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Introdução

O Nordeste, que já fora o centro econômico, político 
e cultural do país transformou-se no palco de diversas 
lutas importantes, entre elas a Guerra de Canudos [1].

No sertão Nordestino, pertencendo a um contexto de 
miséria, inúmeras pessoas viviam sem nenhuma 
perspectiva de vida descente, dessa maneira os 
indivíduos ou se aventuravam por diversos caminhos 
ou ficavam submetidos à dominação dos prepotentes 
coronéis, sob um regime de semi-escravidão em 
latifúndios improdutivos e geradores de miséria, de 
fome e de tantas revoltas sociais.

Além dos inúmeros problemas sociais enfrentados
por essa população, a natureza contribuía e ainda
contribui com suas secas. Em 1877 ocorreu uma grande 
seca que se espalhou pelos sertões do Nordeste, 
matando as criações, queimando os roçados, 
esturricando a terra e tornado-a imprestável a novos 
plantios, secando os rios e as cacimbas, matando 
homens e animais pela sede e provocando o êxodo 
maciço de sertanejos, especialmente para o Amazonas, 
atraídos pelo ciclo da borracha, e para São Paulo, 
devido à expansão cafeeira.

Enquanto isso, surgia em Quixeramobim, no Ceará, 
Antonio Vicente Mendes Maciel, onde teve uma 
excelente educação, se destacando entre os alunos. 
Mais tarde ficou conhecido como Antônio Conselheiro, 
por ter características de não apenas peregrinador, mas 
também evangelizador que palmilhara o sertão no 
desempenho da missão divina, dando esperanças de 
vida digna aos seus seguidores “Julgava-se o 
Conselheiro” [2].

Conselheiro passou por grandes dificuldades 
financeiras até que resolveu migrar a Pernambuco em 
1871, por se revoltar com o cenário atual do governo, 
em que já havia abolido a escravatura há cinco anos e 
proclamado a Republica há quatro anos, mas essas 
mudanças políticas apenas mudaram a estrutura 
econômica, ficando a grande massa de trabalhadores 
submetidas aos latifundiários, continuando a viver de 
maneira desumana. 

Depois de longas aventuras pelos sertões e com 
expressivo número de fiéis, Conselheiro fixou-se nos 
sertões baianos, perto do Rio Vaza-Barris. Nesse tempo 

sua imagem já era perseguida pelo governo Republicano 
pelas suas “idéias revolucionarias e atos subversivos”, já 
considerado ameaçador ao governo.

Depois de queimas de editais em praça pública, foi 
enviado trinta soldados do governo, para prender 
Conselheiro e dispersar seus fiéis que o acompanhavam. 
Antônio Conselheiro, com seus peregrinos escaparam e 
marcharam em direção a uma região típica do sertão,
instalando-se em uma área, situada a 270 Km de Salvador, 
distanciado das planícies da região costeira. O povoado era 
circundado por várias irregularidades, privilegiado por ser 
protegido por serras pedregosas em cujas vertentes se 
estendiam caatingas e para se chegar lá o caminhante teria 
que atravessar uma zona sem água e sem recursos, local 
esse batizado com o nome de Canudos [2, 3] (Fig. 1).

Correndo a notícia da fundação do arraial, logo muitas 
pessoas se dirigiram de diversos estados, de maneira rápida 
e desorganizada, todos procuravam encontrar melhores 
perspectiva de vida. Conseqüentemente o arraial de 
Canudos crescia rapidamente, no qual as pessoas 
construíam suas próprias casas, humildes, retratando a 
pobreza da economia regional, fato esse narrado no livro de 
Euclides da Cunha, intitulado Os Sertões.[4]

Apesar do crescimento instantâneo de Canudos, com a 
criação de gado, geração de núcleos de comércio o governo 
estadual não oficializou o município, não designando 
nenhum educador, juiz ou serviços em gerais, ficando a 
cargo de seus habitantes a construção da escola. Gerando 
assim uma comunidade autônoma, onde não aceitavam leis 
do governo, não se reconheciam as autoridades e não
aceitavam a moeda da República, passando a designar
poderes internos, tendo como uma das autoridades Antônio 
Conselheiro, responsável pela religião, sendo assim um 
verdadeiro Estado dentro de um outro Estado.

Em 1896, a região de Canudos já possuía cerca de 5.000 
casas e 30.000 habitantes, gerando insatisfação aos grandes 
fazendeiros que viviam da exploração dos camponeses, à
medida que esses deixavam as fazendas para viver no 
arraial. Assim de alguma forma os latifundiários teriam que 
acabar com Canudos e para garantir a integridade territorial 
do arraial e manter a organização interna, foram criados 
mecanismos administrativos e militares, sendo esses 
remunerados por Conselheiro, com recursos arrecadados 
entre os fiéis.



Diante da ameaça, e temendo a invasão da cidade, 
um juiz solicitou ajuda militar ao governo da Bahia. O 
governador relutou, mas sob pressão política e militar 
enviou a primeira expedição a Canudos, composta por 
cem soldados. A tropa foi surpreendida e derrotada 
pelos canudenses.

A segunda expedição militar composta por 
seiscentos homens, também foi derrotada gerando
grande repercussão entre os militares do Estado, e 
tornando-se uma questão de honra militar e nacional 
organizar-se imediatamente a terceira expedição, agora 
composta por 1.200 homens, sendo esses surpreendidos 
por uma fuzilaria vinda em todas as direções. A luta se 
transformou em guerra de todos, onde não se 
distinguiam velhos, mulheres e crianças.

Diante do fracasso da terceira expedição, o Exército 
inicia uma mobilização militar, política, cultural e 
ideológica, contra os canudenses com um contingente
de 5.000 homens.

A vitória sobre Canudos representou a conquista das 
forças mais arcaicas da sociedade brasileira que se 
diziam representantes do progresso e da modernidade, 
no entanto, os canudenses não se renderam, 
demonstrando seu heroísmo e sacrifício, lutando até o 
último instante. (Fig. 2)

O presente trabalho tem como objetivos abordar o 
movimento de Canudos, resgatando a ideologia desse 
povo, marcada por manifestações em prol de melhorias 
sociais, dando esperança à classe oprimida, cenário 
esse que ainda se observa nos dias atuais.

Material e Métodos

Realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do 
movimento de Canudos, analisando o cenário atual da 
época, e associando a ideologia de Antonio 
Conselheiro, abordando os aspectos sociais e políticos,
a origem de Canudos até o seu fim, a postura do 
governo atuário, os latifundiários e a classe oprimida.

Pesquisou-se a narração do livro “Os Sertões”, de 
Euclides da Cunha e em diversos livros, artigos e 
revistas científicas comparando os fatos com o objetivo 
de gerar reflexão na sociedade acerca desse movimento 
histórico.

Após o levantamento de dados, o trabalho foi 
apresentado oralmente aos alunos do primeiro período 
do curso de licenciatura agrícola e ao professor Marcos 
Antônio Bezerra Figueiredo orientador deste trabalho, 
fazendo parte da nota na disciplina Educação Agrícola.

Resultados e Discussão

Canudos foi um dos movimentos sociais mais 
importantes da América do Sul e uma das maiores 
guerras civis do Brasil. O seu conteúdo social e político 
nem sempre tem sido devidamente retratado.

Euclides projetou sobre Conselheiro muitas de suas 
obsessões pessoais, como temor da irracionalidade, da 
sexualidade, do caos e da anarquia, para construir um 
personagem trágico, guiado por forças obscuras e 

ancestrais e por maldições hereditárias, que o levaram à 
insanidade e ao conflito com a ordem. Viu Canudos como 
desvio histórico capaz de ameaçar a linha reta que ele, 
Euclides, se impusera desde a juventude. Recorria, nas 
cartas aos amigos e familiares, à imagem da linha reta para 
expressar sua fidelidade aos princípios éticos aprendidos 
com o pai, ancorados na crença no progresso da 
humanidade e no caráter redentor da República [4]. O 
silêncio de Euclides sobre as atrocidades da guerra foi 
acompanhado por quase toda a imprensa. Os materiais 
enviados pelos correspondentes, sobretudo pelo telégrafo, 
eram submetidos à censura militar. Mas outros jornalistas, 
como Manoel Benício, do Jornal do Comércio, e Fávila 
Nunes, da Gazeta de Notícias, chegaram a mencionar atos 
de violência das tropas. A crueldade da campanha só foi 
revelada, com veemência, pelo estudante de medicina Lélis 
Piedade, no Jornal de Notícias, e pelo monarquista Afonso 
Arinos, no Comércio de São Paulo [5]. 

Euclides da Cunha interpretou o conflito de Canudos 
(1896-7) a partir de fontes orais, para afirmar o caráter 
sebastianista e messiânico do movimento. Baseou-se em 
poemas populares e em profecias apocalípticas, que 
atribuiu a Antônio Conselheiro, para criar, em Os sertões
(1902), um retrato sombrio do líder da comunidade. Os 
sermões do Conselheiro, recolhidos em dois volumes 
manuscritos a que Euclides da Cunha não teve acesso, 
mostram um líder religioso, muito diferente do fanático 
místico retratado em Os sertões. Revelam um sertanejo 
letrado, capaz de exprimir suas concepções políticas e 
religiosas, vinculadas a um catolicismo tradicional, corrente 
na igreja do século XIX [6].

Diante do reconhecimento de tantos fatos e 
circunstâncias, antes ignoradas, sobre esse movimento 
histórico, torna-se claro a compreensão da ideologia que 
movia a luta por melhores condições de vida. Situação 
ainda presente nos dias atuais, leva à necessidade do 
resgate de ideologias como aquela ocorrida em Canudos, 
mantendo esta luta reivindicativa persistente na história.

Agradecimentos

Ao professor Marcos Antônio Bezerra Figueiredo, por 
nos dar conhecimento de maneira dinâmica em diversos 
temas, nos ajudando a ter uma visão mais crítica da 
história.

Referências
[1] SILVA, F.A. 1992. História do Brasil: Colônia, Império e 

República. Editora Moderna. p. 203-207.
[2] MONTENEGRO, A. 1973. Fanáticos e Cangaceiros, Editora 

Enriqueta Lisboa, Fortaleza. p. 107.
[3] MACEDO, J. R.; MAESTRI, M.: Op. Cit. p. 44.
[4] CUNHA, E. 1939. Canudos – Diário de uma expedição. Editora 

José Olímpio. Rio de Janeiro.
[5] GALVÃO, W. N. 1977. No calor da hora. A guerra de Canudos 

nos jornais, 4a expedição, São Paulo, Ática.
[6] VENTURA, R. 1997. Canudos como cidade iletrada: Euclides da 

Cunha na urbs monstruosa . Revista de Antropologia. vol.40 n.1
São Paulo.



Figura 1. Localização de Canudos, no Sertão da Bahia.

Figura 2. Após a Guerra de Canudos, as ruínas da Igreja


