativa para se compreender a diferença 
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fundamental entre uma sociedade que não precisa de instituições para se autogerir e 

outra cujo símbolo máximo é a institucionalização.  

Para os canudenses, sua cidade lhes bastava. Não precisavam de República, 

os valores desta não correspondiam aos valores daquela: estão em universos 

culturais completamente distintos: uma cisão cultural bastante definida.  

Além do mais, é claro que através da simbolização da linguagem podemos 

reconhecer significantes coincidentes, no entanto, não podemos reconhecer ou 

reputar seus significados como idênticos. Sua semântica é uma construção social que 

vai se erguendo lentamente através das experiências locais próprias que vão criando 

hábitos, comportamentos, tradições, enfim, cultura37: a religião é um exemplo de que 

as práticas se transformam. 

No caso específico de Canudos, mesmo diante de todas as acusações em 

contrário feitas pelas agências de informação, Antônio Conselheiro nunca foi um 

herege a se tomar como parâmetro os seus sermões escritos38 e recuperados após a 

devastação do arraial. 

Parece que diante dos fatos que vão se apresentando diante de Euclides, 

mesmo que não possua plena consciência do que está descrevendo, e de seus 

leitores à medida que vão conhecendo o texto, a imagem negativa de Canudos foi 

formada pela propaganda originalmente contrária vai se desfazendo em evidências 

revelando a verdadeira face da barbárie. 

 

2.2.2- UM CONFRONTO ENTRE IMAGINÁRIOS SOCIAIS INSTITUINTES, LOGO, DE IMAGINÁRIOS 

JURÍDICOS 

 

A convulsão social é provocada pela disputa econômica: quem se impõe 

politicamente acaba por impedir o acesso dos indesejáveis às riquezas ou, pelo 

menos, pela dinâmica da acumulação, restringir seu acesso aos bens escassos da 

economia. Com essa distinção de caráter econômico e social no manejo do poder, 

temos disposta a configuração do conflito e a explosão de “banditismo”, narrado em 

                                                
37 Vale a pena consultar o primeiro capítulo de Dialética da colonização, de Alfredo BOSI. Já na 

primeira página da obra, o autor nos elucida a origem etimológica comum de cultura, de culto e de 
colonizar. 

38 NOGUEIRA, Ataliba. António Conselheiro e Canudos: revisão histórica. A obra manuscrita de 
António Conselheiro e que pertenceu a Euclides da Cunha. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1974. 
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determinado momento da obra. Mais uma vez, Euclides é cronista, não analisa as 

causas que provocam essa violência, sequer indaga a expansão da desigualdade39. 

Uma das maneiras de se distinguir os dois mundos em conflito é observar como 

se comportam diante da religião. Euclides, tendo como modelo implícito a 

religiosidade racional e abstrata do catolicismo, não compreende a versão popular 

dessa mesma religião, muito mais próxima de um animismo militante em que não há 

tantos interditos no espaço religioso. A vida cotidiana pode conviver livremente com 

outros objetos sagrados. Não há a separação entre o mundo secular e a religiosidade. 

Mais uma vez, a incompreensão e o preconceito levam Euclides a fazer um sutil 

juízo de valor, comparando os sertanejos com povos do Oriente Médio e, com essa 

comparação, estabelece uma distância que também é religiosa. Já os comparara 

anteriormente a Beduínos e aos peregrinos de Meca, povos praticantes do islamismo. 

Nitidamente, Euclides não reconhece o vínculo dos sertanejos com a religião 

matriz, a católica, nem mesmo para considerar os sertanejos praticantes da forma 

popular da religião. Inscreve seus adeptos em outra, que durante séculos foi 

considerada inimiga, e durante séculos dominou parte da Europa.  

Também sob esse aspecto quer estabelecer com os canudenses, os portadores 

do desvalor, uma relação de exclusão, um repúdio discreto àquilo que vulgarmente 

representam simbolicamente: sua linguagem, aqui entendida em sentido amplo e não 

apenas no sentido estrito da ortoépia e da prosódia, da morfologia e da sintaxe, isto 

é, linguagem é tudo aquilo que pode refletir uma relação simbólica, uma relação 

mediada com o mundo, inclusive a religião é uma linguagem. 

No caso que registramos abaixo, extraído de Os Sertões (2016), notamos que 

a religião surge como um elemento a temperar a violência: Bom Jesus da Lapa, “a 

Meca dos sertanejos” é chamada, com o título pejorativo e excludente para os padrões 

católicos, de Meca. Entretanto, ela significa a própria construção de um mecanismo 

ancestral de compensação e de equilíbrio para o sertanejo que nela se apoia para se 

manter diante das adversidades, um mecanismo de compensação e de superação 

das incertezas que faz com que ele se mantenha firme diante da fragilidade da vida 

material.  

                                                
39 Walnice Nogueira GALVÃO, em seu excelente livro sobre Canudos: O Império de Belo Monte (2001, 

pp. 34-5), relata que as origens do primeiro confronto entre o conselheiro e o governo deveu-se a 
uma revolta contra o aumento de impostos que imporia aos pobres uma “economia de penúria” 
ainda maior. 
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A própria descrição da capela, dos artefatos e dos símbolos de adoração ali 

expostos nos proporcionam um vislumbre do universo imaginário do sertanejo e da 

maneira como se orienta no mundo. Seus apetrechos de lida diária povoam o universo 

religioso também. Nesse ínterim, é o trabalho e as suas exigências cotidianas que 

proporcionam o surgimento dessas relações de sentido construídas na cotidianeidade 

da prática social formuladora dos direitos e dos deveres. Não são construções 

abstratas vindas de fora ou de um poder central, sem qualquer relação com a 

realidade concreta enfrentada pela comunidade linguística em questão diante das 

dificuldades e dos desafios que se apresentam. 

A própria violência fazia parte do cotidiano do sertanejo, lado a lado com a 

escassez e com a disputa pela sobrevivência. 

Por sua vez, não se deve deixar de lado o homem violento, irascível e incontido: 

o rebelde que, muitas vezes, está submetido ou aliado a interesses dos poderosos da 

aristocracia agrária sertaneja40. Por outras, o homem violento é um insubmisso que 

confronta a desigualdade social nem sempre por motivos altruístas como querem 

fazer crer alguns sob o signo do mito do banditismo social41. 

                                                
40 PERICÁS (2010) em sua obra Os Cangaceiros, faz uma curiosa afirmação a respeito dos 

cangaceiros o que contrariaria o argumento de que fazem parte das classes mais miseráveis do 
sertão: “(…) Quase nenhum líder de maior relevo do cangaço provinha das classes baixas rurais: 
Jesuíno Brilhante era fazendeiro, possuidor de ‘recursos’ de lavoura e gado. Este ‘exímio vaqueiro’ 
e ‘ativo comboieiro’, foi descrito por ‘dono de imóvel e semoventes’, que tinha ‘propriedade e 
moradia’. Brilhante estudara nas escolas de Porta Alegre e do Martins, o que mostra que tinha certo 
grau de instrução, e possuía renda suficiente para manter mulher e filhos. Afinal de contas, era até 
mesmo senhor de escravos. 
(…) 
Não apenas esses chefes de quadrilhas tinham uma origem social mais alta que a maioria dos 
sertanejos, mas também preferiam se relacionar com as elites locais, com quem se sentiam mais 
à vontade e com quem poderiam se associar nos negócios” (pp. 33.35). Tomando as afirmações de 
PERICÁS (2010), observa-se que não só sabiam fazer negócios e desenvolver atividade econômica 
como os sertanejos engajados no cangaço tinham pouco de toscos e encaravam a atividade 
criminosa como uma forma de aumentar seus rendimentos e criar um sistema de proteção armada 
para os proprietários de terra no sertão. Portanto, o banditismo não era uma prática social ligada 
apenas aos mais pobres, mas um fenômeno mais complexo ligado à dinâmica social sertaneja. 

41 É interessante observar que HOBSBAWN, em Bandidos (2010), contraria o ponto de vista 
desenvolvido por PERICÁS (2010), este fundado em pesquisa de documentação analisa a origem e 
o desenvolvimento do cangaço enquanto que o autor inglês desenvolve uma pesquisa cujas fontes 
são canções populares e especulações filosóficas o que fazem com que suas afirmações sobre o 
tema adquiram um caráter mais romântico e idealizado, desprezando os fatos: “(…) Assim, o 
banditismo desafia simultaneamente a ordem econômica, a social e a política, ao desafiar os que 
têm ou aspiram ter o poder, a lei e o controle dos recursos. Esse é o significado histórico do 
banditismo nas sociedades com divisões de classe e Estados. O ‘banditismo social’, o tema deste 
livro, é um aspecto desse desafio.  
Portanto, como fenômeno específico, o banditismo não pode existir fora de ordens 
socioeconômicas e políticas que possam ser assim desafiadas. Por exemplo – e isso, como 
veremos, é importante –, nas sociedades sem Estado onde a “lei” assume a forma de rixas de 
sangue (ou de acordo negociado entre os parentes dos culpados e das vítimas), os que matam não 
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Ora, entre as dádivas que jazem em considerável cópia no chão e às paredes 
do estranho templo, o visitante observa de par com as imagens e as relíquias, 
um traço sombrio de religiosidade singular: facas e espingardas. 
O clavinoteiro ali entra, contrito, descoberto. Traz à mão o chapéu de couro, 
e a arma à bandoleira. Tomba genuflexo, a fronte abatida sobre o chão úmido 
do calcário transudante… E reza. Sonda longo tempo, batendo no peito, as 
velhas culpas. Ao cabo cumpre devotamente a promessa que fizera para que 
lhe fosse favorável o último conflito que travara: entrega ao Bom Jesus o 
trabuco famoso, tendo na coronha alguns talhos de canivete lembrando o 
número de mortes cometidas. Sai desapertado de remorsos, feliz pelo tributo 
que rendeu. Amatula-se de novo à quadrilha. Reata a vida temerosa. 
(…) 
São lugares em que se normalizou a desordem esteada no banditismo 
disciplinado. 
O conceito é paradoxal, mas exato. 
Porque há, de fato, uma ordem notável entre os jagunços. Vaidosos de seu 
papel de bravos condutícios e batendo-se lealmente pelo mandão que os 
chefia, restringem as desordens às minúsculas batalhas em que entram 
militarmente, arregimentados. 
O saque das povoações que conquistam, têm-no como direito de guerra, e 
neste ponto os absolve a História inteira. (CUNHA, 2016, pp. 210.1) 

 

O que nos causa espécie é a designação “banditismo disciplinado” e a 

sequência de afirmações, representantes de toda uma dificuldade que o autor tem em 

compreender o fenômeno que ora se apresenta. Na percepção de Euclides, todo 

banditismo deveria ser indisciplinado, como se em um mundo ordenado não houvesse 

a transgressão à norma. Por acaso, isso deixa transparecer o seu conceito de 

civilização como organização, racionalização, disciplina, ordem e progresso e a sua 

adesão a esses ideais não permitem que ele mesmo enxergue o horizonte limitante 

de sua própria crença.  

É aí que vaza o imaginário civilizatório, portanto, jurídico que Euclides da Cunha 

abraça. Não lhe ocorre em momento algum, a responsabilidade daqueles que 

controlam o Estado brasileiro e as implicações que isso tem para o desenvolvimento 

da República.  

A análise da criminalidade tinha cor, classe social e cultura específicas, não 

transbordava para as demais classes e nem se tinha interesse que transbordasse 

porque, de acordo com as teorias correntes, a criminalidade não era um 

                                                
são proscritos, e sim, por assim dizer, beligerantes. Só se transformam em proscritos e são puníveis 
como tais onde são julgados de acordo com um critério de ordem pública que não é o seu”. (pp. 21-
2). Enfim, HOBSBAWN (2010) concebe abstrata e universalmente o fenômeno do banditismo como 
um desafiador da ordem e não algo cuja atividade econômica que desempenha estivesse integrada 
a esta mesma sociedade que os repudia. Sua análise cria o bandido social como uma espécie de 
herói insurgente e insubmisso contra a ordem capitalista exploradora e domesticadora. Nada mais 
falso ou enganoso. 
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comportamento aprendido no meio social, como prática social, e sim uma patologia, 

decorrente de uma malformação física ou moral do sujeito. 

Em contraposição ao banditismo das classes populares, há a violência estatal, 

o espetáculo bárbaro da guerra é que funda, nas provações pelos quais passam a 

idealização dos heróis da pátria, o caráter nacional. Mesmo que se renda ao sertanejo 

a glória de serem distintos como seres de capacidade bélica superior, vê-se que este 

admira estupefato os artefatos de guerra que a civilização interioriza no esforço 

guerreiro por destruir Canudos.  

O fascínio implícito pelo poder do vencedor da história subverte até a suposta 

empatia automática entre os sertanejos que se enxergam enquanto pobres e 

pelejadores, mas que desejam ser como os conquistadores, manejando armas que 

despejam a morte. Em cenas elaboradas artisticamente que relembram as mais belas 

batalhas épicas presentes nos textos míticos, fundadores da civilização ocidental, 

Euclides da Cunha conseguiu desenhar o horror no coração das trevas com a destreza 

do apocalipse do evangelista. 

LIMA (1997) conseguiu captar esse fenômeno do retorno do recalcado no texto 

euclidiano quando ele, ao empregar uma lógica formal digna dos filósofos iluministas, 

deixa vazar as raízes essenciais, míticas mesmo, nas quais seu “pensamento” estava 

enraizado: 

 

Negado a priori tanto pelo dispositivo científico empregado pelo autor como, 
e com veemência ainda maior, pela tradição iluminista que legitimara 
epistemologicamente a ciência e identificara o mito como prática de épocas 
atrasadas, o mito só podia se esgueirar pelas portas de fundo, como se fosse 
um criado a que se fizesse de conta que não se reconhecia. A providência 
era contudo indispensável, porque sem esse criado que poderia Euclides 
fazer? Por certo, ele lhe criará dificuldades práticas já aqui assinaladas – a 
questão do ajuste institucional à limitada capacidade de atendimento da 
“essência” –, mas, se não as enfrentasse, que solução lhe restaria senão 
propugnar por uma forma de apartheid? Por isso, fora de qualquer 
intencionalidade do autor, o criado se disfarça com roupa aceitáveis, i.e., 
assume a aparência de cientificamente justificado. Noutras palavras, o 
transcendente é contrabandeado como se fizesse parte do fenomênico 
observável (LIMA, 1997, p. 55). 

 

A unidade do caráter e a admiração dos “titãs resignados e estoicos” para com 

os sertanejos são os elementos necessário para forjar uma identidade nacional entre 

ambos que, conforme demonstramos, se mostra superficial porque vai além da 

identidade guerreira do enfrentamento do fogo, do ferro e da fome, no entanto, se há 

a “unidade” étnica proporcionada formalmente pela miscigenação, ela não é possível 
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de forma perfeita porque a disrupção diz respeito à mentalidade necessariamente 

vinculada à industrialização (os fuzis e os canhões importados da Alemanha), ao modo 

de vida citadino, contrastando com a rusticidade dos apetrechos forjados para atender 

uma sociedade ainda fundada na produção agrícola e na pecuária. Uma sociedade 

sobremaneira ainda encantada, não desvirtuada pelo materialismo capitalista e 

urbano. 

 

(…) Naquelas sevícias retratava-se a energia de uma raça. Aqueles homens 
que chegavam dilacerados pelas garras do jagunço e pelos espinhos da terra, 
eram o vigor de um povo posto à prova de ferro, à prova do fogo e à prova da 
fome. Abaladas pelo cataclismo da guerra, as camadas superficiais de uma 
nacionalidade cindiam-se, pondo à luz os seus elementos profundos 
naqueles titãs resignados e estoicos. Sobre tudo isto um pensamento diverso, 
não boquejado sequer mas por igual dominador, latente em todos os espíritos: 
a admiração pela ousadia dos sertanejos incultos, homens da mesma raça, 
de encontro aos quais se despedaçavam daquele modo batalhões inteiros… 
(CUNHA, 2016, pp. 438.9) 

 

No entanto, nem essa admiração foi capaz de impedir o morticínio que o 

exército impôs aos sertanejos como punição por tentar criar uma forma de existir que 

divergia da forma de existir de um Estado que nem compreendia a existência e que, 

logo, não tinha sobre eles sequer autoridade natural. 

Essa perspectiva de abordagem do mundo civil por Euclides da Cunha vai 

permitir que esbocemos uma visão mais complexa do fenômeno da criminalização da 

pobreza vista na última seção deste capítulo. 

 

2.3- MARGINALIZAÇÃO E CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA 

 

2.3.1- MARGINALIZAÇÃO DA RELIGIOSIDADE POPULAR 

 

A descrição psicológica de Antônio Conselheiro é empregada como explicação 

para a construção da sociedade nordestina. A escolha vocabular nos transporta a um 

naturalismo que coloca o beato nordestino como o ápice de uma patologia social. O 

“anticlinal”, nos apropriando de um termo da geologia, que descreve uma formação 

humana. 

A patologização do comportamento social desviante cumpre a função de dar 

um falso respaldo científico a um discurso preconceituoso que serve para segregar e 
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para permitir a sanção punitiva. A descrição patológica de uma multidão possui uma 

função importante em um processo de desvalorização de uma população inteira.  

A palavra multidão, tal qual empregada pelo escritor, possui uma carga 

semântica negativa, assim como turba e horda, e outros sinônimos que remetem a 

desorganização social. Justo o contrário do que acontece em Canudos como 

pudemos notar supra.  

Nesse processo, a comunidade inteira de Canudos é descrita como sofrendo 

de uma “loucura” coletiva (CUNHA, 2016, p. 190) e, por conseguinte, inapta para se 

autogovernar. Com uma descrição infantilizada dos habitantes de Canudos, 

suscetíveis e influenciáveis, que devem ser tutelados por um governo cujos atributos 

já estão estabelecidos como superiores, como o ápice da organização política e 

econômica, isto é, capitalista. Euclides não percebe, mas contribui para a devastação 

de uma comunidade. 

 

(…) Ali, naquela sociedade do abandono e da miséria, num lugarejo perdido 
entre a caatinga e as serras chamado Canudos, havia ecoado o grito do país 
desconhecido. O grito, no entanto, não foi ouvido para ser entendido, senão 
para precipitar o seu sufocamento sob o peso das balas e dos sabres da força 
militar. A forma que as elites litorâneas haviam encontrado para responder ao 
abandono e à marginalização de milhares de brasileiros foi a violência e a 
destruição. E contra isso insurgiu-se Euclides da Cunha (CITELLI, 2001, p. 9). 

 

Todo o discurso de Euclides da Cunha se orienta a partir de um paradigma 

fundamentado na “civilização”, aquilo que o autor entende como cultura, como 

desenvolvimento econômico, aquilo que não seria barbárie, no entanto, o limite de sua 

fala e da sua compreensão do fenômeno, aquilo que elas não conseguem transcender, 

criam uma justificativa, ainda implícita para a erradicação do “mal”. 

A lógica da identidade patológica coletiva é a de uma identidade imaginária. 

Pois, a questão que se impõe é: como diagnosticar uma multidão? Como impor a 

todos os mesmos objetivos e os mesmos interesses? A não ser que se crie a ficção 

de uma doença coletiva.  

A “psiquiatrização” da vida cotidiana, desaprovando como patológico um 

comportamento diferente da norma estabelecida e socialmente aceita, é uma maneira 

sutil de criminalizar o comportamento e o grupo social em que ele viceja. Essa prática 

acarreta sanções: ou a prisão, a segregação da sociedade, ou a morte, a aniquilação 

corporal.  
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Há motivos vários para que haja uma formação de massa, de um ajuntamento 

humano, principalmente no estado de miserabilidade em que os habitantes de 

Canudos se encontravam e, com certeza, muitos desses motivos não correspondem 

à descrição de uma patologia. 

 

É natural que estas camadas profundas da nossa estratificação étnica se 
sublevassem numa anticlinal extraordinária – Antônio Conselheiro… 
A imagem é corretíssima. 
Da mesma forma que o geólogo interpretando a inclinação e a orientação dos 
estratos truncados de antigas formações esboça o perfil de uma montanha 
extinta, o historiador só pode avaliar a altitude daquele homem, que por si 
nada valeu, considerando a psicologia da sociedade que o criou. Isolado, ele 
se perde na turba dos nevróticos vulgares. Pode ser incluído numa 
modalidade qualquer de psicose progressiva. Mas posto em função do meio, 
assombra. É uma diátese, e é uma síntese. As fases singulares da sua 
existência não são, talvez, períodos sucessivos de uma moléstia grave, mas 
são, com certeza, resumo abreviado dos aspectos predominantes de mal 
social gravíssimo. Por isto o infeliz destinado à solicitude dos médicos, veio, 
impelido por uma potência superior, bater de encontro a uma civilização, indo 
para a História como poderia ter ido para o hospício. Porque ele para o 
historiador não foi um desequilibrado. Apareceu como integração de 
caracteres diferenciais – vagos, indecisos, mal percebidos quando dispersos 
na multidão, mas enérgicos e definidos, quando resumidos numa 
individualidade. 
Todas crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, 
todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas 
na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e 
extravagante. (…) (CUNHA, 2016, p. 144) 

 

É curioso notar que, no desfecho do que trouxemos acima, Euclides empregue 

três adjetivos bastante pejorativos para definir o conjunto da religiosidade canudense. 

As construções oracionais empregadas deixam explícitas que Euclides não 

considerava as práticas canudenses como as de uma religião, mas sim de uma crença, 

de um fetichismo ou de uma aberração, uma distorção do catolicismo: “ingênua” e 

“bárbara”.  

Essa escolha vocabular contribui para o desvalor dos menos favorecidos e a 

criação de um preconceito contra o que não é oficial. A criminalização dos costumes 

religiosos começa pela sua depreciação: o adjetivo “bárbaro” os coloca aquém da 

civilização fundada sobre o cristianismo, por isso, sua religiosidade não passa de uma 

aberração; o adjetivo “ingênuo”, supõe a necessidade de serem tutelados, como se 

estivessem na infância da humanidade enquanto que a civilização de Euclides 

encontra-se no seu ápice. Essas considerações sobre a religiosidade centrada na 
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figura de Antônio Conselheiro são facilmente desmentidas ao lermos o conjunto dos 

sermões que restaram, colhidos após o genocídio42. 

 

(…) Valiam tudo porque nada valiam. Registravam as prédicas de Antônio 
Conselheiro; e lendo-as, põe-se de manifesto quanto eram elas afinal inócuas, 
refletindo o turvamento intelectual de um infeliz. Porque o que nelas vibra em 
todas as linhas, é a mesma religiosidade difusa e incongruente, bem pouca 
significação política permitindo emprestar-se às tendências messiânicas 
expostas. (…) (CUNHA, 2016, p.  192) 

 

Dessa maneira, criando um campo de representação social em que é mais fácil 

descrever o “herege”, aquele que é contrário a fé instituída como criminoso. O 

processo de criação de uma subcidadania, de uma cidadania de segunda classe, 

torna mais fácil habilitar a licença para punir, uma vez que o corpo é algo que se pode 

excluir ou extirpar da sociedade ou simplesmente aniquilar ou matar. 

As considerações de Euclides da Cunha sobre a população de Canudos nos 

colocam novamente a questão do preconceito contra a pobreza. A descrição, além de 

generalizar uma percepção superficial do fenômeno social, está impregnada de uma 

concepção de sucesso na vida, vinculada ao trabalho e, para aqueles que não têm 

trabalho, é legado apenas a criminalidade. Pensar esses trechos é analisar como a 

mentalidade do escritor estava impregnada de lugares comuns pejorativos que 

apenas contribuem para a exclusão desses personagens. 

A criação desse argumento pejorativo, estabelecendo um vínculo direto entre 

pobreza, indolência e crime, está nos alicerces de uma criminologia positivista, nos 

moldes de LOMBROSO (2007), GARÓFALO, FERRI e RODRIGUES (2011). Em que o 

determinismo de caráter naturalista permeia o conceito de criminalidade e o 

entendimento comum de quem são os criminosos, contribuindo para uma visão 

distorcida fundada sobre um viés socioeconômico cujo paradigma metodológico 

depõe contra o pobre, o desvalido e o corpo matável. 

 

                                                
42 Ao analisar o livro de sermões deixado pelo Conselheiro e colhido por Euclides da Cunha, Ataliba 

NOGUEIRA (1974) assim reflete sobre a obra do beato, líder de Canudos: “Antônio Conselheiro, 
portanto, não usurpava funções que só cabiam ao clero. Seguia o ensino da ‘Advertência’ acima 
transcrita, em livro de numerosas edições e aprovado pelo cardeal patriarca de Lisboa, pelo 
arcebispo primaz de Braga, pelo cardeal bispo do Porto e pelo bispo conde de Coimbra. Estava 
bem amparado, num tempo em que o apostolado dos leigos não havia cobrado a extensão que tem 
hoje. 
Para se aquilatar da genuinidade da doutrina das suas prédicas, o melhor é lê-las uma a uma. 
Absolutamente ortodoxas. São elas instrutivas e persuasivas” (p. 30). 
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Assim pervagou largo tempo, até aparecer nos sertões, ao norte da Bahia. Ia-
lhe crescendo o prestígio. Já não seguia só. Encalçavam-no na rota 
desnorteada os primeiros fiéis. Não os chamara. Chegavam-lhe espontâneos, 
felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias. 
Eram, no geral, gente ínfima e suspeita, avessa ao trabalho, farândola de 
vencidos da vida, vezada à mândria e à rapina (CUNHA, 2016, p. 156). 

 

2.3.2- CRIMINALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL COMO FUNDAMENTO DA DOMINAÇÃO 

 

Ao lançar mão de conceitos extraídos da biologia evolucionista, como “seleção 

natural”, e a maneira como organiza semanticamente o seu discurso, animaliza o 

negro, o situa em uma escala de desenvolvimento humano inferior a do homem branco. 

Aquele tratado como um “bárbaro” forjado em “paragens adustas” pelo “exercício 

intensivo da ferocidade e da força” (CUNHA, 2016, p. 76), situando o negro como, no 

máximo, um trabalhador braçal desprovido de capacidade intelectual para 

desencadear o processo de modernização capitalista, próprio da civilização branca, 

que Euclides chama de fator aristocrático: em tudo superior ao negro. 

Por fim, inclui no seu pensamento determinista outros fatores incidentes, como 

“meio físico diferenciador” e “condições históricas adversas ou favoráveis” (CUNHA, 

2016, p. 76), influências geo-históricas que geram explicações apressadas e, não raro, 

preconceituosas. 

 

Os dois outros formadores alienígenas, não originaram idênticas tentativas. 
O negro banto, ou cafre, com suas várias modalidades, foi até neste ponto o 
nosso eterno desprotegido. Somente nos últimos tempos um investigador 
tenaz, Nina Rodrigues, subordinou a uma análise cuidadosa a sua 
religiosidade original e interessante. Qualquer, porém, que tenha sido o ramo 
africano para aqui transplantado trouxe, certo, os atributos preponderantes 
do homo afer, filho das paragens adustas e bárbaras, onde a seleção natural, 
mais que em quaisquer outras, se faz pelo exercício intensivo da ferocidade 
e da força. 
Quanto ao fator aristocrático de nossa gens, o português, que nos liga à 
vibrátil estrutura intelectual do celta, está, por sua vez, malgrado o complicado 
caldeamento de onde emerge, de todo caracterizado. 
Conhecemos, deste modo, os três elementos essenciais, e, imperfeitamente 
embora, o meio físico diferenciador – e ainda, sob todas as suas formas, as 
condições históricas adversas ou favoráveis que sobre eles reagiram. No 
considerar, porém, todas as alternativas e todas as fases intermédias desse 
entrelaçamento de tipos antropológicos de graus díspares nos atributos 
físicos e psíquicos, sob os influxos de um meio variável, capaz de diversos 
climas, tendo discordantes aspectos e opostas condições de vida, pode 
afirmar-se que pouco nos temos avantajado. (…) (CUNHA, 2016, p. 76) 

 

De acordo com o horizonte de perspectivas da época, não se enxerga a 

desigualdade social como fator desencadeador importante da criminalidade, apesar 
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de descrever o estado de penúria em que vive o sertanejo em contraste com a vida 

mais confortável materialmente do habitante da cidade. É claro que, mesmo 

contemplando ambas as possíveis hipóteses explicativas iniciais, a do homem violento 

e atavicamente criminoso que Euclides da Cunha pretende descrever e cujo 

fundamento está nos discursos teóricos dos criminalistas positivistas que concentram 

no autor o desencadeador do fenômeno criminalidade, e a própria desigualdade social 

conjugada ao papel incriminador do Estado, responsável por fazer as leis e descrever 

os verbos típicos que caracterizam a atividade criminosa. O problema de concentrar 

apenas no autor a responsabilidade da ação criminosa não contempla toda a realidade. 

A conclusão a que Euclides da Cunha chega é a que o atavismo criminoso dos 

mestiços se favoreceu da liberalidade da lei, isto é, sua solução para o problema é o 

de responsabilizar apenas o sujeito e não investigar a sua condição social ou como o 

projeto incriminador do Estado forja a seletividade penal.  

Euclides consegue enxergar a pobreza ou a desigualdade social, mas não 

consegue enxergar nela um dos fatores que potencializam o surgimento da 

criminalidade: 

 

Estas, de ordinário, conseguem pacificar os lugares conflagrados, tornando-
se interventoras neutras ante as facções combatentes. É uma ação 
diplomática entre potências. A justiça armada parlamenta com os criminosos; 
balanceia as condições de um e outro partido; discute; evita os ultimatos; e 
acaba ratificando verdadeiros tratados de paz, sancionando a soberania da 
capangagem impune. 
Assim os estigmas hereditários da população mestiça se têm fortalecido na 
própria transigência das leis (CUNHA, 2016, p. 212). 

 

Nina RODRIGUES aparece de maneira implícita também quando Euclides faz 

menção ao crânio de Antônio Conselheiro levado ao litoral para que fosse estudado 

na faculdade da Bahia, estudo efetuado pelo professor maranhense radicado em 

Salvador, cujo resultado, muito diverso do apresentado por Euclides, nada possuía de 

crime ou de loucura. 

 

Procuremos, porém, neste intrincado caldeamento a miragem fugitiva de uma 
sub-raça, efêmera talvez. Inaptos para discriminar as nossas raças nascentes, 
acolhamo-nos ao nosso assunto. Definamos rapidamente os antecedentes 
históricos do jagunço. 
(…) 
O Brasil era a terra do exílio; vasto presídio com que se amendrontavam os 
heréticos e os relapsos, todos os passíveis do morra per ello da sombria 
justiça daqueles tempos. Deste modo nos primeiros tempos o número 
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reduzido de povoadores contrasta com a vastidão da terra e a grandeza da 
população indígena. (…) 
Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele 
crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de 
circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura 
(CUNHA, 2016, pp. 93.550). 

 

A tentativa incessante de Euclides da Cunha demonstrar seu preconceito contra 

os mestiços, encampando uma lista grosseira de preconceitos que infantilizam e 

inferiorizam. Como na descrição que promoveu de Pajeú, em que empregou adjetivos 

que caracterizavam os negros como trogloditas inconscientes.  

Entretanto, propositalmente ou não, acaba por fazer uma comparação implícita 

com o Coronel Moreira César em que ambos são paralelamente descritos como a 

dupla face, civilização e barbárie, do mesmo ser e da humanidade. 

 

Adstrita às influências que mutuam, em graus variáveis três elementos 
étnicos, a gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito 
tempo ainda desafiará o esforço dos melhores espíritos.  
(...) 
Capitaneava-os, agora, um mestiço de bravura inexcedível e ferocidade rara, 
Pajeú. Legítimo cafuz, no seu temperamento impulsivo acolchetavam-se 
todas as tendências das raças inferiores que o formavam. Era o tipo completo 
do lutador primitivo – ingênuo, feroz e destemeroso – simples e mau, brutal e 
infantil, valente por instinto, herói sem o saber – um belo caso de 
retroatividade atávica, forma retardatária de troglodita sanhudo aprumando-
se ali com o mesmo arrojo com que, nas velhas idades, vibrava o machado 
de sílex à porta das cavernas… (CUNHA, 2016, pp. 75.262) 

 

Na configuração do mestiço encontra-se inscrito o mito da essência do nacional. 

Mesmo formado na ideologia pseudocientífica de Nina Rodrigues, o contato com a 

dura realidade da pobreza, das relações de trabalho, das condições de vida e das 

relações de poder. 

Pôde Euclides, através da experiência, suplantar em parte o preconceito racista 

e eugenista, demonstrar simpatia pelo amálgama de sertanejo que ele próprio formou 

e, nesse momento, mostrou-se consciente do nosso atraso civilizatório, da nossa 

verdadeira identidade, e não a “civilização emprestada”, verniz para mal cobrir as 

nossas idiossincrasias e violências oriundas da forma de desenvolvimento social que 

tomou o nosso capitalismo. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme construímos nossos argumentos, partimos de um conceito de 

literatura como fonte do direito ou, pelo menos, como fonte de informação ou 

observação a seu respeito.  

Ao tomarmos Os Sertões de Euclides da CUNHA (2016), pudemos observar o 

desenvolvimento de um imaginário jurídico que tinha como orientação ideológica os 

preceitos pseudocientíficos da criminologia positivista introduzidos por NINA 

RODRIGUES (2011). 

A escrita de Euclides da CUNHA (2016) é a escrita da denegação, recurso 

empregado para que através da construção paradoxal que demonstra repulsa pelo 

diferente, desviante, anormal e monstruoso, ao mesmo tempo que demonstra sutil 

simpatia por sua humanidade. 

Essa denegação do morticínio ou a sua normalização enquanto prática 

amparada pelo princípio federativo constitucional, demonstra uma ambivalência de 

juízos perante a questão. A escrita é, então, uma forma de expressar sua repulsa por 

aquilo que não é considerado puro, vazando dessa maneira o preconceito social, 

cultural e racial que adquire ares de pseudociência ao abraçar as teorias da 

criminologia positivista de NINA RODRIGUES (2011) e seus mestres. Algo que lhe sai 

perfeitamente natural pela quantidade de ofensas e desvalorização dos mestiços.  

Ao mesmo tempo, reconhece o morticínio genocida como um ato de barbárie 

de maneira muito branda, reconhece a humanidade dos canudenses de forma muito 

sutil depois do trabalho de desconstruir o caráter de sua comunidade, de seu líder e 

de seus habitantes. 

Euclides da CUNHA (2016), com uma escrita que combina a palavra rebuscada 

em eufemismo com a aspereza da pretensa descrição científica do povo mestiço, 

encobre e silencia a crítica à República: o naturalismo rascante da disputa política e 

social choca-se contra o desejo de uma superioridade romântica, elevada, pura, 

intelectualizada e espiritual. O imaginário jurídico que vaza de Os Sertões (2016), 

corrobora uma política que instrumentaliza o artigo 6º e, portanto, a própria 

Constituição republicana para fins de justificar a repressão ao considerado desvio do 

modelo. 

Contudo, o tempo todo, aquilo que se procura negar, eliminar, aniquilar, 

exterminar, retorna vazado. Se não na manifestação física do “bárbaro” que, de 
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assalto, assedia, as tropas “legalistas” para, empregando a guerra de guerrilha, 

desaparecer novamente como se nunca tivesse existido, aparece incorporado na 

figura exemplar do Coronel Moreira César, comandante da expedição a face bárbara 

da civilização, o destravamento permitido da selvageria, a mais alta representação da 

racionalidade institucional da humanidade. 

O coronel adquire um sentido muito especial ao ocupar um espaço de 

centralidade na obra euclidiana pelo importante papel de fundir o sentido paradoxal 

da civilização em também ser barbárie. Sua figura reúne tanto os símbolos de 

segurança e estabilidade providos pela instituição Estado tanto a instabilidade da 

violência sem contornos ou limites quanto a face do monstro, do deformado moral, do 

criminoso patológico, do malformado, do anormal, isto é, daquele que precisa ser 

expulso ou eliminado por não compatível com o mito da sociedade funcional e pura 

da civilização. Enfim, Moreira César é o próprio paradoxo da escrita que vaza esse 

imaginário jurídico ao qual Euclides da CUNHA se alinhava. 

Recusando-se a admitir na integralidade a disfuncionalidade da própria 

República que adota e crê o ápice da cultura humana, Euclides desenvolve um campo 

de representação social em que insculpe na face do sertanejo a marca do grotesco, 

no corpo a da anamorfose e, na alma, a da limitação intelectual e afetiva. Ele vê a 

humanidade do povo mestiço, mas se recusa a lhes conceder o mesmo status humano, 

aproximando-os da animalidade.  

Ao fim, Euclides se recusa a reconhecer o grotesco na suposta perfeição, ou 

do suposto ápice da civilização, tal como representado pelo litoral no fim do século 

XIX. Mesmo que isto se lhe apresente diante dele, ele recusa a dar-lhe enunciação. 

Conquanto, há o retorno desse recalque, há o retorno dessa recusa na violência 

descontrolada empregada para destruir Canudos, personificada na figura de Moreira 

César, e no reconhecimento de uma civilização postiça, logo, o disforme, o anormal, 

o imperfeito, o monstro, a disfuncionalidade que ao mesmo tempo a caracteriza.  

A cópia malfeita e híbrida estava na gênese da própria República, bastarda 

sobremaneira e órfã do povo. Eliminar Canudos representaria eliminar a parte 

defeituosa e visível dessa República. 

Por sua vez, a introdução do conceito de imaginário jurídico em nossa análise 

pluraliza e amplia o sentido de “direito” que deixa de ser considerado apenas como 

direito positivo. Lado a lado, o direito aparece como direito costumeiro, 

consuetudinário, surgido nas interações pessoais e das relações de poder 
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desenvolvidas em uma comunidade linguística que gera um campo de representação 

social de valores e de significados comuns, logo, nesse processo legiferante, o 

imaginário fundaria as bases argumentativas que sustentarão um direito “nascente” 

ou desvelariam um direito a ser constituído.  

Os chamados “infradireitos” na concepção de OST (2004), pela própria natureza 

de seu processo instituinte, que não são constituídos por uma intencionalidade 

racional de se fazer direito, como revela KELSEN (1998), ao se referir ao direito 

costumeiro ou à moral, embora sejam racionalizáveis têm todo o potencial para se 

tornarem direito posto. 

Nesse sentido, o direito, por tratar das condutas humanas em relação à 

convivência em sociedade tanto quanto da relação do ser humano com valores e bens, 

gerencia o recalque, a denegação e a repressão no mundo empírico exterior cujos 

efeitos repercutem nas motivações interiores das condutas praticadas pelos cidadãos 

por serem, ao menos as normas jurídicas mais socializadas (as normas penais que 

protegem o bem jurídico “vida” e a “propriedade privada”, por exemplo), as que 

estabelecem o limite aos sujeitos e hierarquizam as relações dentro da sociedade. 

Além disso, as normas constitucionais que preveem a organização política e 

administrativa do Estado nas esferas dos três poderes, de maneira mais indelével e 

sutil, quase inefável, configuram os espaços em que os cidadãos podem exercer seus 

direitos e cumprir suas obrigações para com a estrutura estatal, limitando a sua 

possibilidade de significar e sua ação sobre o mundo. Logo, o direito é uma instância 

que sustentaria a instituição da sociedade humana por meio da limitação da liberdade 

de sua ação que se expande e se contrai nas representações simbólicas através da 

linguagem, dado seu caráter argumentativo e sua capilaridade para produzir novos 

significados. 

Não se pode dizer que o imaginário jurídico, um conhecimento muito mais 

intuitivo do que elaborado, seja gerador de consenso absoluto a não ser relativo, 

devido à sua autopoiesis no seio das relações sociais, motivada por diversas variáveis, 

inclusive os valores inerentes a cada classe social. 

Nesse sentido, todo direito e infradireito seriam impregnados de valores de 

classe e sua estrutura seria imaginária, mas uma concepção de imaginário que, no 

Brasil, introduz o real do racismo e da seletividade penal.  

O direito positivo, por sua vez, é simbólico que não deixa de ter parte no 

imaginário, mas representado em bases jusfilosóficas mais sólidas e, em alguns casos, 
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claras, posto pelo Estado depois de passar por um processo legiferante cujo 

fundamento se encontra em argumentos que restavam vitoriosos na arena política: o 

processo vitorioso via instituições civis. 

O maior argumento implícito, empregado por Euclides (2016) para distinguir a 

civilização de empréstimo e os bárbaros canudenses foi a da institucionalização da 

sociedade através da racionalização das relações jurídicas. Elas são os mínimos 

vínculos de sentido e de poder entre ser e coisa. 

As relações jurídicas, os vínculos entre os sujeitos, entre os sujeitos e os bens, 

e os procedimentos próprios que são os meios autorizadores do exercício do direito, 

a sanção para manter a coesão social ou, pelo menos, a estrutura social estabelecida 

são os meios autorizadores para o exercício do poder e da liberdade. Pois, a 

administração dos bens da coletividade, a separação entre privado e público, a 

hierarquização entre os valores culturais e entre as pessoas, nada se passa na 

comunidade humana sem que um significado seja produzido pelos significantes 

atinentes ao direito, isto é, em sua linguagem. 

Tomamos, para efetuar uma analogia minimamente válida, a diferença entre as 

relações jurídicas presentes no mundo primitivo e as relações jurídicas presentes na 

nossa sociedade complexa. De acordo com MALINOWSKI (2008) e KELSEN (1998), as 

relações jurídicas se estruturam basicamente no nível de racionalização dessa mesma 

sociedade e sua consequente institucionalização.  

Enquanto na sociedade primitiva as relações jurídicas e o direito, de acordo 

com a constatação antropológica, surgem primeiramente da divisão social do trabalho 

e da repartição do produto desse trabalho na comunidade, para o mestre austríaco, o 

direito é uma técnica social cujo caráter coercitivo tem sua eficácia fundada em 

sanções que, apenas quando institucionalizadas em uma entidade heterônoma, um 

terceiro desinteressado, e em leis instituídas através de um processo legiferante 

autorizado através de uma norma fundamental, adquirindo esse status apenas quando 

os órgãos criadores ou aplicadores das normas infraconstitucionais o reconhecem 

como tal. 

Dizendo isso de outra maneira, Galileu afirmou que a matemática foi o alfabeto 

com que Deus escreveu o universo, por analogia, portanto, o direito é a linguagem 

com que o homem organizou seu fazer humano, hierarquizou e regulou as relações 

sociais, possibilitando, para além e para aquém da racionalidade, a estruturação, a 
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ordenação e o surgimento do aglomerado de trabalho humano a que chamou de 

sociedade. 

O primeiro vínculo é econômico traduzido no trabalho humano que modifica a 

natureza e produz riqueza. A relação jurídica evidencia esse vínculo, o vínculo que 

confere significado e situa o homem e seu trabalho, portanto, o lugar em que produz 

sentido, no mercado das trocas materiais e consequentemente simbólicas. 

Isso engendra uma narrativa e pela posição em que essa narrativa se encontra, 

engendra um mito e um imaginário próprios. 

Voltando a Os Sertões, de Euclides da Cunha (2016), o que acabamos por 

observar diretamente é o encontro e o choque entre dois imaginários distintos, cujo 

fulcro encontra-se justamente na interpretação que são conferidas a esses mitos 

fundadores da organização humana o que acaba por representar um desafio à 

racionalidade da aplicação do direito no Brasil.  

Nesse ínterim, a racionalidade do direito é uma justificação a posteriori para 

que, do ponto de vista argumentativo e jusfilosófico, seja aceitável a sanção e seja 

normalizável a liberação da violência e do poder punitivo do Estado através de normas 

simbólicas. A interpretação dos fatos e a interpretação da lei, com a consequente 

execução da norma jurídica, estão no âmbito da discricionariedade que contempla seu 

ex adverso como alvo, o que implica fazer um juízo de valor desse seu oponente, 

como o que é feito durante toda a obra de Euclides da CUNHA (2016). 

Para aquele que adere às instituições, questioná-las torna-se uma subtração 

do seu próprio lugar de poder. O processo de desconstituição das mesmas garantias 

de institucionalidade de outras organizações político-sociais representa a afirmação 

de um único modelo possível em que o alto grau de institucionalização projeta uma 

imagem de racionalidade ao lado da imagem de organização e de poder. 

Se a Constituição pretende ser uma espécie de limitação aos poderes, essa 

limitação parece ser, na prática, a limitação ao exercício de poder do despossuído e 

não a limitação daquele que legitimamente, segundo a lei, exerce o poder. 

A invocação do artigo 6º da constituição de 1891 que prevê a intervenção 

federal, não autorizava a aniquilação daquela população pobre e desvalida. Liberaria 

a violência do Estado, porém, respeitando os limites da civilização que implica 

racionalidade na arquitetura das instituições, pré-compromisso com suas próprias 

regras ou suas próprias normas jurídicas e restrições ao exercício do poder: a 
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incidência da norma deveria ser equipotente. Novamente, o simbólico fica impregnado 

pelo imaginário, confrontado pela aspereza do real. 

Para citar um exemplo fundador, o mito cantado pelos gregos da viagem de 

Ulisses à Troia e a batalha que os gregos travaram lá foi o motivo para a confecção 

de uma obra literária modelar para a literatura universal, A Ilíada. O caminho 

percorrido pelos argonautas era perfeitamente conhecido. Ao desembarcarem com 

Agamemnon nas praias de Ílion, os guerreiros helenos sabiam exatamente dos 

percalços que enfrentariam, as regras da guerra já haviam sido estabelecidas de 

antemão e tinham prévio reconhecimento dos acidentes geográficos que os 

esperavam. 

No retorno, Ulisses e seus companheiros de Ítaca se perderam. E a história 

dessa longa perdição de dez anos se engendrou, no percurso do desconhecido e do 

inaudito, A Odisseia, a obra em que o homem consegue erguer a cabeça e suplantar 

os deuses. 

O retorno é um caminho desconhecido – as dimensões de retorno à liberdade 

que os navegantes vivenciam na ilha de Circe; o enfrentamento das forças da natureza 

personificadas em Sila e Caríbdis; o verdadeiro enfrentamento das ameaças à 

integridade física e moral dos indivíduos como discurso da sublimação dos instintos, 

mas, ao mesmo tempo, e em última instância, ameaça à integridade social: a 

disrupção, a ruptura, a revolução que, brusca, compromete o futuro que o passado 

prenunciava como continuidade ou transição lenta para outra coisa, ou sua mutação, 

para novos significados.  

A ameaça que Ulisses pretende superar é, em última instância, a morte, 

porquanto esta é insuperável, só lhe resta o adiamento, a conservação daquilo que 

possui. Ao fim e ao cabo, Ulisses apenas pretende fazer com que o mundo em que já 

conhece as relações estabelecidas se mantenha estável para preservar seu poder 

sobre ele. Se os saberes mudam e os comportamentos acompanham, como manter 

o poder? 

Só apelando à violência, ao mito fundador e ao reacionarismo, força centrípeta 

para mantermos o núcleo societário de poder relativamente intacto. O medo de 

Ulisses é o retorno ao estágio primitivo e selvagem do princípio do prazer, de modo 

que, é o medo da involução ao estágio das satisfações instintuais gratuitas, isto é, 

aquelas satisfações que não geram benefícios ou produtos claros e objetivos para a 
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organização econômica do indivíduo ou das instituições sociais as quais ele integra e 

se coloca como soberano, por exemplo. 

Canudos, em Os Sertões (2016), representa para a “civilização” postiça do 

litoral essa imagem precária e supostamente retrógrada cujo estado de natureza ainda 

não foi superado por uma racionalidade instituinte que os faça sair do indiferenciado.  

O mito, as narrativas primevas e o imaginário são a primeira tentativa de 

organizar racionalmente esse conhecimento intuitivo que é engendrado pelas práticas 

sociais. Prévio às instituições estatais, os mitos adquirem um caráter organizador 

primeiro das funções e da hierarquia dos membros da sociedade em que se 

estabelece. Nesse sentido, o mito enquanto fundador, originário e instituinte é a 

narrativa ou o discurso que é continuamente engendrado.  

Essa autopoiesis que continuamente gera o mito, gera o imaginário sobre o 

qual vão se constituir os infradireitos e, se consolidados pela reprodução da prática 

social, as instituições derivadas e o direito legislado (cujo efeito é erga omnes) ou 

decidido (cujo efeito mais comum seja inter partes), ou simplesmente o direito exercido, 

como no direito consuetudinário, torna-se norma. Afinal, o próprio direito é a 

organização racional para o exercício do poder e o direito posto, uma oficialização do 

costume que deveria nos proteger, pela observância de suas premissas por todos, do 

arbítrio dos tiranos. 

Compreender isto exige um reposicionamento dos significantes, principalmente, 

dos significantes “civilização” e “direito”. Na nossa opinião, qualquer organização 

social, cujo princípio de racionalidade está automaticamente implícito, já é civilização, 

e qualquer organização humana criada para a administração da justiça com vistas à 

implementação da paz social e ao equilíbrio entre as forças antagônicas diante do 

mesmo pleito, seja institucionalizada ou não, já é direito, não importando o grau de 

desenvolvimento capitalista em que se encontrem. 

Dessa forma, Os Sertões (2016) colocam em pauta quatro imaginários 

jurídicos, dois projetados pela própria imagem e dois projetados em espelhamentos 

antagônicos, as da civilização de empréstimo, postiça, e a civilização dos sertanejos, 

com uma cultura nativa, cultivada nas relações de trabalho, nas trocas simbólicas daí 

decorrentes, visando ao equilíbrio e a sobrevivência da comunidade mais 

institucionalizada e com mais poder militar instalado, queremos dizer, aquela que mais 

organizadamente deseja e pode exercer o poder 
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Qual é a imagem do real? Todas e nenhuma. Esse real simplesmente nos 

escapa, entre as imprecisões das representações simbólicas, o preenchimento de 

lacunas do imaginário e a sua dimensão que o torna inapreensível para a cognição 

humana. Por isso, nosso texto se construiu no recorte do limite possível. 

Falamos em termos poéticos o tempo inteiro, é a forma consagrada de 

preenchermos nossas lacunas de conhecimento sobre a realidade empírica. 

Construímos mitos para projetar anseios, desejos e aspirações, mas, sobretudo, para 

poder dizer o inalcançável e torná-lo entre nós. 

É na dimensão desse imaginário jurídico vislumbrado através do espelhamento 

antagônico materializado no conflito é que podemos perceber próprias fraturas da 

nossa sociedade. 

Para justificar a eliminação do elemento indesejado foi preciso a criação de um 

campo de representação social junto à opinião pública do litoral cujo estágio de 

desenvolvimento capitalista é superior com fundamento na anamorfose do sertanejo, 

no grotesco da sua existência, nas diferenças de prosódia e de ortoepia de sua língua 

ágrafa: a representação híbrida, o meio termo entre homem e besta faz tremer a pena 

de Euclides que vaza em estridentes paradoxos essa representação culpada entre o 

desejo de aniquilação desse outro rejeitado por deformado e a inconsciência 

obnubilada do direito que têm, mesmo os mestiços não puros, em escolher o próprio 

modo de viver. 

Por fim, a inadmissão da dualidade, no mínimo, ou da pluralidade, como 

verdadeira expressão desse imaginário social a que taxamos de jurídico, no texto de 

Euclides, nega a possibilidade de uma organização política do povo distinta da que 

transfere ao Estado a responsabilidade por toda a administração da vida civil pública.  

De acordo com a concepção da organização do Estado tal qual apresentada 

por Euclides, nada haveria que escapasse à sua coerção sancionadora, assim sendo, 

de uma forma ainda que germinal, intui-se que, a pretensão última de tal Estado ao 

impor regras que não podem ser transgredidas, caso contrário, os transgressores 

recebem como sanção uma repressão violenta e aniquilatória, é um vislumbre de 

totalitarismo mal-entendido e mal-disfarçado de justiça.  
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Universidade Federal Fluminense 

uA Faculdade de Direito - Coordenação do Curso de Graduação (SGD) 
ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE FIM DE CURSO 

Em 10 de setembro de 2021, na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se a bancacomposta pelos 

professores abaixo-assinados para examinare avaliar a defesa oral do trabalho O imaginário juridico em Os Sertöes de Euclides da 

Cunha, do graduando Marcelo Nunes da Rocha. 

Ao final dos debates, foram concedidas as seguintes notas: 

NOME LEGIVEL/SIAPE ASSINATURA 
Nota 

Professor Doutor Rogério Pacheco Alves (orientador) 

Professor Doutor Rogério Dultra dos Santos 

Professor Doutor Wilson Madeira Filho 

Média final 

Com isso, o trabalho foi () APROVADO ( )APROVADo cOM RESTRIÇÕES (DISCRIMINA-LAS EM ANEXO) ( )REPROVADo, 

sendo este resultado também atestado pela spauinte assinatua-do graduando 

Estudante valiado 

campo obrigatório 
**Considerando a Decisão Cepex 110/2020 e as atividades remotas, em decorrência da Pandemia da COVID 19, a presente ata se destina a 

comprovação de resultado, mesmo diante da ausência das assinaturas da banca. O resultado foi verificado e confirmado pelo Orientador e 

pela Coordenação de Curso. 
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