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RESUMO 

 

MACEDO. Ana Maria Lacau de. A Guerra de Canudos e sua representação nas 
páginas do jornal Diário Popular da cidade de Pelotas-RS (1896-1897). Trabalho de 
Conclusão de Curso - Bacharelado em História. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas. 
 

A guerra de Canudos, de certa forma, fez parte da minha infância através das 
histórias contadas pelo meu pai, tendo em vista que ele participou da mesma. Hoje 
acredito que pelo fato de eu e meus irmãos sermos crianças, muitos acontecimentos 
não fizeram parte das histórias que meu pai contava. Esse evento político faz aflorar 
em mim muitas memórias ligadas a minha família e infância, por isso decidi fazer 
meu Trabalho de Conclusão de Curso pesquisando sobre a guerra. Após ler 
bibliografia sobre o tema, escolhi fazer a pesquisa junto ao Jornal Diário Popular de 
Pelotas, a fim de verificar de que forma, na época, ele informava seus leitores sobre 
os fatos que aconteciam em Canudos. Portanto, as minhas fontes são as 
reportagens do referido meio de comunicação. O recorte temporal do estudo está 
compreendido entre os anos 1896 e 1897, período no qual aconteceu a guerra. 
Observei que o governo republicano tentou exaustivamente acabar com o 
movimento político liderado por Antônio Conselheiro, tendo utilizado um grande 
número de militares, armas modernas e necessitado organizar quatro expedições a 
Canudos para atingir seu objetivo, já que se tratava de um movimento político que ia 
crescendo cada vez mais seu número de seguidores, representando um perigo para 
o governo. E nas páginas do jornal Diário Popular de Pelotas verifiquei que as 
notícias refletiam a posição política que o mesmo defendia, ou seja, o exército 
republicano, depreciando, por outro lado, os sertanejos que lutavam lá na Bahia, 
contra a opressão e a miséria.  

 

Palavras-chave: Guerra de Canudos; Movimento messiânico; Governo republicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

MACEDO. Ana Maria Lacau de.The War of Canudos and its representation in the 
pages of the newspaper Diário Popular of the city of Pelotas-RS (1896-1897).Course 
Completion Work - Bachelor of History.Federal University of Pelotas. 

 

The War of Canudos, in a way, was part of my childhood through the stories told by 

my father, considering that he participated in the same. Today I believe that because 

my brothers and sisters are children, many events were not part of the stories my 

father told. This political event brings out many memories related to my family and 

childhood, so I decided to do my Course Completion Work by researching the war. 

After reading the bibliography on the subject, I chose to do research with the 

JornalDiário Popular de Pelotas, in order to verify how, at the time, he informed his 

readers about the events that happened in Canudos. Therefore, my sources are the 

reports of the said means of communication. The temporal cut of the study is 

comprised between the years 1896 and 1897, period in which the war happened. I 

observed that the republican government tried exhaustively to end the political 

movement led by AntônioConselheiro, having used a large number of military, 

modern weapons and needed to organize four expeditions to Canudos to reach its 

goal, since it was a growing political movement more and more its number of 

followers, representing a danger to the government. And on the pages of the 

newspaper Diário Popular de Pelotas, I noticed that the news reflected the political 

position that he defended, that is, the republican army, depreciating, on the other 

hand, the sertanejos who fought there in Bahia against oppression and mis. 

 

Keywords: Canudos War; Messianic movement; Republican government. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a analisar 

acontecimentos que fazem parte da historiografia brasileira, mais especificamente, o 

trágico episódio da guerra de Canudos, “O arraial de Belo Monte”, um evento político 

ocorrido durante a Primeira República.  

Quando ainda éramos crianças ouvíamos através das histórias contadas por 

meu pai sobre Canudos, surgiu essa proximidade com a guerra, deve-se ao fato de 

que meu pai Antonio Lacau esteve lá na condição de cabo do exército, enfrentando 

o inimigo, em combates violentos. Testemunha ocular, vivenciou momentos difíceis 

que o marcaram para sempre. Sobreviveu aos horrores de uma guerra de brasileiros 

contra brasileiros, fato que jamais esquecera, e que permaneceu para sempre 

gravado nas lembranças que jamais se apagara e que transmitiu à família. Falava 

sobre o local, em que condições ocorreram os combates e sobre as dificuldades que 

passavam os soldados, castigados pelo calor, seca, fome e sede.  

Na época da guerra de Canudos, meu pai voltara ao exército depois de sete 

anos que esteve afastado do serviço militar. Partiu para a Bahia, engajado no 

contingente militar, enviado do Rio Grande do Sul para o interior do estado baiano, 

com o objetivo de combater Canudos, função que o cabo Lacau exerceu 

combatendo os conselheiristas, em defesa do exército brasileiro. Meu pai contava 

sobre as peripécias pelas quais passara durante a guerra, mesmo que quisesse 

esquecer não conseguiria, muitos anos depois em suas mãos ainda havia cicatrizes 

de tiros levados pelos jagunços de Canudos.  Lacau dizia que muitas vezes a sede 

era tanta que chegou a tomar água barrenta. Provavelmente por sermos ainda 

crianças na época em que foram contadas estas histórias, meu pai omitia muitos 

fatos, no entanto essa influência fica até hoje na reminiscência da memória familiar, 

ainda que pouco se tenha a registrar. Resta, portanto, uma memória um tanto 

distante, formada por um conjunto de lembranças colhidas entre os familiares, uma 

busca ao que ainda permanece na memória de cada um, do que foi transmitido por 

Antonio Lacau, e que ainda ficou de imagens do passado.  

A história de meu pai foi contada pelo repórter Waldemar Reis, em artigo 

intitulado “Veterano da guerra de Canudos”, publicado no jornal A Opinião Pública 

de 14 de maio de 1949: 
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“Antonio Lacau possue um documento içado pelo próprio punho do coronel 

João Cezar Sampaio, o então comandante do 29º Batalhão de Infantaria 

sediado em Pelotas, que dá como excluído daquela unidade do exército no 

ano de 1890, no posto de cabo, o documento um anteço, que é longo: 

menciona vários atos de bravura praticados pelo cabo Lacau, na campanha 

de Canudos” (Opinião Pública14/05/1949).1 

 

    Meu pai Antonio Lacau, brasileiro, natural da cidade de Pelotas nasceu a 22 

de outubro de 1860, filho de espanhóis Manoel Lacau e Ignácia Ramires Lacau. 

Prestara serviço militar onde ficara até aos trinta anos chegando a condição de cabo 

do exército brasileiro, no ano de 1890. O cabo Lacau sobreviveu à guerra, voltou a 

Pelotas, resistiu a uma vida longa e atribulada, morreu aos 97 anos de idade, 

deixando esposa e quatro filhos menores (ao longo da vida teve 5 esposas e 38 

filhos), contando o mais novo com apenas 11 anos. A ideia de pesquisar nos jornais, 

também tem relação com a reportagem realizada com meu pai e publicada no jornal 

A Opinião Pública, na edição de 14 de maio de 1949, como foi dito.  

    A seguir a análise deste trabalho de conclusão de curso foi realizada com o 

objetivo geral de verificar como o referido conflito de Canudos foi representado nos 

jornais Diário Popular da cidade de Pelotas, no período compreendido entre o final 

do ano de 1896 até o final da guerra em 1897, sendo o recorte temporal do estudo 

empreendido no período da guerra. No entanto justifico a importância este trabalho 

no sentido dele procurar proporcionar um maior entendimento sobre o assunto, além 

de visar também salvaguardar as reportagens que utilizei como fontes para a minha 

pesquisa, do completo desaparecimento, tendo em vista que esses documentos se 

encontram em estado de conservação bem precário, pela antiguidade dos mesmos.  

A metodologia que utilizei para analisar as fontes pesquisadas foi a análise 

documental e segundo Cellard (2008), nos documentos se obtém informações 

esclarecedoras sobre um tema de pesquisa e nos jornais pesquisados busquei 

conhecer de que forma a guerra foi representada ideologicamente na cidade de 

Pelotas. 

                                                           
1 Um exemplar do jornal encontra-se sob a posse de nossa família. Em anexo, reproduzo a capa com 
a reportagem. 
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 Para esse trabalho, se faz necessário o entendimento sobre o que chamamos 

de “representação”, introduzida pela História Cultural ou pela Nova História Cultural 

como denomina Lynn Hunt. Irei abordar aqui dois autores que são referência na área 

da História Cultural e seus livros: a historiadora brasileira Sandra Pesavento com 

“História & História Cultural” publicado em 2005 e o historiador francês Roger 

Chartier com “A História Cultural” publicado entre 1982 e 1988. 

Como apresenta Sandra Pesavento (2005) em sua obra “História & História 

Cultural”, a História Cultural começa a surgir a partir das mudanças ocorridas nos 

anos finais dos anos 60 com a crise de maio de 1968, e início dos anos 70 com o fim 

da guerra do Vietnã, a ascensão do feminismo, o surgimento da nova esquerda e até 

mesmo com a derrocada dos sonhos de paz do mundo pós-guerra: 

 

Em suma, se os paradigmas estavam em crise, era preciso que se 
discutissem os pressupostos teóricos para interrogar o mundo. E foi, 
efetivamente, na década de 1970, que algumas idéias revolucionaram 
o campo da história, em particular pelas questões epistemológicas que 
encerravam (PESAVENTO, 2005, p.32). 
 

 A entrada de novos grupos e atores, portadores de novas questões e 

interesses, na dinâmica social que se tornava cada vez mais complexa, alcançou 

questões culturais, os meios de comunicação de massa e outras formas de produzir 

discursos. Foram duas posições que se destacaram: o marxismo e a corrente dos 

Annales. Atualmente a História Cultural corresponde em média a 80% da produção 

historiográfica nacional. Para Pesavento (2005) a presença da História Cultural 

marca uma reinvenção - que se constrói na nossa contemporaneidade - do passado. 

 Para Roger Chartier (1988) - que escreveu o livro “A História Cultural” como 

uma resposta à história cultural francesa dos anos 60 e 70 que era abordada por 

disciplinas tradicionais como línguas e filosofia - o fortalecimento de novas 

disciplinas, que assumiam tanto formas estruturalistas como não estruturalistas, 

geraram desafios à história na medida em que passaram a apresentar novos objetos 

de estudo dando atenção não mais a questões como hierarquias e posições, mas 

sim à relações e representações; e a questionar metodologias clássicas que não 

cabiam mais diante das novas perspectivas e objetos.  

 A História Cultural, abordada por Chartier, tem como principal objetivo 

descobrir como uma determinada realidade social é construída, pensada e colocada 

para o mundo. Ou seja, encara a história cultural como um conjunto de 
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representações do mundo social que, por mais que tentem alcançar a 

universalidade, são sempre forjadas pelo interesse de determinados grupos. Para 

Chartier é preciso pensar a definição da história cultural como a análise do trabalho 

de representação das representações e das exclusões que constituem as 

configurações sociais e conceituais de um determinado tempo e/ou espaço. 

Baseadas em percepções do social, que não são neutras, as representações 

acabam produzindo estratégias e práticas que podem impor uma autoridade, 

legitimar um projeto ou justificar escolhas e condutas (Chartier, 1988).  

 Além disso, Chartier (1988) encara como falsos os debates que colocam 

como antagônicas a objetividade das estruturas (pautadas em documentos) e a 

subjetividade das representações, até porque os próprios documentos são 

representações da realidade. Como apresenta Pesavento (2005) a História pode ser 

encarada como uma ficção controlada tanto pelo método como pelo fato de que lida 

sempre com um acontecimento, mesmo que mudem as formas de representá-lo. 

Para Chartier: 

[...] a história é sempre relato, mesmo quando pretende desfazer-se da 
narrativa, e o seu modo de compreensão permanente tributário dos 
procedimentos e operações que asseguram a encenação em forma de 
intriga das ações representadas (CHARTIER, 1988, p. 82).  
 

 Segundo o historiador, a realidade, abordada pela história, se constitui em 

formas simbólicas (incluindo as palavras) cujos sentidos se apresentam de forma 

cifrada, adquirindo assim um determinado significado e valores. Mas as formas 

simbólicas, as imagens criadas que nos fazem crer em algo, que são usadas para 

parecer a verdade e substituírem o real, são capazes de inverter as relações sociais 

fazendo com que a gente viva por e no mundo das representações (Chartier, 1988). 

As representações, por serem portadoras do simbólico, dizem mais do que aquilo 

que mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos construídos social e 

historicamente que se internalizam no inconsciente coletivo e se apresentam como 

naturais. Dessa forma, para realizar a leitura de uma realidade localizada em certo 

tempo e espaço, é preciso decifrar as representações dessa realidade. “Muitas 

vezes a representação tem a capacidade de se substituir à realidade que 

representa, construindo o mundo paralelo de sinais no qual as pessoas vivem” 

(PESAVENTO, 2005 p. 41). As representações se tratam, portanto, de regimes de 

verossimilhança e de credibilidade, e não de uma verdade, pois, como dito antes, 
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elas substituem a realidade. Elas organizam os traços deixados pelo passado e se 

propõem como sendo a verdade do acontecido, mas são simplesmente uma 

substituição do real. Possuem grande força na medida em que são capazes de 

mobilizar e produzir reconhecimento e legitimidade social e acabam ocupando o 

imaginário humano, coletivo ou individual, fazendo com que possamos dar sentido 

ao mundo. Segundo Pesavento: 

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no 
lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a 
realidade e pautem a sua existência. São matrizes geradoras de 
condutas e práticas sociais, dotadas de força integradora e coesiva, 
bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao 
mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade 
(PESAVENTO, 2005, p. 39). 

 

 O conceito de representação aparece em definições bem antigas que 

manifestam dois sentidos: a representação que acontece sobre alguma coisa 

ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que 

é representado; e a representação como apresentação pública de algo ou de alguém 

presentes (Chartier, 1988).  

De todo o modo, as representações são modeladas por grupos, sobre eles 

próprios ou sobre outros, podendo se afastar da dependência imposta pela história 

social clássica. Portanto, existem as lutas de representações, que segundo Chartier 

têm tanta importância como as lutas econômicas, e servem para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tentam impor a sua concepção e 

valores do mundo social. Pensar uma história cultural do social, partindo da 

compreensão das representações do mundo social, é uma forma de traduzir as 

posições e interesses que descrevem a sociedade a partir do que pensam que ela é 

ou como ela deveria ser (CHARTIER, 1988, p. 122). 

 É importante destacar que a questão da representação também está 

diretamente relacionada ao como quem lê determinada representação a entende e 

se apropria dela. Como afirma o historiador “a problemática do mundo como 

representação, moldado através das séries de discursos que o apreendem e o 

estruturam, conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre o modo como uma 

figuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos” (CHARTIER, 

1988, p.23-24). Para Pesavento (2005, p. 61) o leitor reinventa, distorce, modifica e 
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reinterpreta o texto e lhe confere novas significações, que podem ou não concordar 

com as intenções originais daquele que o narrou. Para Chartier cada representação: 

é susceptível de leituras plurais, que variam de acordo com a 
circulação desigual dos códigos e das chaves próprios de cada 
fórmula de representação, e também consoante os distanciamentos 
dos saberes e das competências dos diferentes públicos colocados 

em posição de ver o poder através dos seus signos.(CHARTIER, 
1988, p. 221). 
 

 O tema aplicado na construção desta pesquisa veio na oportuna ideia de 

buscar maiores conhecimentos sobre a guerra que ocorreu no interior do sertão 

baiano nos anos de 1896-1897. A escolha desse assunto deve-se ao fato da 

pesquisadora ser filha de um dos sobreviventes da guerra de Canudos. Quando eu e 

meus irmãos éramos crianças, esta história era constantemente comentada em 

nossa família. Ouvíamos falar sobre a seca, a fome e a sede que os soldados 

passaram durante a guerra, bem como o uso de canudos de vegetação da região 

que eram utilizados para sugar do solo uma gota de água barrenta para matar a 

sede. Gostávamos de ouvir as peripécias pelas quais meu pai passou quando 

esteve na Bahia. Ele trazia nas mãos as marcas da guerra. Eu particularmente 

gostava de ouvi-lo e questionava inúmeras vezes sobre o que eram aquelas 

cicatrizes, só para ouvir mais uma vez. Hoje acredito que as histórias contadas, por 

sermos crianças na época talvez tenham suprimido propositadamente a morte, a dor 

e a miséria que de fato aconteceram naquele ambiente belicoso da Bahia. 

No ano de 1957, perdi meu pai, meu herói se foi e com ele suas histórias, 

mas a guerra de Canudos não ficou esquecida por mim, apenas perdida no tempo. 

Quando precisei escolher um tema para este TCC, o assunto veio forte em minhas 

lembranças e foi o único que pensei para realizar este trabalho. Soube que seria 

uma tarefa difícil, não sabia por onde começar, mas as aulas de orientação 

indicaram o caminho a seguir: fontes, bibliografias e locais prováveis para a 

pesquisa. Comecei pelos jornais Diário Popular, encontrados nos arquivos da 

Biblioteca Pública  Pelotense. 

Canudos foi o nome dado pelos sertanejos com o objetivo de diminuir o 

carisma do nome dado ao arraial pelo líder Antônio Conselheiro. A guerra foi 

considerada um conflito moderno por fazer uso de elementos tecnológicos. Neste 

sentido, o uso do trem teve ampla atuação, o telégrafo e a imprensa foram 

importantes meios de comunicação, pois eles davam conta das informações a 
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respeito do acontecimento que sobressaltou o coração dos brasileiros no período de 

1896-1897. Na época, surgiram vários outros jornais que trataram sobre a guerra, 

embora muitos deles tenham tido vida efêmera, pois houve um jornal que 

apresentou apenas um periódico e desapareceu, seja por motivos políticos ou 

financeiros (Galvão, 1977). As notícias foram publicadas com diferentes 

representações, sendo escritas conforme a visão ideológica de cada jornal. Com 

base nesta ideia, as pesquisas que realizei nos jornais Diário Popular, referentes à 

época do conflito, foram indispensáveis para este trabalho a fim de que eu pudesse 

tomar conhecimento sobre qual era a ótica do jornal da cidade de Pelotas, a partir da 

publicação de seus artigos em relação à guerra.  

Falar sobre a 3ª e a 4ª expedição, não se trata de uma escolha, mas de 

conhecimento indispensável para a realização desta monografia, uma vez que o 

tema é a representação da guerra de Canudos sob a ótica do jornal Diário Popular. 

Sabendo que o meio de comunicação em foco pertencia a um órgão do partido 

Republicano e que pouco se manifestara ao publicar sobre as duas primeiras 

expedições, se torna indispensável um estudo mais profundo sobre a 3ª e 4ª 

expedição, a fim de tentar conhecer a forma de representação da guerra com base 

na presunção de que o mesmo era um órgão da imprensa defensor da posição 

política que ocupava e que justamente nestas duas últimas expedições o governo 

buscou mais efetivamente acabar com o conflito. 

Por fim, o trabalho é composto por três capítulos, sendo que no primeiro 

consta uma referência sucinta sobre os acontecimentos da guerra de Canudos e 

nele também apresento Antônio Conselheiro, o personagem central do conflito. No 

segundo capítulo trato a respeito da terceira e da quarta expedições, pois constatei 

que foi durante elas que o governo empreendeu um maior esforço para vencer a 

guerra, além das publicações no jornal pesquisado terem sido ampliadas enquanto 

elas aconteciam lá na Bahia. E no terceiro capítulo apresento a análise que realizei 

com base nos jornais Diário Popular de Pelotas e suas publicações a respeito da 

guerra. Nas páginas que seguem apresento aos leitores minha pesquisa, minhas 

conclusões e espero que elas sejam capazes de auxiliar na construção de 

conhecimento sobre o tema objeto de meu estudo, a guerra de Canudos. 
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CAPÍTULO 1 

A Guerra de Canudos – Antônio Conselheiro 

  

O Brasil, no contexto da guerra de Canudos, atravessava um período de 

instabilidade tanto política quanto militar no qual se uniam interesses políticos, o que 

vinha se alastrando desde a Proclamação da República, a partir 1889. Um dos 

descontentes com esta situação era o religioso Antônio Conselheiro porque não 

aceitava a nova constituição republicana a qual desligou a igreja do Estado 

elaborando o casamento civil, também não admitia a cobrança de impostos nem a 

delegação de poder aos latifundiários sobre terras ociosas, pois estas medidas 

levavam a exploração dos mais humildes. Os coronéis desejavam tomar o poder em 

toda a região, mas viam suas fazendas perder a mão de obra barata para juntar-se a 

grei conselheirista. Por este motivo, o governo acusou Canudos de promover uma 

restauração monárquica, motivo pelo qual tentou justificar a guerra contra os 

Conselheiristas e acabar com o arraial de Canudos. 

É necessário salientar que desde 1888, com o fim da escravatura, os 

escravos eram jogados ao abandono por seus donos e com a Proclamação da 

República, o governo delegava aos coronéis o domínio sobre terras ociosas, o que 

os fez explorar o povo, levando muitas pessoas destituídas de terras e 

desempregadas a vagar pelo país. Na região nordeste do Brasil a falta de chuvas 

assolava o sertão baiano, agravando ainda mais a situação do sertanejo, castigado 

pela seca, fome e miséria. 

Entretanto, o governo estava preocupado com o processo de transformação 

administrativa, focando suas atenções nas decisões de organização do poder e 

descuidava dos problemas da população sertaneja. No entanto, a religiosidade e a 

crença faziam parte da vida do sertanejo, fortalecido no sentimento de caridade, fé e 

esperança, presentes no messianismo de Antônio Conselheiro e seus seguidores.  

Durante o período da primeira República, ocorreram situações que 

provocaram pequenos levantes na região, sendo a guerra de Canudos um 

movimento messiânico liderado por Antônio Conselheiro, que ocorreu no interior da 

Bahia entre 1896-1897, e que justamente visava uma renovação, de acordo com 

Monteiro: 

É preciso reconhecer que o catolicismo popular brasileiro, de um 
modo geral, é em sua modalidade rústica e em particular, tem suas 
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raízes mais importantes plantadas no solo da grande tradição 
judaico-cristã, onde sobressaem, às vezes contraditoriamente, a 
esperança messiânica do reino de Deus numa terra renovada, e as 
expectativas de uma expiação individual (MONTEIRO, 1997, p.41). 
 
 

Também considero importante salientar que a região nordeste apresenta-se 

como a maior do Brasil e que ela contém o mais extenso rio do mundo, o São 

Francisco, com seus numerosos afluentes, os quais em época da falta de chuvas se 

tornam rios secos, possuindo a região grandes extensões de terras ociosas. Para os 

brasileiros esse território não poderia ser descuidado. O sistema de sesmarias e a 

criação de gado poderiam resolver esse problema, pois o gado mesmo se 

transporta, e em período de seca parte em busca de pastagem, necessitando 

apenas de algumas pessoas que os guie. Se alguém quisesse formar sua fazenda 

de gado bastava tomar parte das terras ociosas ou requerê-las pelo sistema de 

sesmarias. Desta forma, surgiram enormes fazendas de gado por todo o nordeste 

brasileiro.  

Uma dessas imensas fazendas pertencia a Garcia D’ Ávila, e foi construída 

em terras adquiridas por requerimento em sesmarias. Algum tempo depois, no ano 

de 1893, Antônio Conselheiro se estabeleceu na antiga fazenda abandonada, antes 

pertencente a Garcia D’ Ávila.  

O local possuía características geográficas de difícil acesso, o que 

proporcionava maior segurança a Antônio Conselheiro e seus seguidores. Foi este 

lugar que ele considerou o paraíso terrestre e nas terras da Casa da Torre construiu 

o Arraial de Belo Monte. Mas o local passou para a história como Canudos, um 

nome dado pelos inimigos dos conselheiristas, como uma forma de contestar o 

carisma de seu verdadeiro nome dado por Antônio Conselheiro ”Arraial de Belo 

Monte”.  

Antônio Vicente Mendes Maciel, o futuro Conselheiro, nasceu em 

Quixeramobim/ Ceará, no ano de 1828.Quando o menino tinha apenas seis anos de 

idade a mãe faleceu.  Aos 27 anos, com a morte do pai, ele herdou a casa de 

comércio da família que já ia mal. Casou-se com uma prima, mas a situação 

financeira o levou a conflitos matrimoniais.  

Ele teve que vender o comércio e entregar a casa como pagamento das 

dívidas e mudou-se com sua mulher de Quixeramobim para Sobral, onde trabalhou 

como caixeiro e como professor em fazendas. Depois foi para Campo Grande 



17 

 

 
 

trabalhar como juiz de paz. Transferido para Ipú, Antônio Conselheiro trabalhou 

como requerente do foro. Ocorre que também nesta época, em Quixeramobim, 

tramitou uma ação judicial contra Antônio Vicente Mendes Maciel, como devedor 

remanescente e impagável, fato este que fez o Conselheiro abandonar o trabalho e 

a família e passar a viver como pregador, por conta própria, conforme enfatiza 

Moniz:  

A vida de Antônio Conselheiro tem vários aspectos obscuros que 
exige uma cuidadosa apreciação. Além do mais, trata-se de uma 
personalidade que, por muitos anos sofreu a mais iníqua campanha 
para deformar o seu papel histórico. A maioria dos historiadores-ou 
quase todos- apresenta Antônio Conselheiro como se fosse um 
fanático e um bandido. Aliava à ignorância a loucura, tendo 
desencadeado uma guerra no sertão da Bahia para estabelecer a 
monarquia, sem definir exatamente os motivos desta conduta, pois 
sempre fora perseguido pelas autoridades monárquicas(MONIZ, 
1988, p.17). 

 
 

Naquela época, o interior do nordeste era muito percorrido por missionários, 

os quais, acompanhados de romeiros, andavam em procissões, em rezas, cânticos 

e vocações. A princípio, Antônio Conselheiro andava sozinho rezando, cantando 

ladainhas, consertando ou construindo igrejas e muros de cemitérios e também vivia 

de esmolas. Famílias inteiras que vagavam pelo sertão, ao ver Antônio Conselheiro, 

paravam para ouvi-lo e seguiam o beato que os convocava para ajudá-lo nos 

trabalhos de reavivamento espiritual.  

Segundo Oro (1988), o catolicismo popular foi a ideologia de uma saída 

rápida para alguns movimentos messiânicos brasileiros. Os movimentos de 

messianismo e milenarismo possuem uma vinculação com a tradição judaico-cristã, 

ainda que surjam em sociedades e épocas diferentes. O movimento messiânico é 

considerado como uma religião que promete a salvação para as classes inferiores. 

Essa explicação também se encaixa no movimento de Canudos. Quando Antônio 

Conselheiro pregava no adro das igrejas, divergia dos padres, que sempre ficavam 

ao lado dos ricos enquanto ele preferia ficar ao lado dos mais pobres.  

A religiosidade de Antônio Conselheiro consistia em um tipo de apreciação, 

através da qual os fiéis se manifestavam seguindo o beato e formando a grei 

conselherista, a qual crescia em número de fiéis seguidores, eclodindo assim o 

movimento religioso classificado como o messianismo. Nesse contexto, é possível 

definir o conceito de messianismo no movimento de Canudos por se apresentar 
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como um movimento religioso em que se fazia presente a figura de um messias. 

Conforme Oro, messianismo é: 

 

[...] a crença religiosa na vinda de um redentor que porá fim a ordem 
presente das coisas, universalmente ou para um só grupo, instituindo 
neste mundo uma ordem de justiça e felicidade. [...] Entretanto, o 
movimento messiânico ou milenarista, é todo o movimento inspirado 
pela noção de uma salvação que deveria ser: a) coletivo, no sentido 
de que ela seria o apanágio dos fiéis enquanto grupo; b) terrestre, 
visto que ela seria realizada neste mundo e não num qualquer 
paraíso extra-terrestre; c) total, devendo transformar por inteiro a vida 
na terra, de sorte que não se trata de uma melhoria, mas de 
perfeição mesmo instaurada, e) sobrenatural, visto que ela não se 
manifesta por meios ordinários (ORO, 1988, p.74). 

 

Segundo Queiróz (1976), o milenarismo é a crença, a esperança na vinda de 

um redentor, de um messias que promoverá uma nova ordem social.  O movimento 

messiânico é a ação do grupo social polarizada por esse chefe sagrado, enviado do 

além, para a realização dessa nova ordem terrena. Nesse aspecto, se pode aplicar o 

conceito de messianismo ao movimento religioso que se pretende instaurar uma 

nova ordem, e a figura de um messias. Desta forma, Antônio Conselheiro seria o 

redentor, instituindo em Canudos uma ordem de justiça e felicidade. 

Ainda segundo Queiróz (1976), o milenarismo é a crença na concretização na 

terra de uma era de felicidade e de perfeição que se opõe à sociedade existente, 

considerada injusta e opressora. Essas doutrinas são messiânicas quando a 

instalação dessa nova ordem social depende da chegada de um enviado divino, um 

messias. Portanto, enquanto o milenarismo acentua a crença no “novo reino 

terrestre”, o messianismo acentua a crença no personagem carismático que 

instalará, na terra, esse novo reino. As ideias messiânicas e milenaristas e, em 

seguida, o próprio movimento messiânico, se apropriam da autonomia do 

catolicismo popular em relação à religião oficial. 

Por acreditarem na pregação de Antônio Conselheiro, seus seguidores 

aumentavam a cada dia. Ao chegar na entrada de qualquer povoado, o religioso era 

recebido com festas e foguetes. Em Itapicuru, ao norte da Bahia, no ano de 1873, 

vários seguidores chamavam-no de irmão Antônio, depois passaram a chamá-lo de 

Conselheiro. A convite dos padres ele consertava igrejas e capelas e eles o 

aceitavam porque sua presença era benéfica aos cofres das igrejas. Porém, seus 
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discursos e a maneira como ele falava com o povo, desagradava ao clero, e 

segundo Chiavenato:  

 

É quando começam a vigiá-lo, porque embora seu discurso seja 
católico, diverge um tanto dos padres. Percebe que os padres estão 
sempre ao lado dos fortes e ricos; fica com os humildes. Uma 
espécie de anarquia mística: figura impressionante com sua barba e 
bata azul, chapelão, bolsa com livros e caderno onde anota o que 
pensa. Fala contra o latifúndio, diz que a salvação do homem virá 
pelas suas obras e declama os evangelhos em latim. Discursa 
vibrando o bordão, escandindo as palavras. Não demora, é preso: o 
povo o ouvia atentamente, era um perigo à ordem (CHIAVENATO, 
1988, p.98).  

 
 

Esta situação fez com que o clero proibisse os padres de deixá-lo pregar nas 

igrejas, segundo Monteiro (1978). Mas eles não imaginavam que a religiosidade do 

sertanejo estava mais ligada a Conselheiro do que aos párocos. Antônio Conselheiro 

associava o pensamento às ações e pregava do jeito que o povo entendia. Por ser 

desta forma, o sertanejo preferia ouvir mais a ele que aos padres. Proibido de 

realizar suas pregações nas igrejas, era fora delas que o beato continuava pregando 

a quem o queria ouvir e assim aumentava dia a dia o número de fiéis que o seguiam. 

Ainda em Itapicuru, Conselheiro e sua grei estabeleceram-se em uma fazenda na 

qual construíram o Arraial do Bom Jesus, aí permanecendo por quase doze anos.  

 Ainda na primeira década de República, o governo estadual delegou aos 

municípios a cobrança de impostos, o que certamente recaia sobre os mais 

humildes e até mesmo sobre quem não tinha nem o que comer. E o governo nada 

lhes proporcionava em troca. Em 1893, em um dia de feira de Bom Conselho, 

Antônio Conselheiro revoltou-se com a cobrança de impostos municipais e mandou 

quebrar as tábuas em que estavam afixados os editais de cobrança. Logo a seguir, 

ele partiu calmamente. Por ter agido contra a ordem constituinte, Conselheiro e seus 

seguidores foram perseguidos por trinta e seis policiais que os alcançaram em 

Masseté, e acabou ocorrendo um confronto, sendo a tropa da ordem desbaratada 

pelos conselheiristas. Sobre o assunto, Moniz ressalta que: 

 

As autoridades locais entre as quais se via Arlindo Leoni juiz de 
direito mais tarde removido para Juazeiro, não tiveram forças para 
impedir esta forma de protesto, que considerava sediciosa, e Antônio 
Conselheiro, sem constrangimento, pôde sair de Bom Conselho para 
Monte Santo. Queimar os editais de cobrança de impostos- o que 
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significava a disposição de não pagá-los- era uma forma energética 
de protesto, mas não se caracterizava com boato de violência, pois 
não houve vítimas o povo aplaudiu o gesto de Antônio Conselheiro 
(MONIZ, 1988, p.41). 

 
 

 Antônio Conselheiro, prevendo que outro ataque estaria por vir, abandonou o 

Arraial do Bom Jesus deixando-o quase edificado. Partiu com seus seguidores pelo 

ensolarado e devastado sertão baiano a procura de um lugar seguro para viver. E foi 

nesta situação que chegou a Canudos, a velha fazenda abandonada ao lado do rio 

Vaza-Barris, fato este que já mencionei anteriormente, mas que considero 

importante salientar, pois foi ali, nas terras da Casa da Torre, que eles se 

estabeleceram e construíram o Belo Monte, o “Paraíso Terrestre”, lugar onde não 

existiria miséria e nem sofrimento. As casas eram choupanas construídas com 

galhos e barro, sem janelas, com uma porta e o telhado era feito de taipa. 

Aparentemente elas foram construídas sem planejamento, entretanto, para maior 

defesa do arraial foram construídas trincheiras entre uma casa e outra. Em Canudos 

também havia gente de posses, as quais, para viver perto de Antônio Conselheiro, 

vendiam seus pertences só para poder viver no paraíso terrestre criado por ele. O 

valor entregue era revertido aos desvalidos do arraial e entregues ao Conselheiro, o 

qual juntava com os saques para construir um fundo comum para a grei 

conselheirista, sendo que com estes recursos e mais o que colhiam com as 

plantações, alimentavam os mais necessitados. Desta forma, o arraial cresceu 

vertiginosamente. 

Caso alguém desejasse fixar-se em Belo Monte, dependia da autorização de 

Antônio Conselheiro, ou seja, não era qualquer um que era aceito. Neste sentido, é 

possível afirmar que, bêbados, prostitutas e republicanos eram impedidos de viver 

no arraial. Mais ainda, as pessoas aceitas pelo beato deveriam entregar uma 

porcentagem de mais ou menos 30% de seus bens, para o sustento comum. No 

Arraial de Belo Monte não existia polícia nem repressão e a igreja cumpria o papel 

de autoridade ideológica. No arraial todos tinham funções a cumprir, tais como 

plantar, cuidar dos filhos, dos doentes, dos idosos, construírem a nova igreja, ou 

fazer o saco pedindo esmolas pela redondeza. Também criavam cabras para o 

fornecimento de carne, leite e couro. Além disso, dos chifres faziam pentes e outros 

objetos e do couro faziam roupas e calçados (Moniz, 1988).  
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 Para concluir a construção da igreja nova, como em Canudos os arbustos não 

forneciam madeiras, o material necessário foi encomendado e pago adiantado em 

uma casa comercial de Juazeiro. O Juiz Arlindo Leoni era desafeto de Conselheiro e 

ele convenceu o comerciante a não entregar o material e o Conselheiro mandou 

dizer que iriam buscar a força. O juiz enviou cartas ao governador pedindo que 

enviasse tropas para Juazeiro porque estariam correndo o risco de serem invadidos 

pelos “bandidos” de Canudos.  

 

1.1 As duas primeiras expedições a Canudos 

 

A fim de manter a ordem na região, no mês de Novembro de 1896 e início de 

1897, o governador da Bahia enviou duas expedições para combater Antônio 

Conselheiro e seus jagunços. Entretanto, o desfecho foi o fracasso de ambas as 

expedições. 

 Em relação à primeira delas, teve início justamente a partir da atitude do juiz 

de Juazeiro em recomendar que o comerciante não entregasse a Antônio 

Conselheiro o material que ele havia comprado. O comandante escolhido para a 

expedição foi o tenente Manuel da Silva Pires Ferreira e ela era composta por uma 

tropa com 120 soldados do exército e da polícia. Pires Ferreira dirigiu-se para 

defender Juazeiro em7 de novembro de 1896. Ficaram alguns dias no local, mas os 

conselheiristas não apareceram para buscar o que lhes pertencia, ou seja, não 

foram à luta pelo que sabiam ser um direito deles, tendo em vista a repressão que 

sabiam que recairia sobre eles. Conforme Chiavenato, essa já era uma atitude que 

fazia parte da realidade de uma grande parcela do povo brasileiro, acostumado com 

a opressão por parte dos poderosos: 

 

Um dos dramas do povo brasileiro é essa incapacidade de dar o 
passo decisivo nos grandes momentos históricos. Ao separar-se o 
Brasil de Portugal, as classes dominantes afastaram o povo da luta, 
em repressões, e por isso perdeu-se a oportunidade de liquidar o 
escravismo já em 1822 ou 24, como propunha, embora, dubiamente 
José Bonifácio. Perderíamos duas oportunidades de modernizar a 
economia brasileira: em 13 de maio de 1888 e no 15 de novembro de 
1889, quando não se promoveu uma mais justa distinção de terras e 
controle de poder absoluto dos latifundiários. O povo viu os bons 
morrerem pela independência, ali mesmo na Bahia. Assistiu o 13 de 
maio e continuou escravo: Não tinha mais pelourinho, mas o jagunço 
do senhor de terras substituiu mais brutalmente o capitão do mato, 
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expulsando o lavrador das roças. E, por fim, a malfadada República, 
coisa de ateus e maçons, confirmando o mando do coronel e 
garantindo suas terras ociosas (CHIAVENATO, 1988, p.99-100). 

 

Após alguns dias em Juazeiro, como nada aconteceu, o tenente resolveu 

atacar Canudos e surpreendeu os conselheiristas a mais ou menos 200 quilômetros 

de Juazeiro. Marchando pelo assolado sertão até chegar a Uauá, o comandante 

tenente Manuel Pires Ferreira colocou sentinelas espalhados pelas entradas do 

povoado, mesmo assim, durante a noite quase toda a população abandonou a 

cidade sem que alguém os tivesse visto. Pela madrugada seguinte, já no dia 20 de 

novembro, aproximou-se de Uauá uma procissão com velhos, mulheres e crianças, 

cantando e rezando. Carregavam imagens de santos, uma cruz e a bandeira do 

divino, entre eles havia a guarda da segurança armada de foices e machados.  

Os conselheiristas não pretendiam atacar o povoado, mas os soldados se 

assustaram e gastaram toda a munição. Houve um terrível combate e cinco horas de 

luta resultaram em mais de 100 canudenses mortos e feridos de um lado, e um 

pouco mais de 10 soldados mortos. A grei conselheirista retirou-se e as tropas não 

os perseguiram, pois voltaram para Juazeiro, mas antes assaltaram as casas, 

roubaram todo o dinheiro que encontraram e incendiaram o arraial. A esse respeito, 

segue a notícia que foi publicada do Diário Popular de 1897, a qual nada conta 

sobre o massacre aos canudenses, mas tão somente sobre a ordem de pacificar o 

estado: 

Em artigo sobre o ataque em Uauá, publicado no Diário Popular: na 
página um, de 10 de fevereiro de 1897. Uma pessoa de inteira 
confiança do país, ao entrevistar o general Sólon sobre a força 
comandada pelo tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, relacionado 
ao confronto em Uauá.‘Mas, essa força não ia só guardar a cidade 
de Juazeiro ameaçada de invasão. ‘Não governador pedindo lhe 
declarou ter por fim bater Antônio Conselheiro, e esperava consegui-
lo até fins de dezembro, dando por pacificado o estado’ –‘Sob que 
ordens operou em Uauá? ‘Essa força operou sob ordens diretas do 
governo, em conseqüência de ordem do governo federal em 
telegrama de 21 de outubro, a que não quis opor objeção(DIÁRIO 
POPULAR, 10/2/1897). 
 

Como os conselheiristas fugiram, a derrota da expedição comandada pelo 

tenente Pires Ferreira afetava a república de tal forma que logo foi organizada uma 

segunda expedição para destruir Antônio Conselheiro. Nas duas primeiras 

expedições, os jagunços de Antônio Conselheiro as enfrentaram armados com 

facões, foices, cacetes, machados e armas obsoletas, como bacamartes, e 



23 

 

 
 

clavinotes. Como munição utilizavam pedregulhos, pregos, e também munições 

fabricadas por eles mesmos com recursos do arraial, salitre e enxofre e a pólvora 

era de péssima qualidade.  

Na primeira expedição o comandante foi um tenente, já a segunda expedição 

organizada pelo governo, foi comandada pelo major Febrônio de Brito. Nesta 

expedição houve desentendimentos entre o governador Luis Viana e o general 

Sólon. O general foi afastado e os recursos para o major Febrônio foram 

aumentados para 600 homens. Esta expedição demorou a partir para Canudos, 

dando tempo para que os conselheiristas se refizessem do combate em Uauá, se 

reorganizassem e fortalecessem suas defesas, de forma que eles tiveram tempo 

para se recuperar e se preparar para mais um combate.O inimigo dos sertanejos 

teve que atravessar caminhos difíceis e emboscadas. 

No dia 12 de janeiro de 1897, o comandante Febrônio de Brito resolveu 

marchar para Canudos deixando parte dos recursos recebidos como os 

mantimentos e munições. Porém, antes de chegar a Canudos precisou gastar 

grande parte das munições, já que encontraram piquetes pelo caminho, o que fez 

com que poucos dias depois acabassem os mantimentos e as munições dos 

soldados, principalmente após uma situação de combate de aproximadamente 15 

horas, na qual o conselheirista sumiu, tendo o comandante se julgado vitorioso por 

ter afugentado os inimigos. Mas já no dia seguinte o combate recomeçou, e foi 

violento por ambos os lados. O major Febrônio e seus oficiais resolveram regressar 

a Monte Santo e atacaram por todos os lados. Mas os soldados exaustos e feridos 

retornaram deixando a vitória para os conselheiristas. 

Em vista do exército não ter conseguido derrotar Antônio Conselheiro e seus 

jagunços, o governo precisou reagir e continuou empreendendo esforços para 

pacificar a região e fortalecer o regime republicano, organizando então outra 

expedição. 
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CAPÍTULO 2 

As duas últimas expedições enviadas a Canudos 

 

Considero importante compor um capítulo sobre a 3ª e 4ª expedições, uma 

vez que o objeto principal de estudo deste trabalho é a representação da guerra de 

Canudos sob a ótica do jornal Diário Popular e, por essa razão, sabendo que este 

meio de comunicação pouco se manifestou ao publicar sobre as duas primeiras 

expedições, é indispensável um estudo mais profundo sobre as duas últimas 

expedições que foram as mais noticiadas.Há que ser ainda levado em conta que o 

referido jornal relatava a guerra conforme a posição política que ocupava, isto é, 

como defensor do governo republicano, o qual, tendo em vista as duas derrotas 

anteriores nos seus esforços para derrotar Conselheiro, precisava de apoio e de 

uma opinião pública favorável a si, no seu empreendimento de continuar lutando até 

vencer os sertanejos. 

 

2.1. A terceira expedição 

 

Logo após a derrota na segunda expedição, foi organizada a terceira, e sobre 

assunto, conforme Galvão: 

 

Após dois insucessos, o governador da Bahia, que até então 
hesitava em comprometer a soberania do estado, numa época em 
que o recente federalismo lhe conferia muita independência, decidiu-
se a apelar para o governo federal, alegando que o problema era 
demasiado grave para encontrar solução dentro da esfera estadual 
de poderes (GALVÃO, 2001, p.74-74). 

 

A terceira expedição foi comandada pelo coronel Antônio Moreira Cesar, 

conhecido como “corta cabeças”, por haver mandado degolar os prisioneiros durante 

sua atuação na Revolução Federalista ocorrida em Santa Catarina. O coronel 

Moreira Cesar era o comandante em chefe da brigada e dos batalhões que 

compunham as tropas que deviam combater Antônio Conselheiros e seus fanáticos, 

maneira como costumavam ser chamados seus seguidores. Porém, mesmo 

desconhecendo a região, julgava o coronel que poderia combater os conselheiristas. 

Assim sendo, aceitou o compromisso com o Exército e a República, pois ele estava 

convencido de que Canudos era apenas um levante, que poderia ser facilmente 
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derrotado. Procurou saber dos engenheiros militares somente o caminho a seguir 

para Canudos, preferindo uma rota diferente da seguida pelo major Febrônio de 

Brito, mesmo que este caminho fosse o mais longo. Para o coronel Moreira Cesar as 

únicas dificuldades consistiam em transpor as trincheiras de Canudos. Partiu para a 

Bahia no início de fevereiro de 1897, passando por Salvador, Queimadas e Monte 

Santo antes de chegar a Canudos. Ele assumiu o comando de um contingente 

composto por 1200 homens, canhões e modernas armas. Como narra Moniz: 

 

Reunindo mil e duzentos soldados, com quinze milhões de cartuchos 
e setenta e três tiros de artilharia Moreira Cesar chegou a 
Queimadas, cinco dias depois de seu desembarque em Salvador. 
Telegrafou em tom otimista ao ministro da guerra dizendo: “Só temo 
que o fanático Antônio Conselheiro não nos espere”, e ao governador 
da Bahia: ”Só receio a fuga dos fanáticos” (MONIZ, 1988, p.17). 
 
 

Nesta ocasião, houve a notícia da fuga de Antônio Conselheiro e o coronel 

acreditava que sua presença na Bahia era o motivo que o afugentara, bem como 

aos seus jagunços. Entretanto, o coronel Moreira Cesar avançava às cegas, já que 

desconhecia o terreno em que atuaria em combate. Já os fanáticos de Antônio 

Conselheiro conheciam bem o lugarejo e utilizaram táticas de guerrilha, o que os 

diferenciava do exército. Antônio Conselheiro planejou um confronto próximo ao 

arraial com a pretensão de apossar-se das armas, munições e canhões do 

adversário. Para que isto ocorresse preparou um combate nas proximidades de 

Canudos. 

Para combater o exército e tomar posse das armas e munições do inimigo, 

cavaram trincheiras circulares ou elípticas, nas quais podiam movimentar-se com 

facilidade. Foram construídas em lugares estratégicos de difícil acesso em meio de 

capinzais, arbustos e densas caatingas. Também colocaram proteções de pedras 

sobrepostas, construídas com pequenas aberturas onde passavam o cano das 

armas. Organizaram-se em vanguardas, e pelas fendas deixadas entre as pedras, 

atiravam poupando tiros, procurando alvos certeiros como os oficiais. Quanto à 

vanguarda, é possível explicar que enquanto um jagunço atirava, outro recarregava 

as armas, quando um companheiro era atingido, logo outro jagunço era colocado em 

seu lugar, deixando o inimigo confuso. Corriam de um lugar para outro atirando entre 

as fendas em substituição ao companheiro ferido.Tinham jagunços infiltrados até 

entre os militares e que permaneciam entre oficiais, até que surgisse uma 
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oportunidade para atingi-los mortalmente. Já Antônio Conselheiro ficava em um 

posto no qual era informado de tudo o que acontecia durante o combate. 

Em cada uma das expedições eram aplicadas diferentes estratégias pelos 

conselheiristas e com táticas de guerrilha os fanáticos enfrentavam o inimigo, de 

forma que o coronel Moreira Cesar não conseguia entender suas investidas, o que 

fez apressar-se para atacar Canudos, conforme Villa: 

 

Partiu em seguida, rumo ao Belo Monte, em marchas de dez 
quilômetros diários. No caminho ao arraial foi atacado por piquetes 
conselheiristas nos flancos da coluna, os quais somente hostilizaram 
os soldados, sem enfrentá-los diretamente, dada a flagrante 
desproporção em homens e armamentos, o que impediu qualquer 
combate aberto. A estratégia conselheiristas foi distinta em relação 
às outras expedições (VILLA, 1997, p.158). 
 
 

Antecipadamente, o coronel estabeleceu que haveria tropas marchando em 

direção a Belo Monte e que tiros de canhão seriam direcionados a Canudos. Para 

poupar seus homens decidiu que marchariam no máximo dez quilômetros por dia.  

No dia 2 de março a terceira expedição chegou a Angico, já dividida em colunas, 

segundo informa Moniz: 

 

A expedição chegou a Angico a 2 de Março. Ali se dividiu em duas 
colunas, ficando a segunda sob o comando do coronel Pedro 
Tamarindo. Acreditava-se que a tropa acamparia naquela cidade por 
vinte e quatro horas ao menos para descansar as tropas da penosa 
caminhada. Mas a marcha prosseguiu e, vencendo os últimos 
acidentes do terreno, a expedição viu-se, finalmente diante de 
Canudos (MONIZ, 1988, p.75).  
 
 

O confronto ocorreu em Pitombas, bem próximo a Canudos. Confiante, 

Moreira Cesar ordenou a seus soldados dar tiros de canhão para avisar os jagunços 

de sua chegada. Entretanto, Antônio Conselheiro estava preparado para a ação dos 

canhões, de maneira que a balbúrdia não surtiu o efeito desejado por Moreira Cesar, 

já que ninguém apareceu, dando a impressão de que realmente os jagunços haviam 

fugido, sob o estourar dos tiros de canhão. Porém, um soldado encontrou uma arma 

de caça e a entregou ao coronel, que disse: “eles estão desarmados vamos almoçar 

em Canudos, sem um só tiro”. E com baionetas em punho, os soldados chegaram 
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ao arraial e começou o ataque com bandos de jagunços aparecendo por todos os 

lados.Assustados e surpreendidos os soldados começaram a fraquejar. 

Moreira Cesar que a tudo observava, percebeu que estavam em posição 

desfavorável e como não podiam recuar, resolveu aproximar-se dizendo: “vou dar 

brios aos soldados” e do alto de seu cavalo, em direção as tropas, o coronel 

avançou, mas ficou em um lugar onde estava exposto ao inimigo e antes mesmo 

que os soldados resolvessem reagir, Moreira Cesar levou um tiro no baço, porém, o 

ferimento foi sem gravidade e ele foi retirado para tratamento.Sobre esse momento 

da guerra, Moniz escreve que: 

 

A expedição seguiu para Cumbe, passou Cajazeira, tendo o seu 
primeiro encontro com os destacamentos de Canudos, em Pitombas 
à margem de um ribeirão, onde Moreira Cesar foi atingido na 
omoplata por uma bala de chumbo. O ferimento não tinha nada de 
grave. Nesse encontro, morre um alferes e sete soldados. Os 
canhões foram postos em ação, mas os inimigos desapareceram 
sobre Canudos, Antônio Conselheiro tomava todas as medidas para 
defender o seu reduto (MONIZ, 1988, p.72). 
 
 

Mas o coronel foi novamente atingido e desta vez ficou gravemente ferido, 

assumindo o comando a partir de então, o coronel Tamarindo, o qual também foi 

ferido, conforme notícia publicada pelo jornal Diário Popular, em março de 1897: 

 

O coronel Souza Menezes detalha o combate do dia 3 pelo seguinte 
modo: O coronel Moreira Cesar, desejoso de tudo liquidar, estendeu 
as forças em linha de batalha, dando a artilharia seis tiros certeiros 
sobre Canudos, caindo todos na igreja velha, forte reduto dos 
inimigos. Após esses tiros ordenou o assalto, ficando ele em uma 
eminência, próximo da artilharia, ali foi varado pelas balas de 
carabina dos fanáticos. Assumiu o comando o coronel Tamarindo, 
que dirigiu o combate. [...] As tropas do major Cunha Matos pela 
frente. E dado o sinal o ataque efetuou-se em toda a linha, 
apoderando-se as forças de 12 casas, que serviam de reduto aos 
inimigos. A luta então foi terrível e o número superior dos jagunços, 
obrigou a retirada das forças do coronel Souza Menezes, que 
procurou auxiliar às do coronel Tamarindo, que foi ferido. A retirada 
precipitada desse lugar a que o inimigo dirigia-se os fogos para a ala 
direita. Durou o combate até a 7 horas da noite, terrível, 
encarniçada(DIÁRIO POPULAR): Telegrama-Rio, (9/3/1897). 
 
 

Cabe relatar que os jagunços apareciam e desapareciam entre as caatingas, 

e o coronel Tamarindo também acabou sendo morto em combate eos oficiais 
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decidiram sair em retirada. Naquela noite, comunicaram a decisão ao coronelMoreira 

Cesar, o qual mesmo em seu leito de morte, discordou, pois pensava que não 

poderiam desistir, pois seria “uma covardia abandonar o campo de batalha”, “uma 

desonra para o exército” eordenou quecontinuassem o combate. Mas o coronel 

Moreira Cesar morreu naquela noite e ao saberem da morte do comandante, os 

soldados se desesperaram e fugiram. Para evitar a fuga dos soldados, o major 

Cunha Matos atirava neles eos soldadoscorriam desorientados, despindo as suas 

fardas para não serem vistos e deixavam pelo caminho suas roupas, calçados, 

armas, munições, canhões, e tudo o que pudesse atrapalhara fuga. 

Foi grande a quantidade de munições e armamentos deixados pelo 

caminho,constituindo uma trilha de até cem quilômetros.Os conselheiristas os 

perseguiram e apoderaram-se das armas e munições do inimigo. O recolhimento 

dos equipamentos de guerra foi um excelente reforço às forças conselheiristas e 

apoderar-se das armas republicanas, foi considerada uma benção dos céus que os 

fortalecia, pois os sertanejos ficaram bem mais preparados para outros combates. 

Ainda é possível informar que durante a fuga, muitos soldados 

desapareceram, perderam-se entre as caatingas e no desespero abandonaram seus 

companheiros mortos e feridos. Os que chegaram à Queimadas estavam quase nus, 

e enfraquecidos. A notícia de mais uma derrota ao exército foi considerada um 

desastre ocorrido em Canudos. E a morte dos coronéis Tamarindo e Moreira Cesar, 

que pagaram com a vida a sua dedicação ao exército brasileiro, foiuma tristeza para 

os republicanos. Sobre o despreparo do exército para combater Antônio 

Conselheiro, Chiavenato considera que:  

 

A preparação da batalha demonstra a superioridade dos sertanejos 
sobre os oficiais brasileiros. Moreira Cesar estava derrotado desde 
que aceitaria o terreno da luta, onde os sertanejos criaram uma tática 
que ele não conhecia ou não conseguia entender. O núcleo da 
expedição, comandado diretamente por Moreira Cesar, ficou em 
posição desfavorável, não podia recuar em ordem e foi obrigado a 
avançar para a morte(CHIAVENATO, 1988, p.108). 

 
 

Ainda sobre o despreparo do exército para enfrentar Conselheiro, o mesmo 

autor escreve que: 

 
Os militares que fariam a guerra contra Conselheiro pouco sabiam de 
Canudos. Tanto da sua situação geográfica e física-cinco mil casas 
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“atravancadas” sobre várias colinas- quanto do seu tipo de 
comunidade. [...] Dirigiram-se para lá tropas de todo o Brasil, para 
combater num terreno muito diferente dos que conheciam. As 
dificuldades de abastecimento agravaram-se com o precário 
transporte por serras onde os sertanejos emboscavam. A sede 
central desse exército ficava em Salvador, a seiscentos quilômetros 
de canudos. [...] Enquanto esse exército dependente marchava, 
sofrendo fome algumas vezes, a divisão de tarefas em Canudos 
facilitava os preparativos para a resistência. O tipo de lutador 
sertanejo – guerrilha, emboscada, tocaia, ataques com pouca gente, 
seguidos de fuga permite-lhe usar armas leves e antiquadas. Tirando 
grande proveito de facões e foices. Podiam fabricar lanças e ferrões 
nas suas forjas e consertar nas suas oficinas as armas de 
fogo(CHIAVENATO, 1988, p. 105). 
 
 

Já Galvão entende que atitudes equivocadas por parte do comandante também 

concorreram para a derrota ocorrida (GALVÃO, 2001, p.77): “Segundo consta, 

Moreira Cesar teria tido vários ataques epiléticos nos dias anteriores, o que explica 

suas ordens e contra-ordens erráticas, de péssima estratégia”. 

Dando continuidade aos fatos ocorridos na terceira expedição, é possível 

informar que os conselheiristas perseguiram o inimigo por parte do caminho e, 

conforme instruções dadas por Antônio Conselheiro, os defensores de Canudos não 

deveriam afastar-se muito do arraial e tinham que recolher todas as armas e 

munições que pudessem. Encontraram canhões krupp, 7,5, mas como não havia 

entre eles alguém que entendesse de artilharia, essa potente arma precisou ser 

danificada tornando-se uma arma a menos nas mãos do exército brasileiro. 

Conforme Galvão: 

A retirada trouxe-lhes a abundância, e a 4ª Expedição depararia com 
quatro canhões Krupp tomados pelos conselheiristas e por eles 
desmantelados quando perceberam que não tinham condições de 
utilizá-los. Agora dispunham de armamento moderno, sobretudo o 
cobiçado fuzil, ou carabina (rifle) de repetição austríaco Mannlicher, 
[...] A espingarda Comblain, era mais antiga, mas o fuzil Mannlicher 
já tinha o interior de seu cano trabalhado em espiral, de modo que o 
impulso dado ao projétil via-se multiplicado pela rotação, 
aumentando o alcance (GALVÃO, 2001, p.76). 
 
 

Com as armas e munições abandonadas pelos soldados e recolhidas pelos 

seguidores de Conselheiro, eles estavam mais abastecidos de recursos para 

defender-se e se viram guarnecidos com modernas armas e munições de qualidade. 

Antes tinham só armas obsoletas. 
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Para a defesa do arraial, também foram aproveitados os corpos dos oficiais, 

os quais serviram como arma tétrica, já que forampendurados em arbustos de 

Angico, tendo sido reservado o mais alto arbusto ao corpo do coronel Tamarindo, 

cuja função tinha o objetivo de intimidar o inimigo. Os jagunços não tocaram no 

dinheiro nem na comida, pois preferiam morrer de fome a comer a comida dos 

soldados republicanos. Recolheram só o que podia lhes servir como recursos, em 

defesa do arraial de Belo Monte. O governo e o restante do país encontravam-se 

desolados com os acontecimentos de Canudos, conforme noticiou o jornal Diário 

Popular de março de 1897, como segue: 

 

APátria e o exército cobrem-se do luto ao terem conhecimento do 
lamentável sucesso, que veio roubar-lhe alguns dos mais esforçados 
defensores. Alenta-nos a esperança de que o governo do país 
tomará as mais enérgicas providencias no sentido de debelar, de vez 
o fanatismo pelas instituições que ruíram o quinze de novembro 
acobertados pela máscara do fanatismo religioso (DIÁRIO 
POPULAR, 9/3/1897). 
 
 

Pelo até aqui relatado, resta claro que o governo sofreu três derrotas, três 

fracassos, os quais não podiam ser aceitos, pois apartir de então estava em jogo a 

sua própria honra e a do exército brasileiro e isto era inaceitável,os conselheiristas 

precisavam ser punidos. A acusação de que o arraial de Canudos era um antro 

monarquista, tomou consistência entre os políticos e causou reações no país, 

inclusive da parte de não apoiava o governo,pois conforme Galvão (1977, p. 16): 

“Apenas a derrota da expedição de Moreira Cesar em Canudos causou o 

empastelamento de três jornais no Rio Apóstolo, Liberdade eGazeta da Tarde e um 

em São Paulo,O Comércio de São Paulo”. 

Para defender a Repúblicaforam mobilizados contingentes de todo o país e 

utilizadas estratégias como homenagear o coronel Moreira Cesar, considerado um 

herói pelo governo. Cabe comentar que o cabo Roque, o qual estava encarregado 

de proteger o corpo do coronel, apresentou-se algum tempo depois, ferido no pé, 

dizendo ter sido obrigado a fugir com outros oficiais e soldados, após acabar sua 

munição, perdendo-se nas matas. A respeito de ter que abandonar o corpo de seu 

comandante, o jornal Diário Popular publicou um artigo em abril de 1997, intitulado 

“Os sucessos-O ajudante general”-3/4/1897, p.1, conforme constava no jornalOPaiz: 
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Está vivo o Cabo Roque ordenança do heroico coronel Moreira 
Cesar. Não sacrificou a vida do Bravo soldado a jagunçada que lhe 
retirou dos braços os restos mortais de seu estimado comandante. 
Ferido na luta sustentou, para que não lhe roubassem os despojos 
preciosos confiados a sua guarda o cabo Roque foi abandonado na 
estrada onde a sua situação força-o a consentir a que os fanáticos 
arrebatassem a cobiçada presa. Anteontem a 24 de Março podem 
afinal o cabo Roque chegar a Queimadas, onde se apresentou ao 
general Arthur Oscar. Com ele também se apresentaram um oficial e 
mais 22 praças, que percorreram á coluna massacrada no dia 3. 
Consta que há dias cerca de 20 léguas da cidade da feira de 
Sat’Anna, foram encontradas várias cargas de munições e pólvora 
em caminho para canudos.EmJaguari no termo de vila Nova, um 
grupo deu vivas á monarquia, fazendo manifestações de alegria pelo 
insucesso da expedição de Canudos. Para aquela localidade fez o 
governo seguir o alferes Albuquerque, com um contingente da força 
policial. Está sendo organizado em são Francisco um batalhão 
patriótico. O cabo Roque tem um ferimento feito por bago de chumbo 
em um pé. Disse que os coronéis Moreira Cesar e Tamarindo haviam 
sido degolados, sendo as cabeças espetadas em pau em passeadas 
processionalmente pelas ruas de Canudos. “As praças chegaram 
muito atropiadas contando horrores da fuga (DIÁRIO POPULAR, 
3/4/1897, p.1). 
 
 

Com mais esta vitória, a grei conselheirista cresceu com a migração vinda de 

toda a região, levando dinheiro e tudo o que podiam para juntar-se aos defensores 

do líder Antônio conselheiro. 

Em razão de ter acontecido essa terceira e vergonhosa derrota por parte do 

exército e de Conselheiro ter mais uma vez vencido, o governoestabeleceu uma 

quarta expedição contra Canudos, a qual também foi a última que aconteceu contra 

o movimento messiânico. 

 

2.2 A quarta expedição 

 

A afronta que havia acontecido contra o exército e o país precisava ser 

vingada logo. Além disso, entre os políticos a ideia de que Canudos era um antro de 

conspiradores que lutavam com a finalidade de restaurar a monarquia, tomava força. 

A propagação dessa ideia nos jornais também fez com que ela se intensificasse 

perante a opinião pública, conforme Galvão: 

 
Não dá para fazer ideia do pânico que se alastrou pelo país. Não se 
sabia muito bem se a ameaça equivalia a uma invasão iminente por 
hordas estrangeiras ou a um cataclismo em que as forças da 
natureza se desencadeassem. De qualquer maneira, estava à vista a 
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catástrofe. As noticias começaram a chegar a Salvador, o centro 
metropolitano mais próximo, trazidas pelos soldados em fuga, dali 
atingindo o Rio pelo telégrafo (GALVÃO, 2001, p. 77).     
 
 

É possível comentar que nesta expedição os canudenses estavam mais bem 

armados e municiados que nas vezes anteriores, bem como que, por parte do 

governo, foram convocadas forças de todo o país para resolver o conflito, ou seja, 

tinham um número bem maior de combatentes. Para salvar a república de uma 

possível ressurreição monarquista, apressou-se o ministro da guerra, Francisco de 

Paula Argolo, aconvidar o general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, também 

florianista, assim como foi o coronel Moreira Cesar, para comandante da quarta 

expedição contra Canudos. O general aceitou dizendo: “Sim. Viva a República”, o 

que dava a entender o seu desprezo ao movimento monarquista de Canudos.  

Arthur Oscar partiu para a Bahia e no dia 21 de março já havia chegado a 

Queimadas. Com base nas expedições anteriores, elaborou seu plano de ação e 

sob seu comando foram mobilizados entre 10.000 a 12.000 homens, organizados e 

agrupados em tropas de vários estados brasileiros.Eram em torno de vinte batalhões 

alojados nos estados do Maranhão, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio 

Grande do norte e Rio Grande do Sul. Sem dúvida era um contingente bem 

equipado com modernas armas, pólvora de boa qualidade, vinte e um canhões, 

incluindo o enorme canhão 32, a matadeira como chamavam os conselheiristas. A 

preparação para a quarta expedição mobilizou-se a fim de se dirigir para o arraial de 

Canudos em vanguardas, começando a organizar-se já no inicio de abril e, segundo 

Galvão (2001, p.83): “A 4ª expedição baseou-se no tripé tecnológico fornecido pela 

Revolução Industrial que desde a guerra de Secessão norte-americana (1861-1865), 

passara a definir a guerra moderna: trem, telégrafo e jornal”. 

O general Arthur Oscar dividiu as tropas em duas colunas, a primeira ficou 

sob as ordens do general João da Silva Barbosa, o qual também comandou as três 

primeiras brigadas, sendo que cada brigada ficava sob as ordens de um coronel, a 

1ª brigada ficaria sob ordens do coronel Joaquim Manuel de Medeiros, a segunda 

sob ordens do coronel Inácio Henrique Gouveia e a 3ª brigada sob ordens do 

coronel, Antônio Olímpio da Silveira. As colunas foram divididas por motivos 

estratégicos, partindo de lugares diferentes, segundo informa Moniz (1988, p.79): 

“Uma partiria de Sergipe e sertão-leste da Bahia, por Geremoabo, outra de Monte 
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Santo, devendo ambas se encontrar em frente a Canudos, para entrarem 

conjuntamente em ação”. 

 Em relação à segunda coluna, esta estava  sob ordens do general Savaget, o 

qual também tinha sob suas ordens três brigadas, as quais ficaram sob ordens de 

três coronéis: a 4ª brigada sob as ordens do coronel Carlos Maria da Silva Teles, a 

5ª brigada sob ordens do coronel Julião Augusto da serra Martins, e a 6ª brigada sob 

ordens do coronel Donaciano de Araújo Pantoja.  A primeira coluna a partir foi a de 

Savaget, em 22 de maio. Sobre ambas as colunas informam Moniz que: 

 

A segunda coluna iniciava o movimento geral de seus batalhões em 
direção a Geremoaboonde chegou a 7 de junho. Seus efetivos eram 
de dois mil quatrocentos e setenta homens, Savaget comunicou-se 
com Artur Oscar e recebeu ordem de movimentar sua coluna de 
forma a estar em Canudos a 27 deste mês (MONIZ, 1988, p.79). 
 
 

Artur Oscar partiu de Monte Santo três meses depois, com um contingente de 

1900 homens, seguindo a esquerda de Calumbi e Cambaio, dirigindo-se até 

Rosário, daí seguiu em direção a tomada de Canudos. Durante essa campanha, 

diversos jornais de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro mandaram enviados especiais 

ao teatro da guerra. Considero importante salientar que só no ano de 1897, em 

decorrência da última expedição contra os conselheiristas, surgiram no estado da 

Bahia setecentos novos jornais, sendo que entre estes muitos publicavam noticias 

“intrigantes, falsas, e sensacionalistas” sobre Antônio Conselheiro e sua grei, 

alarmando e manipulando a opinião pública. Conforme Galvão: 

 

O novo tipo de conflito usaria a estrada de ferro para mobilizar massas 
de tropas através de vastos territórios. Tal estratégia depende da 
instalação de uma linha de telégrafo até a base de operações, visando 
agilização das comunicações que presidem ao transporte de massas, 
E o jornal, valendo- se da rapidez das comunicações via telégrafo que 
permite a utilização de enviados especiais ao teatro da guerra, é uma 
arma no controle da opinião pública (GALVÃO, 2001. p. 82).        
 
 

Em 7 de junho, o comandante em chefe, general Arthur Oscar,ainda 

encontrava-se alojado em Monte Santo, distante a 100 quilômetros de Canudos e ali 

permaneceu com o objetivo de movimentar sua coluna para Canudos depois de 

preparar seus soldados para o combate. Sobre a estratégia do comandante, Villa 

escreve que: 
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Passou a elaborar um plano de ação distinto das outras expedições, 
tomando como base os ensinamentos advindos dos desastres 
anteriores. O ataque deveria partir de duas direções; uma de 
Queimadas, Monte Santo, e daí chegando a Belo Monte; e outra, 
saindo de Aracajú, passando por Geremoabo e daí até o arraial. Para 
isso divide as tropas em duas colunas, comandadas pelos generais 
João da Silva Barbosa e Claudio do Amaral Savaget. Cada coluna se 
subdividiria em três brigadas comandadas pelos coronéis: Joaquim 
Manuel de Medeiros, Inácio Henrique de Gouveia, Antônio Olímpio 
da Silveira, Carlos Maria Telles, Julião Augusto de Serra Martins, 
Donaciano de Araújo Pantoja (VILLA, 1997, p.176). 
 

 
No dia 20 de junho, com uma parelha de 20 bois conduzindo o canhão 32, 

Arthur Oscar partiu de Monte Santo, direcionou seus soldados por Aracati e chegou 

a Rosário no dia 25 de junho. Nessa cansativa marchativeram que ter muito cuidado, 

pois estavam seguindo um caminho arriscado para a condução da enorme máquina 

de guerra, a qual era propensa a rolar precipício abaixo. Houve muita dificuldade 

para o seu transporte e os engenheiros que acompanhavam a tropa tiveram que 

preparar o caminho para que os bois pudessem conduzir o enorme canhão. Artur 

Oscar tomou a direção da estrada que passava ao lado de Cumbe. Conforme relata 

Moniz: 

 

A 20 de junho Arthur Oscar partiu de Monte Santo com mil e 
novecentos homens. Deixando à esquerda o caminho de Calumbi e 
Cambaio, seguindo o caminho de Aracati para Rosário onde tomaria 
a estrada geral ao lado de Cumbe. [...] No dia 25 de junho, a coluna 
chegou a Rosário. Enorme era o trabalho que dava a32, enorme 
canhão transportado por uma junta de vinte bois. Parava 
freqüentemente, sendo necessário preparar-lhe o leito para a 
passagem a fim de não cair nos precipícios. [...] em Rosário, Arthur 
Oscar teve conhecimento, por um enviado de Savaget, que a 
segunda coluna se batia com os conselheiristas em Cocorobó 
(MONIZ, 1988, p.80).  

 

No dia 25, antes de expor sua coluna ao perigo de um ataque surpresa, o 

general Savaget mandou explorar o caminho de Cocorobó, mas nada foi visto. No 

dia 26, Savaget aproximou-se de Cocorobó, mas os jagunços de Antônio 

Conselheiro estavam escondidos nastrincheiras naturais,que a região oferecia. 

Savaget não viu nada e entrou com sua coluna em Cocorobó, tendo sido 

surpreendido com o ataque cruzado dos conselheiristas, conforme narra o telegrama 

publicado no jornalDiário Popular de junho de 1897: 
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O combate principiou em Cocorobó, garganta infernal dos sertões 
baianos, com trezentos metros de largura e quinhentos de extensão. 
É limitada de penhasco lateral e sobre eles levantaram os jagunços 
suas fortes trincheiras, descobrindo tudo sem serem vistos. [...] 
Sabendo dessa perigosa passagem o general Savaget, conhecendo 
também o perigo da mesma, mandou explorar o caminho. Nada foi 
encontrado na primeira exploração a 25 de junho, mandou então o 
general avançar um esquadrão de lanceiros, comandado pelo alferes 
Pacheco, o qual foi recebido a fogos cruzados dos penhascos. Pode 
o alferes recuar, quando avistou uma coluna de conselheiristas em 
marcha, perdendo aí dois soldados. (DIÁRIO POPULAR, Telegrama, 
Rio, 5, (7/7/1897).                                        

 

Surgiram guerrilheiros de todos os lados e acabou travando-se um sangrento 

combate com os jagunços atirando contra as tropas e ferindo vários oficiais e 

soldados. A coluna de Savaget colocou a artilharia em ação, mas os tiros do canhão 

7,5mm não fizeram com que os guerrilheiros abandonassem as trincheiras. O 

combate seguiu inflexível e a luta permaneceu durante horas sob o ardente sol do 

meio dia, até ao final da tarde. Apesar das tropas republicanas terem tido baixas 

devido aos vários oficiais e soldados mortos e feridos, continuaram pressionando o 

inimigo a retirar-se das trincheiras. Por fim, os jagunços foram forçados a abandonar 

os redutos onde estavam inicialmente e buscaram proteger-se atrás dos rochedos 

nos altos das colinas, como informa Galvão: 

 

Quando a segunda coluna embrenhou na garganta de Cocorobó, a 
apenas 13 quilômetros de Canudos,sofre pesadas baixas, porque o 
inimigo se entrincheirava no alto dos paredões que ladeava o 
desfiladeiro, e as tropas só o ultrapassaram após expugnar as 
fortificações a baioneta e lança. A partir que dali os conselheiristas, 
rechaçados, se reagruparam mais adiante, sempre pelo alto dos 
serros, e deram fogo incessante até o arraial, num combate 
intermitente que durou três dias (GALVÃO, 2001, p. 89).  
 
 

Astropas da segunda coluna, sob o comando do general Savaget insistiram 

no combate e estavam ganhando terreno. O general sentia-se triunfante, pois via a 

possibilidade de avançar e tomar Canudos. Porém, foi ao encontro dele um 

emissário do comandante em chefe general Arthur Oscar, que o enviara para dizer-

lhe que perdera muitos homens e que se esgotara quase toda a munição, 

encontrando-se ele cercado pelo inimigo e ordenando para que fosse socorrê-lo. O 

generalSavaget não podia deixar de atendê-lo. Villa a esse respeito escreve que: 
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Superando as maiores dificuldades, a Coluna comandada pelo 
denodado Savaget, depois do heroico feito do Cocorobó, no dia e 
hora marcada, se achava diante de Canudos ocupando posição 
dominante à cidadela maldita; ao encetar, porém, a ação, em 
obediência à ordem que recebeu do General em chefe, teve de 
abandonar as vantagens da posição para correr em socorro da 
primeira coluna, que se achava em más condições, pela falta de 
munição, para fazer frente ao inimigo, que se arrojava contra a nossa 
força com uma impetuosidade e valor digno verdadeiramente de 
melhor causa. (VILLA, 1997, p.188).           
 
 

Ao partir ao encontro do general Artur Oscar, o general Savaget foi atingido 

por um tiro e ficou levemente ferido. Ele estava combatendo o inimigo em Cocorobó 

desde o dia 25 e só não tomou Canudos por ter que socorrer Artur Oscar. Em 

Pelotas, o jornal Diário Popular que: 

 
O general Artur Oscar mandou pedir logo socorro ao general 
Savaget, que estava em marcha, tendo já bombardeando Canudos. 
Este socorreu incontinenti, enquanto o general Oscar declarava que 
a coluna Savagethavia salvo a sua coluna, salvando a honra do 
exército, e da República. A coluna Savaget combate desde o dia 25 
perdendo gloriosamente oficiais e soldados ao vir salvar a primeira 
coluna, pelo que não tomou Canudos. O número de mortos e feridos 
sobe a 600, cabendo á coluna Oscar dois terços e meio, [...] os 
claros abertos nas fileiras não são preenchidos. [...], O general Arthur 
Oscar fez pedido ao governo federal de reforços de novos batalhões, 
com urgência e ao estadual forças de polícia. (DIÁRIO POPULAR, 
16/7/1897, Telegrama, Rio, 12). 
 
 

  A primeira Coluna, sob o comando do coronel João da Silva Barbosa, partiu 

do Rosário a 26 de junho, marchou por caminhos difíceis cheios de picadas que 

atrapalhavam a condução da artilharia, mas a coluna continua avançando em 

direção a Rancho Grande e Pitombas, até mesmo enfrentando assaltos por piquetes 

até Pitombas. Ao cessar os tiroteios, a coluna avançou até chegar Angico. A arma 

tétrica utilizada pelos guerrilheiros impressionou a coluna que por ali chegou, pois os 

soldados se depararam com os esqueletos de oficiais e soldados que estavam 

pendurados nos arbustos e já não existia o colorido vistoso das fardas, uma vez que 

todas estavam desbotadas e esfarrapadas envoltas aos corpos mumificados pela 

ação do sol e da chuva.Pelos galões desbotados foi reconhecido o coronel 

Tamarindo e abaixo de seus pés, estava caída no chão a cabeça do coronel morto 

durante a terceira expedição. A esse respeito, segundo Moniz: 
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Antes de chegar a Angico, os expedicionários depararam-se com os 
restos da expedição de Moreira Cesar, viam-se trapos de fardas 
envoltos nas ossadas, tambores furados, cornetas, velhos selins que 
ficaram como testemunha da debandada. Os corpos estavam secos, 
mumificados pelo efeito do clima, Num galho de Angico, com seu 
fardamento vermelho e azul, as dragonas e galões desbotados pelo 
sol e pela chuva, as botas e o crânio caídos no chão, viam-se os 
restos do coronel Tamarindo, que assumira o comando das tropas 
quando Moreira Cesar fora mortalmente ferido. Ali ficara a espera da 
futura expedição como sinal da justiça sertaneja (MONIZ, 1988, p. 
82).     
 
 

Na noite de 28 de junho, a primeira coluna estava a pouco mais de um 

quilômetro do centro do arraial e tomou o alto da favela sob o constante ataque dos 

jagunços.O ataque conselheirista era contínuo, o cerco à coluna se fechou e a 

situação tornou-se grave, pois começou a faltar tudo aos soldados e nesse sentido, 

um litrode farinha era dividido entre seis soldados e cada um recebia só 200 gramas 

de carne, sentiam sede e fome de maneira que o desespero tomou conta das tropas 

e muitos soldados fugiram, sendo que outros passaram para o lado do Conselheiro, 

levando armas e munições. Para complicar a situação, o coronel Thompson 

Flores,na tentativa de romper o cerco à coluna de Arthur Oscar, investiu com sua 

brigada e atacou os jagunços. Os oficiais eram os mais visados, de tal forma que 

arrancaram suas insígnias, mas o coronel Thompson Flores não quis arrancá-las e 

acabou sendo atingido. O resultado foi a perda de muitos homens e, no mesmo dia, 

Thompson Flores morreu em combate. A notícia veiculada sobre o assunto no jornal 

Diário Popular foi como segue: 

 

O País publica telegrama confirmando a morte do coronel Thompson 
Flores [...] Explodiu um barril de pólvoras de artilharia, causando 
grandes prejuízos as forças, igual fato se deu ao lado do inimigo, [...] 
os combates tem sido horríveis encarniçados. [...] a feroz jagunçada 
que ataca, de todos os lados,[...], a situação do exército é aflitiva, Há 
grande perda de soldados e oficiais. Há falta de munição de boca.[...] 
O general Artur Oscar mandou o coronel Medeiros buscar víveres e 
munições em Monte Santo(DIÁRIO POPULAR, 13/7/1897- 
Telegrama, Rio, 11). 
 

Os jagunços não davam trégua, comportavam-se como guerrilheiros, 

escondiam-se em valas ou sobre árvores, rastejavam por baixo de macambiras, 

cobriam-se com galhos e sob couro de vaca aproximavam-se dos soldados, 

atiravam atingindo-os sem serem vistos e tomavam as armas do inimigo. Atiravam 
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de vários lugares, saltando de um lugar a outro até que cercaram a coluna de Artur 

Oscar, causando muitas baixas. Conforme Villa, as forças do governo caíram numa 

armadilha planejada pelo guerrilheiro Pageú, homem de confiança de Conselheiro: 

 

Contava Manuel Benício que os conselheiristas usavam o couro de 
vaca para cobrir um sertanejo que ficava oculto vigiando as tropas. 
Outras vezes, utilizavam ramagens como disfarce, possibilitando à 
noite chegar próximo ao acampamento, ouvir as conversas e roubar 
armas das sentinelas, de dia cobertos pelas ramagens alvejavam o 
acampamento sem que os soldados soubessem de onde partiam os 
tiros. À noite costumavam simular um ataque no acampamento 
dando poucos tiros de lugares previamente combinados e, como 
resposta, os soldados atiravam milhares de cartuchos, o que ajudava 
a gastar rapidamente a munição(VILLA, 1997, p. 197). 
 
 

É possível então considerar que combatendo com táticas de guerrilha os 

jagunços atraíram a coluna para uma cilada e sem entender aquele tipo de guerra, o 

general combatia com tática militar e essa divergência causou grandes baixas às 

tropas republicanas. A estratégia dos sertanejos de correrem de um lado a outro 

dentro das trincheiras simulando ataques, fez com que o inimigo esgotasse toda a 

munição, além disso, soldados e oficiais eram atingidos sem ver o inimigo. Resta 

evidente que a tática convencional aplicada pelo general Artur Oscar não funcionou, 

tendo em vista que ficaram cercados e não podiam avançar nem recuar. No entanto, 

o maior inimigo já não era o jagunço e sim a fome, e eles não podiam contar com o 

comboio para reabastecê-los, por estarem enfrentando um ataque em umburanas.  

 O comboio com remédios, alimentos e munições, solicitado por Artur Oscar, 

não retornara de Monte Santo. No hospital instalado, faltavam alimentos e 

medicamentos e os doentes morriam de fome e por falta de tratamento.A situação 

era desesperadora, os soldados descalços estavam com os pés estropiados, a fome 

era tanta que os soldados esmolavam um pouco de alimento, enquanto o ataque 

dos conselheiristas continuava por todos os lados, cruel e sangrento, o desespero 

era imenso ao ponto de alguns atirarem nas próprias mãos para poderem sair da 

guerra. Conforme Villa: 

 
Pela estrada próxima a Canudos perambulavam soldados e oficiais 
feridos com uniformes em frangalhos, semi- nus, sujos e descalços, 
“a mendigarem quase de joelhos um pouquinho de alimento, fosse 
qual fosse, para saciar a fome!!”. “Soldados desesperados para fugir 
da guerra chegaram a atirar na palma da mão, para poderem 
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retornar a Salvador. A maioria dos praças andava descalça. 
“Recorda Savaget que havia muitos casos de estropiamento de 
praças, devido não só aos péssimos caminhos, pedregosos e 
lamacentos, como também, e principalmente, pela falta de hábito dos 
nossos soldados às marchas prolongadas, a pés descalços (VILLA, 
1997, p.191). 
 
 

Arthur Oscar enviou o coronel Joaquim Manuel de Medeiros para Monte 

Santo, a fim de trazer o comboio com os viveres e munições. A fome só cessou 

depois que o ministro da guerra organizou o comboio que trouxe suprimentos para 

as tropas, como informa Moniz: 

 

A 13 de julho, vindo de Monte Santo, chegou o comboio devidamente 
guarnecido pela brigada do coronel Joaquim Manuel de Medeiros, 
que vinha reanimar a expedição depois de tão penosa espera, 
trazendo mantimentos e munições(MONIZ, 1988, p. 85).  
 
 

Antônio Conselheiro planejou vencer uma coluna de cada vez, mas as duas 

colunas juntas romperam o cerco e a força republicana conjuntamente formava um 

contingente com mais de 5.000 homens, bem armados. A situação se inverteu, mas 

permaneceu a resistência dos conselheiristas, os quais desmoralizavam as forças 

do governo gritando: “Avança, fraqueza do governo!”. Antônio Conselheiro não se 

preocupava tanto com a infantaria nem com a cavalaria mas sim com a artilharia 

composta por 21 canhões, principalmente o 32, a terrível matadeira. Para vencer as 

tropas republicanas teriam que atrair a coluna para o campo aberto e esperar que 

Arthur Oscar cometesse o mesmo erro cometido por Moreira Cesar, ou seja, utilizar 

a cavalaria em um lugar onde estariam à mercê dos jagunços. Como isso não 

aconteceu, Antônio Conselheiro tinha que trocar de estratégia e elaborar novos 

planos. Já do outro lado, como informa Moniz:          

 

Os comandantes reunidos discutiram longamente a maneira de 
conduzir as operações militares. Manteria a Favela sob o comando 
de Savaget, impedido por ferimento de participar do assalto. Ali era o 
ponto de convergência de Várias estradas. Havia um hospital de 
sangue com os devidos recursos para atender os feridos. Podia-se 
contar com depósito de previsões e fora estabelecido um sistema de 
defesa capaz de assegurar, durante o assalto, as posições ocupadas 
(MONIZ, 1988, p.85).                                               
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O vazio deixado por oficiais e soldados mortos e feridos durante os combates 

precisavam ser preenchidos, além do que, era preciso vencer a guerra antes das 

cheias do Vaza-Barris esperada para novembro. Com esse objetivo, o general Arthur 

Oscar enviou um comunicado ao ministro da guerra, deixando-o a par da situação e 

solicitando o envio de um reforço de 3.000 homens para incorporar as colunas que 

ainda enfrentavam rigoroso ataque dos conselheiristas, os quais mesmo cercados 

não davam trégua e causavam grandes baixas. 

O ministro da guerra, Machado Bittencourt, antes de saber da gravidade da 

situação pela qual passavam as forças do governo no teatro da guerra, enviou para 

Monte Santo o general Miguel Maria Girard com a brigada Girard, o qual partiu para 

a Bahia apenas como observador do ministro e não com a finalidade de combate. 

Girard soube do drama pelo qual passavam as tropas de ArthurOscar e retornou 

com outros oficiais ao Rio de Janeiro. O restante da tropa Girard, pouco mais de mil 

homens, foi para Canudos, mas não era o suficiente para cobrir o pedido de Arthur 

Oscar. No entanto, conforme Galvão (2001, p. 92): “Chegaria em 15 de agosto mais 

um general, Miguel Maria Girard, liderando aquela de ficou conhecida como a 

brigada Girard, com novos batalhões de infantaria, acompanhada por batalhões da 

polícia estadual”. 

Em 6 de setembro, para resolver os impasses criados quanto ao 

abastecimento das tropas, o próprio ministro da guerra, marechal Machado 

Bitencourt mudou para Monte Santo, a fim de providenciar para que nada faltasse as 

tropas, segundo Galvão: 

  

O próprio ministro da guerra, o malogrado marechal Machado 
Bittencourt, ao ver as coisas malparadas, terminaria por deslocar seu 
gabinete do Rio para Monte Santo, onde permaneceria desde 6 de 
setembro até o fim da guerra(GALVÃO, 2001, p.84). 
 
 

Nesta ocasião, o ministro Machado Bitencourt convidou o irmão de Arthur 

Oscar, o general Carlos Eugenio da Andrade Guimarães, para comandar uma força 

de no mínimo 3.000homens. Carlos Eugênio aceitou combater junto a Artur Oscar, 

dividiu as tropas em duas colunas e partiu para Canudos enquanto os constantes 

ataques à coluna tornavam-se mais violentos a cada dia. A esse respeito, escreve 

Galvão que: 
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Ainda viria mais outro general, em 28 de setembro, Carlos Eugênio 
de Andrade Guimarães, irmão de Arthur Oscar, trazendo uma 
brigada de infantaria, Seria ele o nosso comandante da 2ª coluna em 
substituição a Savaget, que fora ferido no passo de Cocorobó e se 
retirara para tratamento. Ao todo, como vimos, seriam engajados 
entre 10 mil e 12 mil soldados (GALVÃO, 2001, p. 92).  
 
 

O general em chefe Arthur Oscar ordenou o ataque de cavalaria em um lugar 

impróprio para combate deste tipo, cometendo o mesmo erro que o coronel Moreira 

Cesar, de maneira que morreu quase toda a cavalaria. Então as tropas de Carlos 

Eugenio, compostas por três mil homens, cobriram o vazio existente entre as tropas 

de Arthur Oscar. O general reorganizou as colunas e, com grande reforço, a 

situação foi completamente invertida, pois as colunas fecharam o cerco ao arraial 

impedindo o fornecimento de água e alimentos aos conselheiristas, após violento 

ataque com artilharia, até a igreja nova desmoronou nesse evento. Sobre a investida 

positiva para as tropas republicanas, o jornal Diário Popular publicou que: 

 

O general Arthur continua a obter grandes vantagens sobre os 
fanáticos,[...] Duas torres da igreja nova foram desmoronadas; foram 
ocupadas de surpresa, as trincheiras que fecham as estradas; Foi 
tomado no passo da fazenda velha, um comboio de víveres;[...]os 
prisioneiros confessam que no combate da favela morreram muitos 
jagunços, em número superior, naquele dia as nossas tropas;[...] As 
forças estão muito animadas (DIÁRIO POPULAR, 16/7/1897, 
telegrama, Rio 13). 

 

Após o exitoso ataque, o jagunço Antônio Beatinho saiu do arraial e foi ao 

encontro do general Arthur Oscar para negociar a rendição de 300 pessoas. O 

general aceitou o acordo e Beatinho voltou ao arraial e saiu conduzindo doentes, 

velhos, mulheres e crianças. Mas logo em seguida de dentro do arraial recomeçou 

um violento tiroteio. Arthur Oscar sentiu-se enganado e Antônio Beatinho foi 

degolado, conforme Galvão: 

 

No dia 3, Antônio Beatinho com dois companheiros deixa o arraial e 
procura o comandante em missão de paz, para negociar uma 
rendição. Após o acordo, torna a penetrar no arraial e volta 
acompanhada por cerca de 300 pessoas, entre mulheres, crianças e 
velhos, todos esqueléticos, doentes, famintos e feridos. [...] Os 
chefes quando aguardavam a rendição de combatentes, acharam-se 
enganados por Beatinho, após a entrega dos prisioneiros, o tiroteio 
vindo do arraial recrudesceu. Os membros da tripla embaixada 
acabaram degolados (GALVÃO, 2001, p.93). 
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A frequência dos tiroteios começou a diminuir e as tropas avançaram dando 

os gritos de guerra dentro do arraial de Canudos, tomando várias casas dizendo 

“Viva a República”. Muitas casas foram incendiadas e os jagunços preferiram morrer 

queimados a se entregar aos republicanos. Antônio Conselheiro resistiu o quanto 

pode, mas morreu antes desse evento, conforme Moniz:  

 

Morreu a 22 de agosto de 1897, treze dias antes da cessação do 
fogo. Depois de consolidada a linha negra e do grande reforço, 
Antônio Conselheiro compreendeu que não teria condições para 
derrotar a quarta expedição. Mas resolver reagir até a morte. Entrara 
numa guerra consciente do perigo que correria e, depois das grandes 
vitórias que revelaram o seu valor militar achava-se nas vésperas da 
derrota final. Fora atacado sem razão e se defendera heroicamente 
(MONIZ, 1988, p.93).   
 
 

O mesmo autor também informa que: 
 
 

Foi precisamente na hora mais difícil da luta que o organismo de 
Antônio Conselheiro começou a fraquejar. Ele resistiu às longas 
caminhadas pelas caatingas, à luta pela fundação de Canudos, às 
ofensivas das três expedições militares, se via impossibilitado de 
deixar o santuário. Se não podia vencer quer morrer em Canudos 
com seus fiéis companheiros. Morreria pelas balas dos inimigos. Mas 
de repente, sentiu uma dor profunda no peito como se alguém 
tivesse cravado um punhal em seu coração, cambaleou e caiu 
(MONIZ, 1988, p.96). 

 
 

É possível afirmar que foram grandes a força, a coragem e a resistência dos 

jagunços, pois eles construíram Canudos, resistiramasede, a fome, as grandes 

caminhadas pelas caatingas, enfrentaram a linha negra vendo delimitadas as 

fronteiras entre as tropas e os sertanejos. Também testemunharam o grande reforço 

republicano,mas não se abatiam e continuavam resistindo ao combate, 

obstinadamente, enfrentando os soldados até o fatídico dia em que morreram seus 

últimos defensores. 

Antônio Conselheiro morreuem 22 de setembro, mas os conselheiristas 

mantiveram a resistência que só cessou no dia cinco de outubro, quando caiu a 

última trincheira após cinco mil homens investirem contra os quatro últimos 
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defensores de Canudos que estavam dentro de um fosso usado como trincheira, 

sendo eles, um velho, dois homens e uma criança, conforme relata Moniz: 

 

A resistência continuou nos dias 2,3,4,5. E cessou quando não havia 
mais ninguém para resistir, Ao cair a última trincheira sob o fogo de 
um exército de cinco mil homens, viam-se apenas um velho, que 
usava a roupa de algodão e o gorro da Guarda Católica, um rapaz de 
16 anos, um negro e um caboclo. Eram os representantes de três 
raças unidas no sertão pela mesma causa que os irmanava: a luta 
contra a miséria e contra a opressão (MONIZ, 1988, p.89).  
 
 

Interrogado pelo comandante Arthur Oscar, Antônio Beatinho antes de morrer 

revelou onde estava enterrado o corpo de Antônio Conselheiro e antes de incendiar 

o arraial o comandante queriaencontrar o santuário onde estava Conselheiro.O 

corpo foi encontrado com um crucifixo e enrolado em uma esteira, embora já 

estivesse em avançado estado de decomposição, percebia-se que não havia 

ferimentos, conforme Moniz: 

 

Provada a identidade de Antônio Conselheiro e fotografado o seu 
corpo. Enterram-no de novo, mas agora sem o rosário e as várias 
medalhas [...] antes, porém de enterrá-lo novamente, o general-de-
brigada, João da Silva Barbosa, voltou-se para o corpo médico e 
ordenou: ‘-cortem-lhe a cabeça’ (MONIZ,1988, p.97). 
 
 

Por iniciativa dos soldados, as casas foram contadas e elas eram mais de 

cinco mil. Calcula-se que em Canudos viviam aproximadamente 25.000 

pessoas.Segundo Moniz (1988, p. 89): “No dia 6, depois que uma comissão verificou 

a existência de cinco mil e duzentas casas, a cidade foi destruída a fogo e a 

dinamite, tudo deveria ser destruído”. 

Porém, antes de destruir o arraial de Canudos, entrou em ação a gravata 

vermelha, que significava a matança por degola dos 300 prisioneiros que haviam se 

rendido, por ocasião das negociações de Antônio Beatinho com o general Arthur 

Oscar. 

 Assim teve fim a quarta e última expedição organizada para combater 

Canudos. Ela foi capaz de garantir a vitória para o exército brasileiro e ao governo 

republicano, exterminando com o movimento messiânico que lutava pelo fim da 

opressão contra um povo humilde e sofrido. 
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CAPÍTULO 3 

Canudos representada sob a ótica do jornal Diário Popular da cidade de 

Pelotas 

 

Conforme já mencionei na introdução deste trabalho, meu interesse sempre 

foi pesquisar sobre a guerra de Canudos e meu estudo teve início com a leitura da 

bibliografia pertinente tendo sido nesse momento que tomei conhecimento a respeito 

de que os jornais do país fizeram ampla cobertura e divulgação do referido 

movimento político. Foi então que decidi realizar a pesquisa nas reportagens 

publicadas no jornal Diário Popular de Pelotas, a fim de saber de que forma os fatos 

eram noticiados na cidade. Passei então a buscar as edições publicadas no período 

do conflito, o que foi um tanto estressante porque descobri que as mesmas estavam 

interditadas para restauro, tendo em vista que elas datam do século passado. Foi 

justamente a indisponibilidade deste material que tornou perceptível a importância 

dessa pesquisa também para a conservação destas edições e salvá-las de uma 

eventual extinção.  

Minha busca pelas edições do Diário Popular começou em setembro de 2015, 

no arquivo da Biblioteca Pública de Pelotas. Como a primeira expedição contra 

Canudos deu-se no segundo semestre de 1896, com o objetivo de investigar como o 

movimento da guerra de Canudos foi tratado pelo Diário Popular de Pelotas, o maior 

foco foi nas leituras e releituras de artigos e telegramas, publicados em diversas 

edições deste jornal no período da guerra. 

Logo que solicitei as edições elas me foram disponibilizadas, porém as 

páginas que correspondem aos meses e as datas dos combates em Canudos 

encontravam-se em péssimo estado de conservação e mesmo tentando utilizar os 

fragmentos como se fosse um quebra cabeças, foi impossível conseguir ver se 

naquelas páginas existe algum artigo sobre o referido tema. As páginas das edições 

encontravam-se com delicado aspecto, algumas estavam ressequidas, quebravam-

se ao mínimo descuido e exigiam muito cuidado no manuseio. Para dar continuidade 

ao meu estudo, recorri então a busca das fontes em locais prováveis para pesquisas 

e com possível acesso às edições.  
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Outra dificuldade que tive foi que ao solicitar os jornais do primeiro semestre 

do ano de 1897, obtive como resposta que o arquivo estava interditado para 

restauro, o que foi mais um obstáculo à pesquisa. 

A busca pelas edições restantes para a realização desta monografia foi além 

dos domínios da cidade de Pelotas, sendo indispensável realizar as pesquisas na 

Biblioteca Rio-Grandense da cidade de Rio Grande, onde o acesso as referidas 

fontes também foi bastante restrito, por estarem estas edições em estado 

lamentável.  

Informo também que para trabalhar com jornais, pesquisei e li diversas fontes 

como bibliografias e monografias com a finalidade de aprender como construir algo 

com o jornal Diário Popular, até mesmo para apresentar nos projetos de orientação 

e prática em pesquisas, buscando investigar se existe alguma fonte que 

apresentasse a mesma temática idealizada e que ainda estava para ser construída.  

 Antes de avançar na análise pertinente ao meu estudo, é necessário também 

tratar a respeito do contexto histórico da cidade de Pelotas e do jornal Diário Popular 

e é possível informar que o mesmo foi inaugurado em 27 de agosto de 1890, 

passando a ser o meio de comunicação através do qual a sociedade pelotense se 

informava sobre os acontecimentos. Cabe enfatizar que a cidade se desenvolveu 

graças a indústria do charque, já que nesta região havia muitas charqueadas e com 

as exportações tornou-se rica e próspera e assumiu o status de uma importante 

cidade do sul do Brasil. Esse enriquecimento fez com que houvesse também um 

crescimento intelectual e cultural da elite, a qual necessitava manter-se atualizada 

sobre os fatos locais e do resto do país. 

Além disso, como a cidade era uma região portuária, muitas pessoas que aqui 

chegavam procuravam saber das notícias atuais. E, por outro lado, como saíram de 

Pelotas e da zona sul muitos praças para lutar na guerra de Canudos, as famílias 

aguardavam notícias dos combates. Muitas dessas notícias chegavam por cartas de 

soldados que as enviavam a seus familiares e pediam que as enviassem ao jornal, o 

qual, a fim de cumprir com as expectativas do seu público, passou a apresentar a 

guerra de Canudos aos leitores de toda a região sul do Brasil.  

 O jornal assumiu o modelo padrão de outros jornais da época, contendo as 

seguintes características: medindo quase um metro no comprimento, com oito 

colunas estreitas, não havia fotografias, apenas alguns desenhos de modas 
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femininas e anúncios de remédios. O leitor tinha que começar a ler do alto da coluna 

até em baixo na página, num movimento de ir e vir, procurando continuar a leitura lá 

em cima, na coluna seguinte, às vezes as colunas pareciam mais curtas quando 

apresentavam algum traço ou mesmo com tipos diferentes dividindo-as.  

Muitos destes jornais encontram-se ainda hoje condicionados a pesados 

volumes e o leitor ler precisa curvar-se sobre a mesa, dificultando a leitura. 

Entretanto, nem por isso o jornal deixa de ser assiduamente procurado, seja para 

simples leituras ou para pesquisas, tendo em vista que ele ainda se mantém como 

um importante acervo de fontes documentais da época. Estes jornais antigos contêm 

quatro folhas, ao todo oito páginas. Geralmente a primeira página era para os 

assuntos mais importantes, muitas vezes essa importância se refletia no tempo em 

que estas reportagens permaneciam publicadas neste jornal. Cabe também referir 

que na época os periódicos suspendiam notícias importantes com o objetivo de 

manipular a opinião pública. 

De outro modo, como a pesquisa visa verificar de que forma a população de 

Pelotas, era informada a respeito da guerra nas páginas do jornal Diário Popular, é 

importante referir que Galvão (1977), na sua obra, No Calor da hora. A guerra de 

Canudos nos Jornais, não faz referência ao Diário Popular como sendo um dos que 

noticiava sobre a guerra. Foi justamente partir da leitura das obras bibliográficas que 

percebi a necessidade de analisar se tais obras referenciavam, ou não, a atuação do 

jornal Diário Popular em relação às notícias publicadas sobre a guerra, com a 

intenção de compreender a importância da imprensa na zona sul relacionando-a 

com o conflito que resultou no maior massacre ocorrido no Brasil.  

Recorri aos estudos históricos sobre a guerra de Canudos e pesquisei as 

seguintes obras: Ari Pedro Oro (1988), Bóris Fausto (1990), Douglas Teixeira 

Monteiro e Bóris Fausto (1972), Edmundo Moniz, (1988), Júlio José Chiavenato 

(1988), Maria Isaura Pereira de Queiróz (1976), Marco Antônio Villa (1997) Robert 

M. Levine (1995) e Walnice Nogueira Galvão (1997-2001). 

A partir do uso da teoria é possível afirmar que o historiador constrói 

conhecimento e ao escrever sobre um acontecimento decorrente nas diferentes 

temporalidades, deve ter a consciência de que existe uma determinada diferença 

entre o que realmente aconteceu com aquilo que ele escreve. Neste sentido, 

referindo-se a interpretação dos jornais, Galvão escreve que: 
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[...] são as conspirações criadas pelos jornais, com toda a cobertura 
jornalística possível contando com repórteres que vão fazer 
investigações, com fontes de informação insuspeitas, porém 
secretas; os leitores são mantidos em suspenso ao longo de vários 
dias ou semanas, para ao fim não chegarem, a saber, qual é a 
verdade, mesmo que tenham torcido pra que os culpados sejam 
descobertos e punidos exemplarmente (GALVÃO, 1977, p.56). 

 

Tendo por base o argumento que recém apresentei, cabe expor que na última 

década do século XIX a guerra de Canudos foi amplamente divulgada pela Imprensa 

e como cabe ao historiador a tarefa de interpretação das fontes, foi necessário 

interpretaras reportagens publicadas pelo jornal Diário Popular nos anos de 1896 e 

1897, a fim de observar quais eram os interesses que haviam nessas manifestações 

feitas pelo referido meio de comunicação.  

É com essa perspectiva que me indago como a guerra de Canudos foi tratada 

pelo jornal Diário Popular de Pelotas? A fim de tentar encontrar uma resposta é 

possível pensar que a guerra em questão, para muitos republicanos, foi vista como 

uma guerra contra o movimento monarquista e que neste caso estaria sendo 

representada na visão de um jornal pertencente ao órgão republicano. Ao analisar 

artigos e telegramas publicados nas edições pesquisadas, uma observação a 

comentar é que o jornal referia-se aos conselheiristas sempre de forma pejorativa 

como: “bandidos”, ”assassinos”, ”maragunços”, “monarquistas” e “anarquistas” 

enquanto glorificavamos republicanos citando-os como “heróis”, “valentes”, 

“corajosos”, com “valor espartano”, sendo assim evidente a tomada de um partido, 

de uma posição, ou seja, de um lado para vencer o conflito. Segue o telegrama 

encontrado no jornal Diário Popular de 1987: 

 

O coronel Thomaz flores morreu a 28 do passado, combatendo com 
‘valor espartano’, expunha-se a pontaria dos ‘jagunços’.No 
telegrama, Rio 13, do dia 15/8/1897, referindo ao general Oscar,”[...] 
O mesmo general dirigiu um telegrama de Monte Santo datado de 8, 
dizendo que a prova irrecusável da intervenção positiva dos 
‘monarquistas’ na questão de Canudos está na existência de 
armamentos do sistemas diversos que os nossos, usados pelos 
‘jagunços’”. O Diário Popular também considera Canudos como um 
“reduto de rebeldes”, e “anarquistas”. Telegrama, 16/7/1897, “No dia 
18 do passado, o sargento Mello, com risco da própria vida atirou um 
quilo de dinamite ao ‘reduto dos ‘maragunços’, sem resultante 
algum”.No entanto aquela comunidade estava focada na sua força 
espiritual, crença de uma existência messiânica. Não fugindo da 
teoria dos republicanos que afirmam estar combatendo “bandidos’, 
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’assassinos’ e ‘monarquistas” (DIÁRIO POPULAR, telegrama Rio 11, 
13/07/1897). 

 
 

Os “jagunços” e os “maragunços” eram as expressões utilizadas no jornal 

para se referirem aos seguidores de Antônio Conselheiro. Na época, “jagunço” era 

como chamavam os seguranças de líderes políticos, responsáveis por executar 

serviços para determinadas facções políticas coronelísticas, e “maragunços” 

provavelmente seja a união de dois cognomes “jagunços com maragatos”. Os 

maragatos eramos partidários que lutaram na Revolução Federalista, liderados por 

Gaspar da Silveira, opondo-se ao poder dominante de Júlio de Castilhos e o Partido 

Republicano Rio-grandense. Tal termo se torna interessante nesse sentido, pois a 

imprensa parecia representar os inimigos do sul e os do nordeste como frutos de um 

suposto fanatismo anti-republicano. 

No artigo “Canudos”, publicado no jornal de 11/7/1897, p. 1, consta que os 

sertanejos eram os vilões da guerra, enquanto saúdam a vitória e a República: 

 

O general Carlos Eugenio, comandante do distrito, recebeu de seu 
irmão, general Arthur Oscar, o telegrama seguinte: 
“Monte Santo,6 de Julho.- As colunas dos generais, Savaget e Silva 
Barbosa, após renhidos combates, fizeram junção, a 28 do mês 
findo, no alto da favela, donde bombardeamos Canudos. O inimigo é 
“vil”, só nos atira dascatingas (mato), e não resiste ás nossas cargas. 
A igreja nova do arraial de Canudos já está muitodanificada pelo 
bombardeio, e as casas quase todas destruídas. A nossa força, que 
está muito animada, só assaltará Canudos, quando eu vir que 
poderei passar gente. Os batalhões portam-se bem. Esperamos o 
comboio de Monte Santo. A Victoria é certa. Viva a República! 
Saudações afetuosas ,- General Arthur Oscar” 

 

 Os trechos de artigos e telegramas que seguem, também dão conta do 

quanto as tropas republicanas eram exaltadas nas páginas do jornal: 

 

Artigo- Canudos, 14/8/1897 (p. 1). 
“ ‘O brioso major’ Antônio Maria de Sousa recebeu, ontem, de Monte 
Santo o seguinte telegrama de um seu companheiro de armas; -
Canudos está sitiado.A vitória não demora. Viva a República- Mello”. 
“OSr. Julio de Castilhos recebeu telegrama, expedido de Monte 
Santo e datado de sete do corrente, em que o nosso distinto amigo 
tenente- coronel Tupy Caldas diz que, com o não menos distinto 
coronel Dantas Barreto, continuam senhores de metade de Canudos, 
esperando reforço para completo triunfo”.      
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   O que foi confirmado pelo general Artur Oscar, só um mês depois no comunicado 
a 23 de setembro, em ordem do dia o sítio de Canudos. Marcando a data do assalto 
final para o dia 1º de outubro: 
  

De Canudos, 22/10/1897, (p.1). 
Em data de 14 do corrente, telegrafaram da Bahia: Eis alguns dos 
pormenores que nos contam “bravos chegados” sobre os últimos 
acontecimentos: 
“Desde 1 até 5, os jagunços estiveram privados de água; o sítio se 
apertava. A guarda de Conselheiro preferia jogar-se a chamas das 
casas incendiadas a render-se”. 
“No dia 5 os batalhões formaram espontaneamente, fazendo grande 
ovação, quando iam ao reduto, percorrendo todas as linhas, debaixo 
de Vivas a República, aos coronéis Olympio e Sampaio, tenente 
coronel Dantas Barreto e ao general Barbosa, que diversas vezes foi 
à linha de fogo. Comissões expressamente nomeadas contaram o 
número de casas em Canudos. O número de mortos insepultos, de 1 
a 5, sobe mais de dois mil jagunços”. 

 
   Canudos não se rendeu, resistiram os seus últimos defensores em número de 
quatro quando contra eles investiram cinco mil soldados, no dia cinco de outubro de 
1897. No dia seguinte as casas foram minunciosamente contadas, cinco mil e 
duzentas casas. 

 
Artigo, 15/10/1897, Canudos-a zelosa comissão(p.1). 
“A zelosa comissão do partido republicano pelotense expediu, ante- 
ontem, os seguintes recados telegráficos: General Arthur Oscar. – 
Monte Santo, Bahia. – Aceitai as saudações do partido republicano 
de Pelotas, pela completa vitória de Canudos. Transmiti aos vossos 
ilustres companheiros de armas os entusiásticos vivas pelo honroso 
desagravo do heróico exército brasileiro. 
A comissão executiva: Pedro Osório, Ildefonso Simões, Dr. Francisco 
Moreira. 
 
 
Artigo- Canudos, 9/11/1897(p.2). 
“Eis a última ordem do dia do general Oscar”: 
“[...] Acampamento em Monte Santo 18/10/1897, ordem do dia 
número 156. Batemo-nos com o ‘inimigo invisível traiçoeiro’, ‘valente’, 
‘feroz’, que resistiu até o último momento, convencido de que seu 
dever de cristão obrigava-o a bater pela ‘monarquia”. 
“A traição após uma elementar invejável, [...] tendo o inimigo pedido 
trégua para entregar-se, e, concedendo-se lhe, pouco depois fuzilava 
á traição, a cinqüenta metros, a nossa soldadesca, que se 
desabrigava confiante na lealdade jagunça” 
 

    Artur Oscar viu a atitude dos conselheiristas como traiçoeira, uma vez que mal 
acabara as negociações com Beatinho de uma trégua para entregar-se e receber o 
inimigo, logo em seguida partiu tiroteios de dentro do arraial, fuzilando os soldados 
que confiantes se desabrigaram .  

 
Artigo- Canudos, 12/11/1897(p.2). 
ANTONIO CONSELHEIRO 
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“De uma carta enviada por um oficial do 4º de infantaria ao 
conceituado Diário do Rio Grande, extraímos”: 
“No dia 6 foi encontrado o cadáver do Conselheiro, sepultado em seu 
santuário, enrolado numa esteira [...]”. 

O ataque final a Canudos deu-as no dia cinco de outubro, no dia seguinte o corpo do 
Conselheiro foi desenterrado e degolado. 

 
Artigo- 29º de INFANTARIA- 12/12/1897 (p.1). 
“A população de Pelotas prepara-se para receber festivamente o 
brilhante conjunto de bravos que ainda agora nas lentas travadas nos 
sertões da Bahia, sustentou com ardor suas tradições do heroísmo e 
de amor pela República”. 
 
 

Os artigos encontrados no jornal da cidade, comparados com as reportagens 

presentes na bibliografia de Galvão (1977), resultaram no conceito de 

representação, ou seja, na maneira como a guerra era ideologicamente contada nas 

notícias, tanto no sentido de enaltecer o movimento messiânico ou defender o 

governo republicano e como o jornal pesquisado era favorável a república, 

obviamente que representava e defendia os interesses do governo, repudiando os 

sertanejos e seu líder, Antônio Conselheiro. 

Neste sentido, o jornal também atuava como um ator político e contribuiu com 

o novo governo na construção de um imaginário no qual todo e qualquer movimento 

que se opunha a ele, nas diferentes regiões do Brasil,era inimigo da nação. Na 

batalha das representações seria interessante perceber como outros órgãos da 

imprensa representaram a guerra, mas para a presente monografia não me foi 

possível. No entanto, fica evidente que os republicanos pelotenses convergiam com 

as ideias das autoridades nacionais e buscavam mobilizar a opinião pública contra o 

movimento conselheirista, na qual a imprensa era uma importante arma. 

Ficou evidente que o jornal defendia o novo sistema político brasileiro e 

contribuiu para a consolidação do Novo Regime na maneira como foi por ele 

apresentada em suas páginas a guerra de Canudos no período de 1896-1897, 

sempre mantendo seu posicionamento e publicando as notícias conforme seus 

interesses. Referindo-se ao fato dos jornais representarem suas posições políticas, 

Villa (1997, p. 08) escreve que: “as consultas aos jornais foi fundamental, o jornal O 

Estado de São Paulo foi uma fonte essencial para a pesquisa ao expressar com 

fidelidade os diversos interesses da classe dominante”.  

 A pesquisa sobre a guerra de Canudos começou nos periódicos do mês de 

novembro de 1896 e vai até dezembro de 1897.  As edições atualmente disponíveis 
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na Biblioteca Pública obedecem às datas de edições de 18 de julho de 1897 a30 de 

dezembro de 1897. Penso que através das fontes que apresentei, deve ter ficado 

bastante claro que o jornal Diário Popular apresentava a seus leitores as 

informações sob a sua visão ideológica na maneira como se referia aos 

acontecimentos marcantes da história do Brasil, durante a primeira década do 

governo republicano. O jornal demonstrava, em suas reportagens sobre a guerra de 

Canudos, a forma depreciativa com a qual encarava os conselheiristas, 

representando-os diante de seus leitores como os “maus” da história e, obviamente, 

essa maneira de representá-los ajudava a formar opiniões. Por outro lado, ao referir-

se aos republicanos apresentava as notícias com expressões opostas, enaltecendo 

e glorificando o exército republicano.  

O jornal Diário Popular também considerava Canudos como um reduto de 

rebeldes, e anarquistas, não fugindo da teoria dos republicanos que afirmavam 

estarem combatendo “bandidos assassinos e monarquistas”. No entanto, aquela 

comunidade estava focada na sua força espiritual, na crença de uma existência 

messiânica e enfrentou a guerra com fé e coragem até o último sertanejo ser 

vencido.  

Por fim, observei também que no início das publicações, durante as duas 

primeiras expedições, as reportagens apresentaram-se na representação mais 

ponderada. Já na terceira e quarta expedições, começou a apresentar telegramas 

depreciativos e sensacionalistas relacionados aos conselheiristas, enquanto 

exaltava o exército brasileiro, o que me permite afirmar que o jornal analisado deixou 

explícita sua contribuição para o fortalecimento do partido republicano e do novo 

sistema político brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho discute as questões do uso do jornal e a representação da 

imprensa da guerra de Canudos 1896-1897, mais especificamente em relação a 

maneira como a imprensa pelotense, através do jornal Diário Popular, informava 

seus leitores a respeito do referido evento. Verifiquei a existência de um forte cunho 

político e ideológico na forma como as notícias eram publicadas, sempre 

enaltecendo o exército brasileiro e depreciando os sertanejos, auxiliando na 

formação da opinião pública a respeito dos dois lados da guerra e obviamente com o 

objetivo de influenciar os seus leitores a que também ficassem contra o movimento 

político que acontecia em Canudos. 

Penso que Antônio Conselheiro conseguiu vários seguidores porque pregava 

o que o povo sofrido do sertão baiano necessitava ouvir para ter esperança em viver 

aqui na terra uma vida melhor do que a viviam antes de se juntarem a ele, a qual era 

cheia de dificuldades, além de passarem sede e fome. Outra motivação para segui-

lo era que percebiam, ainda que através de suas pregações, que o governo 

republicano que havia recentemente assumido o poder no país, não se importava 

com o desenvolvimento daquela região, mas tão somente com a cobrança de 

impostos de um povo que mal tinha o que comer, razão pela qual rejeitavam a 

república. 

Essa forma de viver pregada por Antônio Conselheiro era considerada como 

um perigo para a Nova República, um foco de rebelião que precisava ser combatido 

pelo exército brasileiro a fim de dar segurança ao governo e para isso contou 

também o apoio do jornal pesquisado, através da forma como nele eram publicadas 

as notícias sobre a guerra, tendo em vista que ele pertencia ao partido republicano. 

Neste contexto, escrever sobre a guerra de Canudos no jornal, especialmente 

sobre a 3ª e 4ª expedição, resultou em muito estudo e numa avalanche de 

conhecimentos, emoções e aprendizado, tendo em vista que foram tantas 

informações que muitas vezes parecia impossível transcrevê-las, embora 

estivessem presas na memória. Tive dificuldades para expor minhas ideias, lia e 

escrevia inúmeras vezes e sem sucesso, escrevi muito, mas ao ler percebia não 

haver coesão nos escritos, palavras e até parágrafos se repetiam, e nada do que era 

escrito parecia ser relevante.  
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Voltando às leituras, parecia nunca as ter lido antes e que aquela era a 

primeira vez que aqueles textos chegavam as minhas mãos. Mas não poderia 

desistir e busquei ajuda de professores, familiares, colegas, médicos, tutoria e na 

internet. Na primeira reunião com a tutora, o que parecia impossível foi resolvido, 

pois ela pediu para que eu falasse tudo o que sabia sobre o tema, então narrei toda 

a história. Falei como eu costumava gravar as aulas e esta história também foi 

gravada. Após ter narrado tudo sobre a guerra de Canudos, minha tutora sugeriu 

que eu transcrevesse tudo o que acabara de falar. 

Foi assim que depois de muito tempo de estudos e de tentativas, o trabalho 

avançou, as ideias fluíram e a monografia concretizou-se. Foram anos de 

persistência e dedicação, foi uma longa e difícil caminhada até eu conseguir 

finalmente produzir este Trabalho de Conclusão de Curso. Espero ter realizado uma 

construção própria e que seja capaz de auxiliar outros pesquisadores para que a 

guerra de Canudos não desapareça da historiografia, mas que permaneça viva a 

todos os brasileiros, como a história de coragem dos sertanejos. 
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ANEXO 

A Opinião Pública de 14 de maio de 1949 (Acervo pessoal) 
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