
 

 

Depois do Centenário de Machado de Assis, 2009 
será o ano para o Brasil lembrar os 100 anos da 
morte do escritor Euclides da Cunha.  

 
Às vésperas do dia 15 de agosto, em que se celebra o 
centenário da morte de Euclides da Cunha (1866-1909), um 
dos geniais escritores da literatura brasileira, pioneiro no 
jornalismo literário e no tratamento das questões nacionais, o 
Sistema de Bibliotecas Vera Cruz destaca: 

• O projeto 100 anos sem Euclides do ILTC – Instituto de Lógica, Filosofia e Teoria da Ciência 
– que tem como finalidade de promover ações artísticas, culturais, acadêmicas e educativas 
como forma de marcar o centenário da morte do escritor.  

• Euclides nas bibliotecas do Vera 
• A atualização, no site do Vera, das 763 publicações inseridas em nossos acervos no 

período compreendido entre 1º. de maio e 30 de julho de 2009. 
• www.veracruz.edu.br – Comunidades – Biblioteca – Últimas aquisições 
 
 

 
 
Do projeto 100 anos sem Euclides disponibilizado no site do ILTC, o Sistema de Bibliotecas Vera 
Cruz destaca os links Obras completas, Vídeos e Áudios. 
 

   
http://www.projetoeuclides.iltc.br/index.php?page=conteudo&conteudo=inte_o
bras 
 
Leia em seu computador, imprima os textos e conheça todas as atividades literárias de um autor 
que teve o conjunto de seus escritos ofuscado pelo brilho da obra-prima: seus ensaios, o 
jornalismo político, a crítica literária, a correspondência, a crônica e a poesia. 
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http://www.projetoeuclides.iltc.br/index.php?page=conteudo&conteudo=inte_vi
deos 
 
Se for essa a sua opção, você poderá assistir vídeos on-line no Youtube, todos ligados ao 
universo euclidiano, e encontrará videoclipes, documentários e fotomontagens. 

 

 
http://www.projetoeuclides.iltc.br/index.php?page=conteudo&conteudo=inte_a
udios 
 
Ou, ainda, poderá ouvir trechos de músicas ou CDs inteiros, além de programas de rádio e 
entrevistas com intelectuais ligados ao universo euclidiano. 
 

A presença de Euclides da Cunha em nossas bibliotecas 

Os sertões 

Nas bibliotecas do Ensino Fundamental 2 e 3 e do Ensino Médio 

Publicado em 1902, Os Sertões nasceu da cobertura jornalística de um dos conflitos 
mais sangrentos da história brasileira: a ação vitoriosa do exército contra revoltosos 
instalados na cidade baiana de Canudos. Euclides viajou para o local em 1897, a 
convite de Julio Mesquita, então diretor do jornal Estado de São Paulo. Outros 
correspondentes já acompanhavam as infrutíferas tentativas do exército de derrotar os 
seguidores de Antônio Conselheiro, no interior da Bahia, e Euclides destacava-se como o 
escolhido natural para representar o jornal: colaborador, publicara, nos dias 14 de 
março e 17 de julho daquele ano, dois artigos com o título de ‘A Nossa Vendeia’. 

São textos em que Euclides não apenas apresenta aspectos físicos daquela região do 
sertão como também se aventura a dar palpites sobre as dificuldades táticas e 
estratégicas do levante. No período em que cobriu o fato, Euclides submeteu-se a um 
verdadeiro rito de passagem: se quando deixou São Paulo estava seguro da natureza 
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monarquista da rebelião em Canudos, o escritor (republicano convicto) foi obrigado a 
reformular seu julgamento.  E, se tinha a urgência do repórter, acumulou material para a 
reflexão profunda sobre o fenômeno, o que resultaria em Os Sertões.  

Anna de Assis: história de um trágico amor. Na biblioteca Educador EF 2 e 3. 

Biografia de Anna de Assis, esposa de Euclides da Cunha, escrita por Jeferson de 
Andrade, com depoimentos de Judith de Assis (filha de Anna).  
Quando tinha 34 anos de idade, Anna conheceu Dilermando de Assis, jovem cadete de 
17 anos, campeão de tiro, por quem se apaixona e com quem tem um caso amoroso. 
Quando Euclides retorna ao Rio de Janeiro, Anna conta-lhe que o traíra, o que gera uma 
crise de ciúmes e desconfianças que vêm culminar com o nascimento de uma criança de 
cabelos louros e olhos azuis, biotipo completamente diferente do da família. Anna pede 
a separação várias vezes, até que abandona o marido e se muda para a casa de 
Dilermando, no dia 15 de agosto de 1909. Euclides invade a casa do rival, acertando-o 
com quatro tiros e baleando também seu irmão, Dinorah. Dilermando reage atirando em 
Euclides, até que este tomba morto na porta de sua casa. Depois desse episódio, Anna, 
agora viúva, casa-se com Dilermando. Depois de treze anos de casamento e cinco filhos, 
Dilermando se apaixona por outra mulher, separando-se de Anna. Anna de Assis foi 
duramente criticada pela imprensa até a sua morte, em 1951. 

 
O brasileiro do século: literatura. São Paulo: Editora Três, 1999. 42 p., il. Edição especial 
da revista Isto é n.1543, ano 1999. Na biblioteca do Ensino Fundamental 2 e 3. 
 
Euclides da Cunha, de autoria de Lourenço Dantas Mota. São Paulo: Editora Três, 1974. 286 
p., il. (A vida dos grandes brasileiros). Na biblioteca do EJA. 
 
Euclides da Cunha: seleção de textos, notas, estudos biográficos, histórico e... São Paulo: 
Abril Educação, 1982. 106 p. (Literatura comentada). Na biblioteca do EF 2 e 3. 
 
Retrato interrompido da vida de Euclides da Cunha, de Roberto Ventura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003. 350 p., il. Na biblioteca Educador EF 2 e 3. 
 

Biografia de Euclides da Cunha, que Roberto Ventura vinha escrevendo e foi  
interrompida com a morte do autor, num acidente automobilístico. Organizado a partir 
dos arquivos de computador de Ventura, o livro aponta para uma correspondência de 
destino entre Euclides e Antônio Conselheiro. Roberto Ventura pesquisava a vida do 
autor de Os sertões havia mais de dez anos. Euclides o fascinava por sua existência 
contraditória, que lembra a de uma personagem romanesca, repleta de conflitos e 
decepções. Ventura realizou um rigoroso levantamento documental: entrevistou 
descendentes de Euclides e de seus contemporâneos, recuperou documentos, dialogou 
com os principais especialistas sobre o autor e sobre Canudos. 
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ESTEVES, Fernando Segismundo. Venâncio Filho, Fernando de Azevedo e Euclides da Cunha. 
Revista da Faculdade de Educação / USP, v. 20, n. 1/2 (jan/dez. 1994). p. 52. 
Na biblioteca do ISE. 
 
O Sistema de Bibliotecas informa que há, em nossas bibliotecas, livros, fitas de vídeo e DVDs 
sobre a Guerra de Canudos e divulga um site para que você possa ampliar seus conhecimentos 
sobre a publicação Os sertões: 
 
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/estudosbrasileiros/sertoes/index.htm 
 
Boa leitura!  
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