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em direcção a uma sociedade democrática. Para a comparação histórica entre a
República Velha brasileira e a I República portuguesa, a obra Ordem e Progresso

é um lugar desafiante na elaboração de questionários investigativos que visem

o aprofundamento da análise desse tempo da vida portuguesa: (1) o mito do

Estado; (2) as teorias e as práticas da ordem; (3) o equilíbrio evolutivo entre a
conservação e a mudança; (4) afraca mobilidade social e as redes de clientelismo;
(5) o sufrágio limitado e o oligarquismo partidário; (6) a formação e composição

das elites; ou (7) o imaginário político e o imaginário social.

DESORDEM EfV PROGRESSC:

A RECEPÇÃO DO CONFLTTO DE CANUDOS
NA I M PRENSA PORTUGUESA OITOCENTISTA-

,t.-.i:ir;,2a,.-:. a r,.a :-.,,,4
' ; ,, : I

Prólogo

Em 1982, no primeiro volume de Poesia e Filosofa do Mito Sebastianista, o

ensaísta António Quadros caracterizou o conflito de Canudos como uma (guerra

de religióes)) marcada pela oposição entre o milenarismo profetico de contornos

messiânicos e sebásticos, por um lado, e o culto do cientismo positivista, por

outrol. Ambos muito presentes no Brasil mental de Oitocentos, os dois credos,

convocando tópicos irredutivelmente contraditórios (modernidade us. tradiçáo;

progresso 2J. atraso; centro us. periferia), teriam entrado em confronto aberto

nos sertões de Canudos, no interior do Estado da Bahia. Só ao fim de quatro

sangrentas expedições, que entre 1896-1897 terão provocado mais de 25.000

mortos, o governo federal conseguiu esmagar aqueles que, seguindo as prédicas

do líder místico António Conselheiro, se reuniram no Arraial de Canudos e aí

resistiram à oordem e progresso, da recém-instaurada República brasileira.

Esta integraçáo do episódio de Canudos na exegese do sebastianismo não

constitui uma interpretação original de António Quadros e, na verdade, está

presente em várias análises do mito sebástico, com destaque parâ a empreen-

dida por Lúcio d'Azevedo em 19182. Aliás, não difere substancialmente da

* Uma versão reformulada deste texto encontrâ-se em processo de avaliação pela revista b¡asileira Vária História.
** 

Jurista e historiador. Douto¡ em História Contemporânea pela Universidade Católica Portuguesa.
*** Historiadora. Doutorada em História pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
i CÊ António Quadros, Poesia e Filosofa do Mito Sebastinnista, vol. I - O Setastianismo em Portugal e no Brasil,Lisboa,

Guimarães & Cn Editores, 1982, pp.226ss.

' Cf.J.Lúcio d'Azevedo, A Euolução do Sebastianismo, Lisboa, Livra¡ia Clássica Edito¡a de A. M. Teixeira, 1918,

pp. 157ss. Este autor situava o número de mortes na ordem das centenas, talvez de um milhar de pessoas. Acrescen-
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uulgata da leitura de Canudos vinculada a uma representação do conflito que

foi sendo construída ao longo de várias décadas quase exclusivamente a partir
da interpretação feita por Euclides da Cunha em Os Sertões, livro publicado
em 1902 e que, entre o mais, afirma a persistência do nsebastianismo político,
no imaginário popular nordestino e, em particular, no folclore do Bom Jesus

Conselheiro3.

Deve-se efectivamente a Euclides da Cunha uma das descrições mais

poderosas, emblemáticas e perenes do conflito de Canudos. Com a força da

sua narrativa, Euclides aprisionou, de certa forma, todas as interpretações
subsequentes dos acontecimentos às páginas de Os Sertões, rornando-se assim

o pai-fundador de uma leitura ncanónica, de Canudos, desde a sua génese

impregnada da visão que com mais força marcará. as representações futuras
do confronto. Uma visão que se encontra condensada na célebre máxima,
avançada logo na Nota Preliminar de Os Sertões: nfoi, na significação integral
da palavra, um crime. Denunciemo-lora.

Desde entáo, o conflito de 1896-1897 tem sido objecto de diversas apro-
priações e representações - historiográficas, iconogrâfrcas,literárias, fllmicas -, as

quais, consoante o sentido da proposta interpretativa, rêm acenruado múltiplos
aspectos alegadamente em presença no Arraial de Canudos.

Porém, há já algumas décadas que uma corrente da historiografia brasileira
se tenta emancipar do uínculo euclidiano de Canudos, procurando dar voz a

outras fontes e a outras aproximações. Neste esforço de reinterpretação liber-
tadora destaca-se o trabalho do Centro de Estudo Baianos da Universidade
Federal da Bahia, na senda inaugurada pelos trabalhos de José Calasans ainda
na década de cinquenta. Integrados neste desígnio interpretativo pré-euclidiano
de Canudos encontram-se os estudos sobre o impacto dos acontecimentos na

opinião pública coeva. O ensaio pioneiro de \Øalnice Galvão - No Calor da Hora.
A guerra de Canudos nos jornais (1973) - serviu de lastro a ourros, com enfoques

mais direccionados para a imprensa local ou mesmo internacional, destacando-se

tâva: (centos ou milhar, o sucesso inseriu na história do Brasil uma página de tragédia, e assinala em traço lúgubre
esta recente manifestação do dell¡io herdado da nacionalidade mãe.> (ob. cit., p. 161).

Cf., por ex., José Calasans, A guerra dos canudos no Cancioneiro popular do Brasil, separata das Actas do Colóquio
de Estudos Etnográficos nDr. José Leite de Vasconcelos,, vol. II, Porto, 1960, pp.3-6.
Cf.EuclidesdaCunha, OsSertõr [1902],vol. I,Lisboa,Lello&IrmãosEdito¡es, 1953,p.7.
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a investigaçáo desenvolvida por Berthold Zilly sobre a recepção de Canudos na

imprensa alemã,, francesa e inglesat.

A análise da recepção dos acontecimentos de Canudos em Portugal procura

situar-se precisamente neste esforço de resgate histórico dos acontecimentos do

sertão nordestino. Tentaremos regressar às primícias dos factos, tal como foram

divulgados e recebidos no Portugal oitocentista, abstendo-nos propositadamente

de dialogar com interpretâções e reconstruções da mais variada índole que poste-

riormente foram sendo acumuladas sobre este episódio. Interessa-nos, acima de

tudo, tentar responder a uma série de questões pragmâticas, tais como: por que

via chegaram as notícias sobre Canudos a Portugal? Que tipo de informação foi
divulgada e por que meios? Que atenção foi conferida ao conflito na imprensa

periódica nacional? Que cambiantes no tratamento do assunto se podem iden-

tificar entre diferentes jornais?

Se exceptuarmos meios informais, pessoais ou familiares (u.g., cartas, rela-

tos ou telegramas), cujo rastreio é hoje praticamente impossível de fazer e que

não possuem saliência pública, tudo sugere que Portugal teve conhecimento

das campanhas de 1896-1897 essencialmente por duas viasr desde logo, e num

âmbito restrito, inacessível à opinião pública, através das informações veicula-

das oficialmente pelas representações diplomáticas e consulares no Brasil. Por

outro lado, por meio das notícias e comentários publicados na imprensa de

grande circulação de Lisboa e do Porto. Singularmente, ou náo, quer os canais

diplomáticos quer a imprensa de grande tiragem são convergentes na atenção

algo parcimoniosa que conferem ao episódio. A imprensa, em particula¡ Pese a

gravidade do conflito e a proximidade cultural e histórica existente com o Brasil,

não confere ao conflito de Canudos um destaque substancialmente superior ao

que atribui a outros acontecimentos internacionais da época, como a (questão

de Cretao ou a insurreição em Cuba.

Com efeito, um dos aspectos a ter em conta na análise da recepçáo em

Portugal dos acontecimentos de Canudos é o facto de essa recepção ser, de um

modo geral, subordinada às representações brasileiras da contenda. Representa-

ções que, dada a locaJizaçáo remota dos acontecimentos, se construíram quase

Entre outros trabalhos do autor, cf. Berthold Zill¡ uCanudos telegrafado: A guerra do fim do mundo como evento

de mídia na Europa de 1897", Ibero-ameriþanisches Arcl¡iu. Zeitschrif ftr Soziøluissenrhafen und Geschichte, NF

Jahrgang26,2000, p. 59-96, Agradece-se ao autor a cedência de uma versão policopiada deste texto. Veja-se também

Lidiane Santos de Lima, ,,4 campanha de Canudos nos jornaisr, comunicação apresentada ao )O(VIII Congresso

Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2005, disponlvel em http://w.intercom.org.br/papers/nacionais/2O05/
resumos/R0757-1.pdf (consultado em Janeiro de 2014).
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exclusivamente a partir das visões veiculadas pela imprensa. Não por acaso, já
muitos historiadores viram Canudos como um dos primeiros episódios políti-
cos ontologicamente mediáticos. Perspectiva que se justifica por várias razóes.

O conflito de Canudos foi efectivamente, e como bem notou o escritor Mario
Vargas Llosa, uma guerra do f.m do mundo, passada longe dos olhares da civiliza-

ção e tendo exclusivamenre por tesremunhas os próprios beligerantes6. Qualquer
notícia ou informação tinha como primeiro entrave os dois mil quilómerros que
separavam os confins do sertáo baiano das sedes dos jornais na Rua do Ouvidor,
no Rio de Janeiro.

Durante muito tempo, Canudos foi sobretudo um acontecimento construído
à base de suposições, conjecturas e boatos veiculados pela imprensa, assenres em
esparsas notícias vindas da linha da frente. Mas mesmo depois da linha telegrá-
fica se ter estabelecido como um dispositivo que oferecia algumas garânrias de
fiabilidade quanto à informação transmitidaT, sabemos hoje que o trabalho dos
jornalistas em campo foi sempre censurado, alegadamenre por imperativos de
naûrÍeza militar. No entanto, talvez a censura mais eficaz tenha sido a da igno-
rância, já que a cobertura jornalística da guerra de Canudos sempre se cingiu a

um dos lados da contenda. Nenhum repórter seguiu os passos, observou o com-
portâmento, entrevistou ou recolheu informaçóes junto das forças conselheiristas.
Até à sua capitulaçáo, o Arraial de Canudos permaneceu sempre um reduto
misterioso e inacessível. A palavra de António Conselheiro e dos seus seguidores
nunca foi ouvida. A ficção de Vargas Llosa arrisca a resolução do ponto preciso
da tragédia de Canudos colocando um jornalista do lado de lá. Mesmo assim,
esse pobre arauto não só é míope como parre os óculos logo nos primeiros dias
em que chega ao Arraial, acabando por observar tudo praticamente às cegas.

Não convocamos Vargas Llosa por mero divertimento literário; na verdade, a sua
metáfora do jornalista míope é uma judiciosa sínrese do quadro analítico que
aqui pretendemos desenvolvers. O jornalista míope é o demiurgo de Canudos.
É ele que desde o primeiro momenro constrói o (caso Canudosr, explicando-o

Cf, Mario Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, trad. portuguesa, Lisboa, Liv¡aria Bertrand, s.d. [ed. original
castelhana de 19811.

Só em Junho de 1897, já o conflito contava com mais de meio ano de vida, se instalou uma linha telegráfica entre

Queimadas (estação ferroviária mais próxima do teatro de guerra) e Monte Santo (base de operação das forças legais),
cf Berthold Zill¡ nCanudos telegrafado...,, cit.

lJma interessante leitura e interpretação desta metáfora de Vargas Llosa foi feita por Leopoldo Bernucci, Historia de
um malentendid'o: un estudio transtextuøl de La guerra del fin del mundo de Mario Vørgøs Llosa, Nova Iorque, Lang,
1989.
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à luz das tensões e das idiossincrasias nacionais e regionais do momenro. Aquilo
que poderia não ter passado de mera alteração da ordem pública local evoluiu para
questão estadual, depois para um problema federal, aré se converrer, enfim, ern
dmeaça nacional. Tudo isso, em larga medida, devido ao trabalho da imprensa.
De uma imprensa que pouco ou nada viu e, quando o fez, observou a realidade
de forma parcial e enviesada.

Justamente por isso, analisar a recepção de Canudos na imprensa justifica-se
como algo mais do que uma opçáo heurística. Tâl como sucedeu nourras causes

célèbres da época - com Dreyfus à cabeça -, Canudos é um caso intrinseca-
mente mediático: a sua recepção na imprensa tem uma dimensão constitutiva,
no sentido em que a sua existê ncia é indissociável das representações que dele
se fizeram nos jornais.

Por outro lado, a análise da recepção do episódio de canudos na imprensa
portuguesa integra-se num esforço de melhor entendimento do próprio conflito
através do estudo da sua dimensão discursiva. Para o efeito, tenrar-se-á perceber
de que modo a nossa imprensa contribuiu paru a <construçáo de canudos), que
representações elaborou em seu rorno e de que modo as integrou e fez dialogar
com o contexto político português. Entre o corpus da imprensa analisada, haverá,
naturalmente que ser sensível às diferenças de cada periódico, distinguindo: (a)

os jornais generalistas de grande circulação, como O Século, o Didrio de Notícias
ou Comntercio do Porto, que procedem sobretudo a um tratamento noticioso
de pendor factual e descritivo, de onde estão ausentes, em regra, tentativas de
interpretaçáo política global do episódio e, menos ainda, leituras de carizpropa-
gandístico; (b) os periódicos republicanos dominados por um estilo panfletário
e animados por um espírito radical de combatividade antimonárquica, como
A Vanguarda, A Voz Pública ot A Marselhezø; (c) e, enfim, a imprensa monár-
quica ou, se quisermos, a imprensa nda situaçãon, udo regime), como o Correio
da Manhã, o Nouidades, o Diário llustrado ou O Ti:mpo.

A fonte primordial de irradiação de norícias do Brasil era a imprensa
brasileira, nomeadamenre a do Rio de Janeiro, relativamente controlada pela
jovem República. Assim, pese a mediação da imprensa de ourros países (u.g.,

de França e de Inglaterra), a opinião pública pomuguesa, vivendo sob regime
monárquico, era informada das tensões pollticas brasileiras por fontes noticiosas
de orientação republicana. Fonres que, desde o primeiro momenro, procederam
a uma leitura política dos acontecimentos. Os jornais paulistas - curiosamenre,
pela mão do próprio Euclides da Cunha - chamaram ao Arraial de Canudos z
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dãos estrangeiros nas ruas da capital federal. A isso acresciam os espancamentos,

as ofensas à propriedade e os assaltos a lojas de portugueses comeddos por grupos

radicais civis com a permissividade das forças da ordemlO.

Como primeiro Presidente civil do novo regime, na sua ascensão ao poder

em 1894 Prudente de Morais tfouxe consigo a esperança de apazigtamento do

ambiente político e do fim da República militar. Efectivamente, o novo Presi-

dente esforçou-se por levar a cabo uma política de consenso e pacificação dos

conflitos entre as diferentes forças republicanas: afastou os militares do pode¡

deixou cair várias medidas de Floriano, conseguiu resolver o foco belicoso do

Rio Grande do Sul, prometeu amnistia aos civis que participaram nas rebeliões

federalistas e na Revolta da fumada. Como efa expectável, nenhuma destas medi-

das foi bem acolhida pela facção florianista, que via na eleição de Prudente um

recuo no processo de consolidação do regime e um perigo para a integridade da

República. Banidos do poder, os radicais reforçaram os seus circuitos informais:

os batalhões patrióticos diversificaram os seus campos de acção e proliferaram

os órgãos de imprensa radical.

Uma das consequências imprevisíveis da política de conciliaçáo de Prudente

de Morais foi precisamente a transferência do jacobinismo dos gabinetes para a

rua. Outra foi o recrudescimento do movimento monárquico. Com a saída dos

radicais do governo criaram-se condições para uma reorganização das facções

restauracionistas que voltaram a ganhar confiança e ânimo no contexto de maior

tolerância que então se verificou, inclusive através do regresso ao país de alguns

exilados. Em meados de 1895, já Eduardo Prado e Afonso Celso publicavam

apelos à aglutinação entre os monárquicos nas páginas do Commercio de S. Paulo

sem serem sujeitos a qualquer tipo de censura. Em finais desse ano, criou-se

em São Paulo o primeiro Partido Monarquista e, em 1896, os monárquicos da

capital federal seguiram o exemplo paulista, inaugurando o Centro Monarquista

do Rio de Janeiroll.
Este processo de institucionalização do movimento monárquico não deve,

no entanto, ser confundido com uma conquista de influência. Mesmo na sua

versão relativamente organizada, depois da morte de D. Pedro o monarquismo

brasileiro foi sempre um movimento disperso e com fraca expressão polltica. Mas,

na verdade, o monarquismo náo precisava de ter força efectiva para se configurar

10 Sobre os batalhões patrióticos e a lacçio florianista que tomou conta do poder nos primeiros anos da República

veja-se Suely Robles Queiroz, Os Radicais da Repúblicø, São Paulo, Brasiliense, 1986.

r1 Cf. Maria de Lourdes Janotti, Or Subuersiuos da República, São Paulo, Brasiliense, 1986' p.9.
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nossa Wndéiae, enquanto no Rio de Janeiro se aproveitou a oportunidade para

levar adiante uma campanha contra a suposta tibiezado governo de Prudente de

Morais e a permissividade do Presidente para com os subversivos da República.

Nem ordem, nem progresso

Os anos que se seguiram à implantaçáo da República no Brasil foram

tempos de grande instabilidade política, com especial agravamento durante o

governo militar do marechal Floriano Peixoto. Depois dos conturbados pri-
meiros doze meses de tensão entre Executivo e Legislativo que acabaram por

culminar na demissáo do Presidente Deodoro da Fonseca em Novembro de

1891, o Vice-Presidente Floriano Peixoto conseguiu congregar em seu redor

o consenso e a força suficientes para sustentar uma ditadura militar que só

começou a conhecer efectiva contestação depois de vigorar mais de um ano:

em Março de 1893 com o manifesto dos 13 generais; em Maio, com o inlcio

da revolta federalista do Rio Grande do Sul; e, ao cabo de quase dois anos,

com a segunda Revolta da Armada, em Setembro de 1893. O governo do

omarechal de Ferror, como ficou conhecido Floriano, foi marcado pelo esforço

de consolidação do novo regime, o que significou a implementação coerciva

de um projecto partidarista de República: o governo e as principais posições

políticas foram ocupados por militares, grande parte das chefias dos Estados

passaram para as mãos de homens de confiança do Executivo. A completar

este cenário, Floriano deu carta branca à formação de grupos de milícias civis

que rrâtaram de pôr em prática os desígnios governamentais entre a sociedade.

Proclamando-se guardiães da pureza republicana, estes batalhões patrióticos

assolaram monárquicos e republicanos moderados, bem como emigrantes

portugueses, sobre todos fazendo cair a pecha de potenciais conspiradores

contrâ o novo regime.

O radicalismo esteve ao rubro por aqueles anos: às declarações de estado de

sítio, saneamentos, prisóes, deportações e julgamentos sumários perpetrados ou

inspirados pelo Governo juntavam-se os empastelamentos de jornais, as campanhas

de difamação na imprensa, as perseguições e as ameaçâs a monárquicos e a cida-

e Euclides da Cunha, 'A nossa Vendéia' , O Btødo de S. Paulo, I4-1II-1897 e 17-YIl-1897 apud Etclides da Cunha,

Diário d¿ uma Expediçã0, org.'üalnice Galvão, São Paulo, Companhia dæ Letras, 2000' pp' 43-62.
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como (ameaçar. Desde muito cedo, â República especializara-se no exercício de

imputar aos monárquicos o ónus de todos os seus infortúnios. Por isso mesmo,

antes de serem uma força concretâ e minimamente organizada, os monárquicos

brasileiros já há muito haviam sido arrastados para a arena política. Com maior

ou menor justificação, haviam sido acusados de estar na sombra de praticamente

todos os episódios de alegada subversáo da nova ordem, desde o suposto bloqueio

que o Congresso havia feito à governaçáo de Deodoro da Fonseca, em 1891,

ao levantamento da Marinha contra a ditadura militar de Floriano, em 1893,

passando pela oposiçáo ao castilhismo no Rio Grande do Sul.

O jacobinismo habituara-se a agitar o espectro monárquico para encobrir

dissidências internas e para justificar medidas extraordinárias de repressão e de

fortalecimento do regime republicano. Não é descabido pensar que os monárqui-

cos, por seu turno, possam ter tentado, em determinadas ocasiões, engrandecer a

sua imagem pública tirando partido da ideia - avançada pelos republicanos - de

que dispunham de uma força política efectiva e superior à que muitos julgavam.

Mas, de uma forma geral, esta fama sem proveito reverteu quase sempre em seu

desfavor.

A ausência de iniciativa governamental para conter o recrudescimento

monárquico foi um dos principais pontos da agenda de contestação a Prudente

de Morais. O Presidente encontrava-se no meio de fogo cruzado: os radicais não

lhe perdoavam o abandono do estilo de governaçáo de pulso forte característico

do umarechal de Ferroo e acusavam-no de ser demasiado permissivo para com os

que pretendiam subverter a oordem e progressoD do novo regime. Por seu turno,

os moderados apontavam-lhe o insucesso da dissolução da ditadura militar, visível

na impossibilidade de conter os radicais, que se haviam limitado a mudar-se dos

gabinetes ministeriais para as ruas das principais cidades. A acrescer a esta con-

testação interna, a presidência de Prudente dava ainda sinais de incapacidade de

afirmação internacional, sendo patentes as dificuldades na resoluçáo das questões

com a França e a Inglaterra quanto ao estabelecimento de limites fronteiriços e

de soberania nos territórios do Amapá e da ilha da Thindadel2.

Neste contexto, o surgimento da figura mística de António Conselheiro,

agrupando em seu redor uma multidão de fiéis nos remotos sertões do Nor-
deste do país, aliado ao facto de as tropas federais não conseguirem debelar este

12 Sobre o rperigo monárquico, durante primeira década republicana no Brasil o trabalho fundamental é o já refèrido

de Maria de Lourdes Janotti. Cf. ainda AmandaÌlltzzi Gomes, uMonarquistas restauradores e jacobinos: activismo

políticoo, Eçudos Históricos, Vol. 21, n." 42,Julho-Dezembro de 2008, pp.284-302.

DESORDEM EM PROGRESSO: A RECEPÇÃO DO CONFLITO DE CANUDOS NA IN4PRENSA PORTUGUESA O''OCE*''"O I B5

movimento adverso ao lema da nordem e progressoo, ofereciam aos partidários
de Floriano um excelente pretexto para criticar a pusilanimidade da governa-

çáo de Prudente de Morais. Náo admira, pois, que hajam sido os jacobinos

a tomar a ofensiva. Em contraste, o governo procurava demonstrar que, pese

as sucessivas derrotas sofridas no terreno, detinha o controlo da situação. Por

seu lado, os monárquicos tentavam, acima de tudo, negar as acusações de

envolvimento numa suposta conjura urdida com o fito de restaurar o Império.
Republicanos moderados e monárquicos encontravam-se, pois, numa posição

defensiva, face à agressividade acusatória movida, contra uns e outros, pelos

jacobinos florianistas - estes, sim, os verdadeiros beneficiários da eclosão de um
foco de insubordinação que exigia ser punido de forma exempla¡ em especial

quando demonstrou a sua força e vitalidade ao derrotar estrondosamente, em

Março de 1897, as tropas comandadas pelo coronel António Moreira César,

vitimado nessa campanhal3.

Tudo sugere que, ao invés da propalada ideia de uma conjura monárquica
entre as elites realistas do Rio e os povos místicos da Bahia, ocorreram, em

simultâneo, dois movimentos que contestavam a uordem e progresso, de Pru-

dente de Morais: o movimento dos que, a milhares de quilómetros da capital,

se opuseram, sem jamais se renderem, às sucessivas expedições pacificadoras das

tropas estaduais e federais; e o movimento dos que, em pleno Rio de Janeiro,
desencadearam uma violenta reacção antimonárquica que não só tinha por alvo

os sebastianistas que sonhavam com a restauração do Império mas também, ou
sobretudo, os que procuravam consolidar a nova ordem republicana sob a égide

de Prudente de Morais. Este passou à ofensiva e a quarta e última expedição

processou-se à maneira florianista: com mão de ferro e sem contemplações, com
um saldo final de milhares de mortos.

'r Entre Outubro de 1896 e Outubro de 1897, a Guerra de Canudos correspondeu, na verdade, ao confronto entre

conselheiristas e forças legais em quâtro distintos momentos â que se convencionou chamar campanhas: i.") uma
expedição policial de cerca de 100 praças comandada pelo tenente Manuel da Silva Pires Ferreira, derrotada em

Uáua, a caminho de Canudos, em Novembro de 1896; 2.") expedição estadual, com cerca de 550 praças, liderada

pelo major Febrônio de B¡ito, derrotada em final deJaneiro de 1897;3.") expedição federal comandada pelo major
Moreira César, com cerca de 1 .300 soldados, derrotada a 3 de Março de 1 897 batendo em retirada depois malogrado

assalto ao Arraial de Canudos; 4.^) expedição federal comandada pelo general Artur Óscar, com cerca de 5.000
homens, iniciada em Junho de 1897 e terminada a 5 de Outubro de 1897 com a total destruição de Canudos e
ce¡ca de 1.500 baixas militares.
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giado que pfega aguerra em nome da religião e da monarquiao). E, enquanto os

seguidores do Conselheiro são descritos como ufanáticos>, nselvagenso, nferozes,

e ohediondamente sublimes no seu extraordinário valorr, as tropas do governo

republicano são apresentadas a uma luz mais favorável e contida, salientando-se

os que morreram ulutando com denodor.

A adjectivação e o discurso permitem detectar alguns tópicos caros ao ideário

positivista, como o atavismo da ferocidade e o misticismo popular enquanto

expressão da ignorância e do atraso. Significativamente, o Conselheiro é retra-

tado como um homem de poucas letras (udeve aPenas saber lerr), enquanto o

exército é representado como uma força ordeira, disciplinada e disciplinadora,

reparadora da tranquilidade e da segurança em face de uma ameaçâ que, à época,

contava já com 6.000 seguidores, de acordo com O Século. Em contraste com

esta ameaça, assinala-se a forma hospitaleira e calorosa como as populações do

sertão - outro (povo), que não o (povo)) do Conselheiro - acolheu as tropas

governamentais.

Sublinhe-se que em lugar algum é explicado o motivo da expedição ou a causa

do conflito. Não se refere a existência de qualquer acto contrário à lei ou a prática

de delitos que justificassem a intervençáo do exército. Não se explicita, naquela

que é a primeira e das mais desenvolvidas notícias sobre António Conselheiro e

os sucessos de Canudos, o que acontecera para suscitar tal <luta horrorosa, entre

o exército e os oaudazes conselheiristasr, como que pressupondo que a perigo-

sidade - e, logo, a necessidade de a debelar - estaria inscrita no próprio gesto

de seguir as ordens de um llder místico. Apenas num breve trecho desta notícia

é possível vislumbrar um indício de desobediência: na alusão fugaz ao facto de

António Conselheiro (pregar a guerra em nome da religião e da monarquiar.

Numa brevíssima notícia da edição de 9 de Janeiro, o século dá conta de

algumas actividades dos fiéis ao Conselheiro, caracterizados - por três vezes

- como ofanáticosrl5. A partir daí, a expressão nO fanático da Bahiar, ou simi-

lar, passa a ser urilizada como título de muitas notícias referentes a Canudos,

criando-se assim, de certo modo, uma (continuidade folhetinescÐ que permite

aos leitores reconhecerem de imediato o conteúdo da matéria jornalística e

acompanharem o desenrolar dos acontecimentos. No dia 9 de Março, sob o

título <No Brazilo, informava-se serem odeveras graves)) as notícias recebidas

por telégrafo, gravidade que se reporta não aos confins da Bahia, onde se deu

" Cl. O Século, de 9-Í-1897, p. I
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Canudos na imPrensa portuguesa de 1897

Em Portugal, é com o desastre da expedição Moreira césar, em Março de

1897, que a imprensa desperta para o caso e lhe concede alguma atenção, ainda

assim muito concentrada em nmicro-notíciasn de escasso interesse, o que' em

boa parte, se deve ao facto de a fonte noticiosa dos jornais portugueses ser' quase

em exclusivo, o que os seus congéneres brasileiros publicavam.

No entanto, há notícias de relevo sobre a personalidade de António Con-

selheiro e a sua acção que começam a ser difundidas logo no início de 1897 '

Assim., o jornal O Século assinalava, na terceira página da sua edição de 1 de

Janeiro de 1897, sob o título <António Conselheiro - O fanático da Bahia',

que uA imprensa brasileira tem-se ocupado largamente de um personagem deste

nome que nos sertóes do estado da&alaexefce o papel de faquir (sir), arrastando

após si a populaçáo rude, cognominando-se o Santo e dando que fazer e que

,errti, às forças do governo.ola Dedica-se um espaço relativamente amplo à sua

biografra, apresentada em tonalidades sombrias ou com um sentido pejorativo

e condenatório, provavelmente por efeito da recepção, mais ou menos actítica,

dos noticiários publicados na imprensa brasileira. António Conselheiro é des-

criro como um ufanáticou de 60 anos, sendo referido que a sua família usofria

de afecçáo mental). Qualificado como um nbonito homem,, o seu pai, Vicente

Mendes Maciel, é caracterizado como uretraídor, (taciturno), ((mau)) e uperi-

gosamente desconfiadoo, mencionando-se ainda a sua inclinaçáo para o abuso

do álcool e, em momentos de cólera, para a prâtica de agressões conjugais. Por

sua vez, António Conselheiro, sintomaticamente, é apresentado como numa

completa emanação do pai, está nas mesmas condições patológicas e poderá ser

estudado como sltecirnen entre doentes mentaisr. Acrescenta-se: nDava bem para

uma bonita pá'gina de Lombroson.

Nessa mesma norícia, O Século descreve ainda António Conselheiro como

um umístico)), que se julgava imbuído de uuma missáo divina', aparecendo às

gentes sertanejas ora como (pregadorD, ofa como (eremita))' assim seduzindo

o (poyo ignorante e supersticiosoo. Salienta-se a sua tentativa de emulaçáo de

Cristo, estando António Conselheiro acompanhado por um grupo a quem

designavam por uapóstolosr. Realça-se a marca religiosa e anti-republicana do

-orri-.rr,o (António Conselheiro é caractetizado como um ohomem privile-

ra Cf. uAntónio Conselheiro. O fanatico da Bahiao, O Século, de 1J-1897' p' 3'
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Enquanto um dos principais periódicos lisboetas,enquadrava abertamente

os acontecimentos de Canudos numa vasta conspiraçáo sebastianista visando

derrubar a jovem República debilmente liderada por Prudente de Morais, a

imprensa monárquica achava-se numa posiçáo precárria. Incapaz de negar a

gravidade do que se passava (usão de uma gravidade extrema os acontecimentos

de que nos deram conta os telegramas do Rio publicados anteontem e ontemr),

O Correio da Manhã podia, no máximo, colocar em dúvida a tese segundo a

qual existiria uma articulação entre os monárquicos da capital e aquilo que

designa por (a gente do mistificador sertânejo)re. Por outro lado, acentua-se

que Moreira César fora um auxiliar precioso de Floriano Peixoto aquando da

revolta contra este lançada pela Marinha e que gozava de total apoio entre os

florianistas. uOs jacobinos idolatravam-no), refere O Correio da Manhã, pelo

que â sua imprevista derrota às máos dos povos de sertão desencadeara uma

violenta e condenável reacção no Rio. O odesastre, de Canudos ndesvairou

a jacobinagemr, dizia O Correio da Manhã; para" de seguida denunciar os

desmandos dos radicais na capital da República: assaltaram as tipografias dos

jornais monárquicos, assassinaram o seu director e, por pouco, náo mataram

também o líder do partido restaurador, o visconde de Ouro Preto. Naquele
momento de grande tensão e incerteza, o ponto máximo a que a imprensa

monárquica portuguesa poderia ir consistia, por um lado, em colocar em dúvida

que António Conselheiro estivesse às ordens de conspiradores restauracionistas;

e, por outro, mesmo admitindo que tal fosse verdade, em sublinhar a neces-

sidade de ser feita justiça ao assalto dos jornais monárquicos e ao assassinato

do seu director. Quanto ao facto de o Conselheiro ser (um instrumento da

monarquia), expressava-se a dúvida: uSerá? Náo será?r.

Os acontecimentos do Rio de Janeiro forneciam, ainda assim, um bom

pretexto de vitimização por parte da imprensa monárquica portuguesa. Numa
estratégia discursiva hábil, ademais concebida numa situação desfavorável dada a

abundância de notícias que asseveravam existir um apoio logístico dos monárquicos

do fuo aos fanáticos da Bahia, O Correio da Manhã procura inverter posições,

colocando a República brasileira à prova e deslocando o foco das atenções para

os atentados na capital. Em Agosto, O Correio da Manhã volta a publicar novo

material probatório da inexistência de qualquer ligação entre os restauracionis-

'e Cf. uOs acontecimentos do Brazil,, O Correio da Manhã, àe \l-ilI-1897, p.2
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a morte de Moreira César, mas ao Rio de Janeiro, onde dessa morte teria resul-

tado um ulamentável conflitor, no decurso do qual seriam saqueados os jornais

Liberdade e Gazeta da Thrde e assassinado o seu director, o coronel Gentil de

Castrot6. Para o ponto que nos interessa, a notícia de 10 de Março de 1897

transmite a seguinte informação:

nParece que o fanático A¡tónio Conselheiro, que uns supõem um simples apóstolo de

ideias religiosas, tem realmente intenções políticas no sentido monárquico, o que explicaria

a sanha, a alucinação da populaça no Rio de Janeiro, que assim tiraria desforço do desastre

de que foi vítima o co¡onel Moreira.,

O cunho monárquico da rebelião é aprofundado, de forma muito desenvolvida,

no noticiário d'O Século do dia seguinte, novamente sob o título nO Fanático da

Bahiar17. Tlatar-se-ia, em síntese extraída da imprensa brasileira, de uma <teacçáo

monárquican apoiada pelos osebastianistas> do Rio e concretizada, no terreno,

por António Conselheiro e pelos seus seguidores. Era esta a tese propagada pelos

florianistas que acreditavam numa articulação entre monárquicos cariocas e os

fanáticos baianos. Ao dar publicidade a esta leitura política dos acontecimentos,

O Século - que em 1893, durante a segunda Revolta da Armada, se havia esfor-

çado por manter uma posição de relativa imparcialidade - colocava-se a1oÍa,

pofventura sem se aperceber inteiramente disso, ao lado dos florianistas.

Possivelmente para mitigar esta leitura e tranquilizar as chancelarias e as

opiniões públicas da Europa - em particular, de Portugal -, o Ministro das

Relaçóes Exteriores brasileiro apressou-se a enviar um telegrama a Assis Brasil,

seu representante em Lisboa, dando conta, em tom eufemístico, Que â expedi-

ção a Canudos unão foi felizr, mas que tudo náo passaYa de um nfacto local,

sem influência na ordem e tranquilidade do paísr. Aos que acusavam Prudente

de Morais de tibieza perânte uma ofensiva monárquica em várias frentes, o

telegrama diplomático - reproduzido nas páginas de O Século - respondia

dizendo que nEstáo dadas enérgicas providências e nova expedição promete

bom resultadon. Depois, nLtma alusão críptica e evasiva aos acontecimentos no

Rio, acrescentavâ-se: uAqui, algumas turbulências tentaram alterar a ordem,

mas náo o conseguiram)I8.

t6 Cf., numa perspectiva parcial, mas com abundante informaçáo documental, Affonso Celso, O Assasinato do Coronel

GentilJosé de Ca*ro (Subsídios parø a hisniria do regímen republicano no Brøzil), Paris, s.d.

'7 Cf. uO Fanatico da Bahiao, O Século, de 1l-lll-1897, p. l.
r8 Cf. uAcontecimentos no Brazrl,, O Século, de 12-IlI-1897, p.2.
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tâs e os conselheiristas20. Desta feita, tratava-se da traduçáo de uma entrevista

concedida pelo republicano Aníbal Falcão, antigo deputado ao Congresso e ex-

-secretário de Estado no Governo Provisório, ao jornal parisiense Éclair, em que

este considerâ ser necessário desfazer a ideia propagada na imprensa francesa de

que o Brasil seria num foco de reacçáo clerical fanáticar:

uO partido monárquico está morto e bem morto no Brasil. Para que o Conselheiro se

declarasse monarquista, foi necessário que o governo republicano se resolvesse a acabar com

a pilhagem dos seus fiéis, pilhagens e latrocínios a que o império não ligou importância.

Hoje o Conselheiro leva o seu ardor político ao ponto de destruir o dinheiro que lhe cabe

nas mãos, emitido pelo governo da República. Os monarquistas refugiados na Europa

procurâm explorar a ignorância em que naturalmente aqui se está dos detalhes da vida

política do Brasil para fazer crer no despertar do imperialismo; isto proporcionalhes um

efëmero sucesso de salão e dá-lhes uma pequena importância que lhes lisonjeia a vaidade.

No fundo não há. nada de sério.,

A última frase de Aníbal Falcão era o ponro que inreressava à imprensa
portuguesa monárquica. No fundo, mesmo que à custa de uma crírica aos

monárquicos brasileiros refugiados na Europa, pafa O Correio da Manhã o que

importava era o testemunho de um republicano que desmentia as conotações

pollticas do episódio de Canudos. Estava instaurado um curioso jogo de espelhos

em que os monárquicos que viviam no Brasil e os monárquicos portugueses

tinham interesses divergentes dos monárquicos brasileiros exilados. Para os dois
primeiros, importava desmentir a todo o custo a ideia de uma conjura restau-

racionista; para os exilados, por morivos aparentemente fúteis (oum efemero
sucesso de salãor, nas palavras de Aníbal Falcão), parecia inreressar pensar na
reacçáo monárquica como um movimento de amplo espectro, sendo as sucessivas

derrotas das tropas republicanas às mãos do povo sertanejo um indício claro de

que o Império poderia ser restaurado a breve trecho. Ora, essa ideia era infirmada
por um político republicano em entrevisra rranscrita em Portugal num... jornal
monárquico de Lisboa.

Na verdade, encontrávamo-nos num ponto em que todos se distanciavam de

António Conselheiro e do seu movimento. A caracterizaçáo como ofanárico> e

a condenaçáo dos seus actos foram transversais a toda a imprensa. Nem mesmo

'zo Cf. oBrazil. António Conselheiro. Os fanaticos da Bahia e a Republica b¡asileira,, O Coneio da Manhã, de27-\4II-
1897, p.2.

DESORDEN4 EIV PROcRESSO: A RECEPÇÃO DO CONFLITO DE CANUDOS NA IIVPRENSA PORTUGUESA O, roarrr,raO | 91

os mais conservadores tomariam o seu partido e, aliás,. o episódio náo foi exces-

sivamenre utilizado para contestar a fragilidade do republicanismo. Para isso

devem ter concorrido razões de estratégia política: não era sensato alinhar com

a câusa de um líder místico, nem tão pouco sufragar uma rebelião - mesmo que

monárquica - contra o governo legal de um país amigo e que ademais possuía

uma importantíssima colónia portuguesa. Daí que pafa a imprensa monárquica

o apoio aberto à uordem, brasileira, pese que republicana, constituía, naquele

contexto, a estratégia mais prudente.

Assim, jornais como o Correio da Manhã,

o Nouidades ou Diá.rio llustrado acabam

por não dedicar grande relevo a Canu-

dos, ainda que o Diá.rio llustrado, sem

quaisquer intuitos apologéticos, venha a

publicar uma imagem de António Con-

selheiro na sua primeira pâgina, sendo

o único periódico português, ao que

sâbemos, a fornecer aos seus leitores uma

representação iconográfica do famigerado

profeta nordesdno2r.

Em contraste, a imprensa republi-

cana mais militante, que não hesitava À\'ro¡iro co¡i$!;u¡¡rRo

em exautorar a duplicidade de jornais

moderados como O Século2z, esforçava-se por desvalorizar os acontecimentos

ocorridos no Rio de Janeiro, ao mesmo que tempo que se empenhava em

explorar a dimensão política do movimento de António Conselheiro. Assim,

o matutino AVanguørda. na sua ediçáo de 10 de Março de 1897, dizia que

os factos do Rio, apesar de não merecerem aprovação, eram justificáveis como

reacção legítima aos ulatrocínios e depredações realizados no estado da Baía pelo

denominado fandtico António Conselheiro e seus sequazes, sobre os partidários

do actual regime de que o Brasil está gozando os frutosoz3. Aligação de António

Conselheiro ao partido monárquico é aqui assumida e apfesentâda como um

2t Cf. Diario lllustrado, de l7-X-]L897, p. 1.

" Cf. AVanguarda, de2-III-1897, p. 1, ou de 11JlI-1897, p. 1.

,3 Cf oAgitação no fuo de Janeiro. Manejos monarchicos. O dinheiro dos Orleans. Represaliaso, A Vønguarda, de

10-IIl-1897, p. 1.
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facto incontestado. Vai-se mais longe, infirmando todos quantos caracterizavam

o Conselheiro como um nfanáticor:

udizemos o denominødo føruhico porque não acreditamos que seja só o fanatismo religioso

o que póe em câmpo António Conselheiro e os seus 40.000 bandidos; há ali outra mira: o

descrédito do sistema republicano, e a tentativa de restauração do império, para cujo fim

a filha do falecido Pedro II, D. Isabel, e o Orleans, conde de Eu, seu esposo, abriram os

seus cofres, ministrando ao ascoroso e nojento Monk da Baía os fundos necessários para a

campanha de reivindicação do chorado trono...)

A Vanguarda intui um dado importante. De facto, não interessava que

António Conselheiro fosse sistematicamente retratado como um nfanático>, um
místico alienado que conseguira conquistar uma multidão de fiéis, igualmente

alienados. Por outras palavras, não era credível que os monárquicos decidissem

financiar um visionário louco que âctuava nas lonjuras da Bahia. Daí a necessi-

dade de menorizar esta sua faceta e, em contrapartida, sublinhar o vasto número

dos seus sequazes justamente com o intuito de justiÊcar a reacçáo violenta dos

republicanos nas ruas do Rio e que culminara na morte de Gentil de Castro.

A Vanguarda chegou mesmo a tentar retirar lições dos acontecimentos para o caso

português: contestando a amnistia concedida por Prudente e que, entre outros,

beneficiara o visconde de Ouro Preto, diz o diário republicano: oSirva isto de

exemplo para, dado o caso de uma mudança de instituições no nosso país, se

repelirem com a miíxima energia todas e quaisquer aderências que decerto náo

deixariam de aparecerr.

A pulsáo propagandísúca d'A Vanguarda levava-o, contudo, a adoptar um
registo nem sempre coerente, não deixando de resvalar na caracterizaçio do

Conselheiro como um indivíduo mentalmente perturbado. A dado passo, o cariz

panfletário é de tal modo assumido que A Vanguarda parece ter como interlocutor
não os leitores de Portugal mas o público brasileiro, incluindo os monárquicos

de além-Atlântico ou, porventura, a colónia portuguesa, já na altura famosa pelo

seu alegado sebastianism¿, mais tarde conhecido por talassismoza.

Porventura ainda mais expressivo do que r4 Vanguarda, o jornal A Marselheza,

de João Chagas, atribuía a causa das desordens no Rio âo (morticínio causado

nas tropas brasileiras pela gente do fanático António Conselheiro, umâ espécie

'a Cf Isabel Corrêa da Silva, Espelho Frøterno. O Brasil e o republicanismo português na tr/xnsição para o slculo XX,Lisboa,
Divina Comédia Editores, 2013, pp. 3l3ss.
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de Cristo baianor. O processo de recepção e assimilação do episódio de Canu-

dos passou por distintas fases neste jornal. Num primeiro momento, tenta-se

desvalorizar as notícias dos tumultos do Rio, considerando-as boatos alarmistas

para desacreditar e criar instabilidade à República: na insurreição causou certo

pânico, mas essa impressáo foi passageira e com as medidas adoptadas pelo

governo legal o mercado volta de novo a refazer-se e a tentativa de revolta está

prestes a ser dominadar25. Nesta fase inicial, Chagas ainda demonstra alguma

hesitação em atribuir ao fanático da Bahia intuitos políticos, preferindo acreditar

na tese de que terão sido os restauracionistas a aproveitarem-se da sua,loucura.

A Marselheza parte daqui para alinhar com a imprensa jacobina brasileira nas

acusaçóes de tibieza a Prudente de Morais: o Presidente teria demorado demasiado

tempo a reagir e, quando o fez, era tarde demais, e já os (meros instrumentos da

reacção monárquica, se haviam transformado num verdadeiro perigo à própria
integridade do regime. Mas se a princípio havia dúvidas quanto à conjura entre

monárquicos e conselheiristas, após a derrota de Moreira César A Marselheza

deixou de hesitar: no dia 10 de Março, descreve, com base nas notlcias do Paiz

do Rio de Janeiro, o contrabando de armas efectuado através de Sete Lagoas.

O armamento viera da Bélgica, sendo importado por uma firma italiana de

São Paulo. Sabia-se até o valor da compra - 60.000 francos - e asseverava-se

que o transporte de material bélico continuava a efectuar-se pelo ucaminho de

ferro central do Brasilr26. A ideia de que António Conselheiro fora manipulado
converte-se na tese oficial do periódico: os monárquicos decidiram uaproveitar

esse fanático para instrumento da realização dos seus planos> e <triste prova dá

do seu prestígio uma causa que, para tomar um alento de vida, para impor como

uma energia não desfalecida, precisa socorrer-se do fanatismo de um homem,

atrás do qual são arrastados alguns milhares de miseráveisr.

Mas, a certa altura, Jo'ao Chagas decide intervir, pressentindo a necessidade

de não levar às últimas consequências aquela narrativa crítica do modo como

Prudente de Morais e o seu gorrerno tardaram a reagir ao movimento de Canu-
dos27. Fazê-lo implicava reconhecer que a causa realista constituía uma ameaça,

ou seja, no limite, que não era Prudente que tardara a reagir, era a República

que tardava a consolidar-se. A retórica republicana portuguesa, face a esta ques-

'z5 Cf. uAntonio Conselheiro, Os tumultos no Brazil,,, AMarselheza, de lOJII-i897, p.2.
26 Cf. uA¡tonio Conselheiro. Os monárquicos no Brasil. Contrabando de armas. Uma expedição derrotada. Notaso,

A Marselheza, d,e 1I-1lI-1897, p. 2.

'?7 Cf. João Chagas, n,4. Republica no Brazil,,, A Marselheza, de I2-III-1897, p. 1.
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táo, caminhava pois no fio da navalha: se alinhasse em demasia com a visão

dos jacobinos florianistas poria em causa toda a construção da República nos

trópicos. Ora, tendo em conta que esta se afigurava como um nmodelor, que o

que interessava era exaurir as suas potencialidades propagandísticas em favor do

republicanismo português, haveria que transmitir uma mensagem de serenidade

e de estabilidade. Daí que João Chagas desvalorize António Conselheiro, dizendo

que, a par dele, a região sempre fora fértil na produção de uCristos sertanejosr,

que a Bahia tinha <diminuta importância> e, enfim, que a tranquilidade estava

assegurada. Àqueles que procuravam extrair conclusões (contra o tumulto das

repúblicas em geral e o espírito de ordem das monárquicas em particular>, Cha-

gas explicava que era o Brasil que tinha um problema de ordem, era um país

<muito impetuoso>, e ali grassava o nespírito de indisciplinar, espírito esse que

fora cultivado e gerado pela Monarquia, upromovido sob o reinado bonacheirão

do imperador D. Pedro IIr28.

O posterior aparecimento de mais notícias sobre fanáticos religiosos noutras

partes do Brasil levou Chagas a rectificar o seu discurso de desculpabllizaçáo e

a realinhar com a retórica jacobina de culpabilizaçáo de Prudente de Morais:
(parece provado que foi a demasiada tolerância ou indiferença do governo federal

que permitiu ao messias baiano desenvolver tão râpida e perigosamente a sua

propagandao2e. Oscilava-se, assim, entre a responsabilizaçáo do laxismo imperial e

a culpabilização da tibieza do republicanismo moderado. Nesta fase de abandono

da tolerância, o próprio António Conselheiro passou a ser caracterizado como

uma personalidade bastante mais ardilosa e, também ela, capaz de manipular os

outros3o. Além de se lhe atribuírem diversos crimes, descrevem-se os seus lugares-

-tenentes, Joáo Abade e José Venâncio, afirmando-se serem os presumíveis autores

de dezoito mortes. Encontramo-nos, pois, bastante longe do retrato feito, no
início do mês, do bando do Conselheiro como um conjunto de umiseráveisr.

O retrato do profeta e da sua seita era agora traçado a cores mais negras clara-

mente para justificar o acréscimo do uso da força por parte das autoridades3r.

28 Esta ideia de que o Brasil tinha um endémico problema de ordem, a que a República tinha de pôr cobro a qualquer

custo, foi retomada por Chagas num livrinho de viagem que escreveu ao regressar do Brasil em 1 897, cf. João Chagas,

De Bond. Alguns Aspectos da Ciuilização Brasileira, Lisboa, Livraria Moderna, 1897, pp. 180-186.

'ze Cf. "O sebastianismo no Brazil,, A Marselheza, de 19-lll-1897, p. 1.

30 Cf. nAntonio Conselheiro e a sua ceita,, A Marselheza, de I9-III-1897, pp. l-2.
3' A partir de Abril de 1897, A Marselheza inicia a publicação de uma rubrica nDo Brasil - Revista política,, que

corresponde a um conjunto de cartas enviadas de além-Atlântico por Carvalho Neves, que já em 1893 havia sido

correspondente de O Século para a questáo da Revolta daArmada, no fuo deJaneiro (cf., por ex., Carvalho Neves,

uDo Brazil - Revista politica,, A Marselheza, d,e l6-IY-1.897 , p. 2, e de 22-IV-1897, pp. 2-3).

,-¿
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N'A Voz Pública, periódico portuense igualmente marcado pela militância

republicana, as notícias do Brasil eram acolhidas, entre outras fontes, pelos

jornais deste país, recebidos com significativo atÍaso3z. Depois da derrota de

Moreira César, A Voz Pública empenha-se em adensar a ideia de que, ao invés

de um bando de místicos fanáticos perdidos nos sertões baianos, a República

tinha de enfrentar um movimento organizado e bem armado, integrado por
milhares de combatentes e dotado sobretudo daquilo que as tropas federais não

possuíam: o conhecimento das peculiaridades geográficas e naturais dos sertões,

terra incognita a que, não por acaso, Euclides dedicará uma parte substancial

do seu livro. Esta qu€stão do domínio da terra é novidade introduzida pela Voz

Pública na recepção em Portugal dos acontecimentos de Canudos, onde território
e homens se configuravam âmbos como inimigos da República. De uma forma

geral a imprensa republicana portuguesa subscrevia a tese de os conselheiristas

serem um organizado braço armado de uma conjura monárquica, mas a questão

que permanecia em aberto era a de saber por que motivo actuaria uma força

tão numerosa e tão municiada nos confins do território, num lugar de f.m do

mundo. É que, na verdade, uma orebelião monárquica, no sertão, se beneficiava

das condições naturais do terreno para se desenvolver e afirmar, possuía escassa

capacidade de alastramento a outros pontos do país. Encontrava-se literalmente

confnada aos confns do Brasil - a sua principal força, no plano estritamente

militar, era também a sua maior debilidade, no plano de uma suposta estratégia

política restauracionista.

Após a derrota de Moreira César, a imprensa portuguesa de um modo geral

reclamava uma expedita acção enérgica da parte das autoridades brasileiras.

Mesmo jornais sem militância política clara, como o Corumercio do Porto,julgaram

necessário apostar na tese de que ao lado do Conselheiro não estavam apenas

miseráveis fanáticos mas sim tropas treinadas e com experiência, ((urn exército

aguerrido, sob o comando do coronel Salgado, um dos chefes da Revolta do Rio

Grande do Sul, e dois oficiais italianoso, dizia aquele jornal na sua edição de 24

de Março33. Só a presença de militares adversários, treinados segundo métodos

racionais e de acordo com as regras e os procedim€ntos da ordem castrense, teriam

32 Por exemplo, em 16 de Março de 1897, AVoz Pública dari notícias do Brasil recebidas através dos jornais do Pará

publicados até28 de Fevereiro (cf. uBrazil,, AVoz Pública, de 16-III-1897, p. 1). O Paiz, na sua edição de25 de

Março, relatará notícias de jornais brasileiros chegados à redacçáo mas que datavam, no limite, de 9 desse mês (cf.

nAcontecimentos do Brazil,,, de 25-lII-1897 , p. 1).

33 Cf. uBrazil. Carta de Pernambuco,, O Commercio do Porto, d,e24-III-1897, p. l.
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de milhares de mortos, entre os quais António Conselheiro36. As autoridades

lançaram uma intensa campanha de propaganda dessa vitória, divulgando

amplamenre a reportagem do fotógrafo expedicionário Flávio de Barros. Assim,

exumado o cadáver do Conselheiro, Flávio de Barros fotografa-o. É sintomático

que, nos atrasados conÊns sertanejos, António Conselheiro nunca tivesse sido

fotografado em vida, como é sintomática a necessidade de obter uma prova

documental tão concludente, ncivilizadar, nmodernao e, sobretudo, publicitáuel,

do seu definitivo desaparecimento.

Antes disso, a opinião pública tinha sido informadapari passu dos avanços,

nem sempre láceis, da quarta e derradeira expediçáo37, a qual foi acompanhada

de diversos repórteres - o mais famoso dos quais seria Euclides da Cunha - que

tiveram de obedecer aos ditames do jornalismo de guerra e à censura imposta

pelas autoridades militares (Manuel Benício, do Jornal do Comércio, foi obrigado

abandonar azona de guerra em finais deJulho). A imprensa náo questionou a

ocampanha)) nem perguntou quantas vidas se perderam para obter, literalmente,

a cabeça do Conselheiro. A morte deste, bem como a morte por degolação dos

seus partidários, mesmo após se terem rendido e incluindo mulheres e crianças,

náo é. referida na imprensa da época. Todavia, esta não pôde, naturalmente,

evitar a publicação da notícia da tentativa de assassinato de Prudente de Morais

por um ojacobinor, dias depois da campanha de Canudos. O Presidente desem-

barcava do paquete Espirito Santo, onde fora aguardar o general Silva Barbosa,

regressado da campanha no Nordeste. Do incidente resultou a morte do Ministro

da Guerra, o marechal Carlos Machado de Bittencourt, que estivera na Bahia a

acompanhar as operações contra os seguidores do Conselheiro. O atentado foi

perpetrado por um ujacobinor, ainda que jornais como A Marselheza, baseando-

-Se no Le Ti:mps, tentassem sustentaf que o crime não se relacionava com uln

36 As primeiras notícias dão conta da sua prisáo e não da sua morte (cl. A Marselheza, de7-X-I897, p. 2). Dias depois,

.orr brr. no Le Ti:mps, o jornal de João Chagas reconheceria a (morte do sanguinário rebeldeo (cf. uO fanatico

Conselheiro. Morte do Conselheiro,, A Marselheza, rfe l2-X-1897, p. 2). O comentário de Carualho Neves começa

de forma ilustrativa (,,4té que enfim! Ufl...r), para continuar a desenvolver a tese do movimento sebastianista (cf.

Carvallro Neves, nDo Brazil. Revista politica,, A Marselheza, de 2\-X-I897, p. 2). Insistindo na tese da conjura

monárquica, A Marselheza estimava o número de mortos em cerca de dois milhares (cf. uAinda o Conselheiroo,,4

Marsrlir"a, ð,e 4-XI-1897, p. 3). O Paiz partilha a ideia de conspiração monárquica, mas num registo menos inflamado

do que A Marselheza (cf . uBraztl,, O Paiz, de S-X- 1897, p. 1). No Porto, A Voz Priblica náo se referia à conspiração

-onárqui.", estimando, provavelmente com base nas mesmas fontes d'l Marselheza, que teriam morrido udois mil

jnsurç;r, enrre homens e mulheresu, enquanto eram oanimadíssimas as festas públicas em regozilo da conclusáo da

campanha de Canudos, (cf. uBrazil' A guerra de Canudos,, AVoz Pública, de 4-XI-1897' p' 1)'

37 Cf., por ex., O Sy'culo, de 1'2,2I e 28-X-1897, e de 4 e7-XI-1897.
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sido capazes de vencer as tropas de Moreira César. É nesta senda que o precário

Arraial de Canudos passa a ser descrito como umâ ogrande cidade>, infirmando-
-se a ideia, até aí corrente, de que se tratava de uum pequeno povoado)34. Há
como que uma releitura integral de Canudos e do Conselheiro , jâ náo retratados

como um povoado rural atrasado e como um fanático místico. Canudos era um

espaço urbano, o Conselheiro dispunha de uma organizaçáo militar, integrada

náo por fanáticos delirantes mas por jagunços perigosos e bem armados, qlre,

sobre as tropas regulares, tinham uma vantagem: o conhecimento do terreno

singularíssimo dos sertões baianos.

A imprensa portuguesa, mesmo a mais moderada, tendeu a aproximar-
-se da leitura jacobina ou florianista de Canudos de forma mais evidente que

outros jornais europeus. A imprensa europeia parece ter tido um olhar mais

distanciado e desapaixonado sobre Canudos do que brasileira3s, mas no caso

português, esse distanciamento é menor, como menor é a objectividade, sobre-

tudo quando observamos os periódicos mais empenhados na causa republicana.

Assim, mais do que uma (campanha)) como aquelas que a imprensa noticiava

e que em Moçambique eram levadas a cabo contra os Namarrais, existiria uma
(guerrâ). No limite, tratar-se-ia de uma (guerra civilr, o que constitui uma das

três representações do conflito: primeiramente apresentado como (campanha',

assumia agora as vestes de uma (guerra), de uma (guerra civil, que opunha dois

exércitos, mesmo que de distinto porte e recorte; mais tarde, e sobretudo pela

pena de Euclides da Cunha, Canudos será figurado como um (massacre>, assim

perdurando na memória colectiva brasileira até aos nossos dias.

Nesta fase, subsequente à derrota da expediçáo de Março, o conflito de

Canudos âpresenta-se como uma (guerraD, travada tanto nos sertóes da Bahia

como nâs ruas do Rio. Acima de tudo, como vma guerra de opinião pública,

em que Prudente de Morais tinha de demonstrar, perante todos os brasileiros

e em especial perante os florianistas, que possuía faculdades de poder e mando

capazes de debelar a rebeliáo nordestina. Caso contrário, todo o seu projecto
civilista e apazigutdor seria posto em causa. Daí a necessidade imperiosa,
após o desastre de Moreira César, de um triunfo esmagado¡ ou utotalr, sobre

os conselheiristas. Esse triunfo seria alcançado em Outubro de 1897, à custa

3a C[ uBrazil. Carta de Pernambuco,, O Commercio do Porto, de 26-IIl-1,897 , p. I
15 C[ Be¡thold Zilly, nCanudos telegrafado...,, cit.
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(partido jacobinor, mas antes com um alegado (parrido militar>38. No Porto,
AVoz Pública falava de um (atenrado jacobino, e noriciava que (o povo, havia
destruído as instalações do jornal República3e. Em Março, o povo calavajornais
restauracionistas; em Novembro, silenciava periódicos jacobinos. O (povo),
enquanto entidade absffacta, era sempre o mesmo; as redacções destruídas é que
variavam de orientação ideológica.

Alguma imprensa monárquica continuava na defensiva, afirmando o Ditirio
Ilustrado no rescaldo dos acontecimentos: onão sabemos, nem querenlos saber, a
que móbil obedecia António Conselheiro; o que é facto é que o seu misticismo
se tornara de inocente em criminoso, perturbando a ordem, ofendendo o governo
legal e custando ao Brasil muito dinheiro e muiro sangue. (...) Dizem que esrava

sendo instrumento dos elementos monárquicos, mas esta asserção até hoje ainda
náo foi fundamentada.>r4j Jâ o Nouidødes aproveitaya a tentativa de homicídio
do Presidente para salientar que a vítima morral, o Ministro da Guerra, era

odiada pelos ujacobinos> e que existiriam nmanejos jacobinoso naquele complot4l.

À id.ia de uma conjura monárquica para fomentar as actividades subversivas do
Conselheiro opunha-se agora a tese de uma conspiraçáo jacobina radical para
impedir a acçáo pacificadora de Prudente de Morais. Dias depois, um artigo
de fundo contestava a implantaçáo da República no Brasil, considerando que
a mesma, ao contrário do que prometera, falhara nos seus dois objectivos: a

prosperidade e a tranquilidadea2. Todavia, omitia-se agora o que anres se dissera

sobre a ordem regressada ao Rio após a tentativa de assassinato e o louvor feito
ao espírito ordeiro do Presidente Morais. De qualquer modo, o momenro era

de alegria e de festa ou, como noticiava o Século, <em rodo o Brasil têm sido
estrondosas e imponentes as manifestações de regozijo que se têm realizado pela
vitória de Canudos.ra3 Logo que soube da tomada do baluarte rebelde, todas as

repartições e serviços públicos do país hasrearam a bandeira nacional, o mesmo
acontecendo com diversos estabelecimentos comerciais e até casas particulares.
De noite, iluminaram-se os edificios públicos, enquanro o palácio presidencial
se abrira, para que Prudente de Morais pudesse receber, no salão principal, as

38 Cf. oOs aconrecimenros do Brazil,,, A Marselheza, ð,e 24-XI-1897, pp. Z-3.
3e Cf. uBrazil. Os últimos aconrecimenros. Suas causas,, AVoz Publica, de 9-XI-1897, p. 1-
¿0 Cf uO fanatico Antonio Conselheiroo, Diario lllustrado, d,e I7-X-1897, p. l.
at Cf. nO attentado conrra o presidente da republica do Brazil,,, Nouidades, d,e 6-XI-1897 , pp. l-2.
a2 Cf. uBrazil, Nouidadr, de 11-XI-1897, p. 1.
43 Cf . O Século, de 2l-X-1597, p. 4.
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felicitações de todos quantos aí se dirigiam para o saudar pela vitória sobre os

fanáticos da Bahia. Pouco depois, Prudente escaparia por pouco a uma tenrariva

de assassinato, da qual morreu o seu Ministro da Guerra, o marechal Machado

Bittencourt. Correram então rumores que o general Artur Ót."r estava envolvido

numa trama jacobina, nos termos da qual se aproveitaria o regresso das tropas da
Bahia para, uma vez reunidas na capital, lançar um golpe militar contra Prudente

de Morais. Dizia-se até que Bittencourt se deslocara à Bahia não para controlar

o desenrolar das manobras militares mas para pôr termo a quaisquer veleidades

conspirativas de Artur Óscaraa.

Tirdo sugere, pois, que nem o extermínio de milhares de civis no interior

do Estado da Bahia, nem a exibição pública do cadáver de António Conselheiro

rrouxeram à República brasileira a uordem e progresso), lema inscrito na bandeira

nacional que funcionários públicos e comerciantes hastearam jubilosamente em

todo o país no dia do anúncio do triunfo de Canudos.

Epílogo

Envolta em cal e transportada para a Faculdade de Medicina da Bahia, a

cabeça de António Vicente Mendes Maciel, autodenominado <o peregrinor,

seria, então, apropriada pela ncivilização> na sua expressão mais pura e elevada, a

<ciênciar. O doutor Raimundo Nina Rodrigues, uma das mais importantes figuras

da antropologia criminal brasileira e fervoroso adepto das teses de Lombroso,

encarregar-se-ia de examinar o crânio do profeta, para nele descobrir traços da

Ioucura atávicaque o levara a prosseguir aquela demencial empresa mística, bélica

e política. À nordemr, acabada de reinstaurar pela força das armas, seguia-se o

(progresso), em versão académica. Curiosamente, não foi o coronel Moreira

César, conhecido por uO Corta-Cabeçasn devido às suas façanhas sanguinolentas

na revolta do Rio Grande do Sul, que teve o triunfante privilégio de degolar o

Conselheiro. Pelo contrârio, fora a morte do uCorta-Cabeças, e a comoção que

esta causou no Poao do Rio e de São Paulo que obrigaram o governo a uma

acçáo táo enérgica contra o outro pouo, raiando a prática de um (massâcre) ou'

nas palavras de Euclides da Cunha, de num crime>.

aa Cf. uOs successos do Brazilo, O Século, de7-XI-1897, p.2.
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Arraial de Canudos surge retratado como uma bem conseguida e ordeira expe-

riência de comunitarismo livre, uonde um movimento espontâneo de camponeses

sem terra) fora capaz de fundar no primeiro núcleo de povo sem governo civilr,

onde instituições opressoras como a propriedade privada eram desconhecidas,

para escândalo da oligarquia dos latifundiáriosa8.

Em 1994, quando a revista Veja convidou quinze proeminentes intelectuais

do Brasil a escolherem as obras mais representativas da cultura do país, Os Ser-

tões foi o livro classificado em primeiro lugar. Dois anos depois, em 1996, por

ocasião do centenário de Canudos, o entáo Presidente da República, Fernando

Henrique Cardoso, escreveria um extenso artigo num dos jornais mais lidos no

Brasil, O Estado de S. Paulo. Aí, além de falar da uepopeia rrâgica que se tor-

nou num umito nacionaln, referiu que o país havia desabado a sua ufúria) num

upunhado de miseráveisrae.

Miseráveis, por certo. Mas aqueles que pereceram no Arraial de Canudos

foram bem mais do que (um punhadon. Entre homens, mulheres e crianças, na

desordem em progresso de 1897 terão sido mortas mais de vinte mil Pessoas.

¿8 Cf, neste sentido, Fernando de Barros Borba, (Jm Século de Canudos. A experiència noràestina de pouo sem gouerno,

separata de Reuista do Arquiuo Público, vol. 41, n." 44, Abril de 1993, p.86.
ae Cf. Fe¡nando Henrique Cardoso, nCem Anos de Canudos. Epopéia trágica tornou-se mito nacionalr, O Eçado de

S. Paulo, de 4-\4II-1996, Suplemento Domingo, p. 16.

I OO f oRDEr'4 E PR.GRESSo

As denúncias da barbárie de Canudos começaram a vir a público ainda as

tropas não tinham abandonado o terreno. No dia 26 de Outubro de 1897 era

publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, um ârrigo do correspon-
dente Favillo Nunes em que este conrava como no dia 5 de Outubro, porque
(não eram possíveis mais protelações e os sentimentos de humanidade deviam
ser banidosD, o comando das rropas havia mandado incendiar aigreja onde se

encontrava refugiado o ultimo reduto de conselheiritas e como no momento
da vitória nCanudos era uma vasta fogueira! As ruas estavam tapetadas por
milhares de cadávereslra5 Em 3 de Novembro de 1897 foi a vez dos esrudanres

da Faculdade de Direito da Bahia darem à estampa o manifesto À Nação, em

que denunciavam o ucruel massacre que, como toda a população desta capital
já sabe, foi exercido sobre prisioneiros indefesos manietados em Canudos e até

na cidade de Queimadas, e vinham declarar que consideravam (um crime a

jugulação dos míseros "conselheiristas" aprisionadosr4G. A notícia deste manifesto
não foi divulgada na imprensa portuguesa. Tâmbém não se encontrou notícia da
conferência proferida por Rui Barbosa, antigo adversário de Floriano e defensor

de uma República civilista, no Politeama Baiano, em24 de Maio de 1892, em

que criticou, no seu verbo inflamado, a tentativa de ver na acçáo do Conselheiro
o produto de uma conjura monárquica: <Ninguém logrou, até hoje, precisar o
mais leve indício de mescla resrauradora nos sucessos de Canudos. Não há um
facto, um testemunho, umâ aparência concludente, ou suspeita. Tirdo foram
desconfianças de extravagante transcendência, dessas em que só se entralha a

imensa patetice da multidão superagitada nas convulsões da epilepsia colecriva,
cujo estudo pertence hoje ao domínio da psicologia criminaloaT.

Dois anos depois de Euclides da Cunha publicar Os Sertões, um incêndio na
Faculdade de Medicina da Bahia destruiria a cabeça de António Maciel. Desapa-
recida a prova plena da suâ mome flsica, a figura do Conselheiro poderi a agora
ser alvo de um novo processo de mitificação, com laivos de sebastianismo laico,
em que o misticismo é justificado como expressão de autenticidade popular e o

a5 Carta do Co¡onel Favillo Nttnes à Gazeta de Notícias, dataáa de 8 de Outubro de 1897 apudVosley lpseud. de César
Zama], Libello Republicøno Acompanhado de Commentarios sobre a Campanha de Cønudos, Bahia, Typ. do Diario da
Bahia,1899.

a6 Manifesto dirigido à Nação pelos alunos da Faculdade de Direito da Bahia,3 de Novembro de 1897, in http://www.
histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/28ldoc0 1_28.pdf

a7 Cf. Discurso de Rui Barbosa no Politeama Baiano proferido a 24 de Maîo de 1897 citado por Rubem Nogueira,
uRui Barbosa e a sua visão Crítica de Canudos, disponlvel no site da Casa Rui Barbosa, fuo de Janeiro w.câsa-
ruibarbosa.gov.br (consultado em Maio de 2010).


