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01. “O Conselheiro é um indivíduo perigoso, é um elemento de desordem, desde o tempo do 

império; dispõe de grande prestígio entre as populações, às quais ilude com práticas religiosas.” 
 
02. “...nas suas práticas atacar a República e o próprio governo, se dizendo monarquista e a fazer 

elogios à família imperial, objeto que só deveria ser lembrado como uma recordação histórica.   
(…)  
Ora, bem se vê que dessa forma tornou-se um homem pernicioso, e em completa  negação do 
que fora ensinado por Jesus Cristo, que sempre mandava que fossem  respeitadas as leis 
humanas (…)” 

 
03. Não, vistos hoje Conselheiro e seus seguidores são representados como vítimas e não como 

bandidos, são vistos como excluídos pelo Estado ausente. 
 
04. Exaustiva, horizonte largo, “a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o”, 

“folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças”, “árvores sem folhas, 
de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados”, “flora agonizante. 

 
05. A caatinga é comparada a um grande deserto, pela sua desolação, paisagem torturante e 

perigosa, sem atrativos, com vegetação praticamente desolada e sem vida. A caatinga, na visão 
de Euclides, é uma paisagem morta. 

 
06. A vegetação da caatinga predomina os arbustos, cactos, e é nesse ambiente que as criaturas, 

por meio de uma associação à teoria da seleção natural que Euclides faz, se adaptam pela 
sobrevivência, se adaptam ao meio, e procuram evoluir nele. 

 
07. O sol, nas florestas, é tido como a luz que dá a vida, que faz prosperar e crescer os seres que 

dependem dele, enquanto que na caatinga o sol excessivamente tira a vida, destrói, levando os 
seres, que nela habitam, a evitá-lo.  

 
08. “Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao 

menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas.” 
“Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na 
trama espinescente e não o atrai;” 

 


