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RESUMO 
 

Fruto de uma experiência formativa interdisciplinar e de uma pesquisa empírica, 

teórica e documental, este trabalho consiste na tessitura de uma rede de 

conhecimentos culturais, que compõe uma etnografia audiovisual sobre a cidade de 

Canudos no sertão baiano, a partir da voz das mulheres, no contexto do século XXI. 

A invisibilidade histórica a que as mulheres foram submetidas se confirma 

novamente quando Euclides da Cunha, em Os Sertões, reduz a narrativa e o registro 

de suas existências à quase nulidade, apesar de elas terem sido a grande maioria 

da população na Companhia de Antônio Conselheiro. O passado age 
inevitavelmente sobre o presente, especialmente quando se vive em um solo que 

absorveu o sangue de milhares de vítimas de um genocídio impetrado em nome da 
ordem, escondido sob o manto da construção da democracia e silenciado pelos 

aparelhos ideológicos do Estado durante muito tempo. Canudos passou pelo 
extermínio através de uma guerra sangrenta promovida pelo Estado (1896-1897); se 

reorganizou em 1910 sobre as ruínas de Belo Monte, que foram totalmente 
inundadas pelo Açude do Cocorobó em 1969. Canudos reconfigurou-se ao redor do 

açude, constituindo-se um município em 1985. A força da história, da cultura e da 
sociedade age sobre as pessoas, que desenvolvem sua autonomia de significados, 

a partir de perspectivas sobre si mesmas, sobre o outro e sobre o mundo, 
alimentadas pela sua própria imaginação pessoal e pela sua trajetória de vida. O 
encontro entre biografias e culturas é o principal objeto desta pesquisa, que 

mergulha no imaginário e na realidade de mulheres que hoje vivem em Canudos. A 

etnografia e a etnobiografia são princípios metodológicos norteadores da pesquisa, 

que aqui se desenha conceitualmente em um material experimental e transmidiático, 

que associa linguagens como fotografia, audiovisualidades, textualidades e 

oralidades no intuito de abranger a complexidade da dimensão cultural e pessoal das 

personagens, bem como, a expressão e divulgação das narrativas construídas pela 

autora, dispostas em uma rede de pesca cultural pós-moderna, a ser consolidada em 

um webdocumentário.  

 

Palavras-chave: Canudos; Fotografia; Etnografia; Etnobiografia; Webdocumentário 
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ABSTRACT 

 

The result of an interdisciplinary formative experience and an empirical, theoretical 

and documentary research, this work consists in the union of a cultural network , 

composing an audiovisual ethnography of Canudos in the its backlands, from the 

point of view of women during the twenty-first century. The historical invisibility to 

which women were subjected confirmed again when Euclides da Cunha in the book 

Rebellion in the Backlands, reduces the narrative and the registers of their stocks to 

almost null, even though they were the majority of the population in Antonio 

Conselheiro group. The past acts inevitably on this, especially when living in a soil 

that absorbed the blood of thousands of victims of genocide filed in the name of the 

order, hidden under the cloak of the democracy and silenced by the ideological 

apparatuses of the state for a long time. Canudos went through the extermination in 

a bloody war promoted by the State (1896-1897); It reorganized in 1910 on the ruins 

of Belo Monte, which was totally flooded by the construction of Cocorobó’s Dyke in 

1969. Canudos waz reconfigured around the dam, constituting a municipality in 1985. 

The force of history, culture and society acts on the people who develop their range 

of meanings, from perspectives about themselves, others and about the world, 

powered by their own personal imagination and life story. The union between 

biographies and cultures is the main object of this research, which plunges into the 

imagination and reality of women who now live in Canudos. Ethnography and 

ethnobiography are methodological principles that guides this research, which we 

conceptually foresee an experimental and transmedia material, that combines 

different views such as photography, audiovisual, textuality and orality in order to 

cover the complexity of the cultural dimension of the characters as well as the 

expression and dissemination of the narratives constructed by the author, arranged 

in a postmodern cultural network, to be consolidated in a web documentary. 

 

Keywords: Canudos; Photography; Ethnography; Ethnobiography; Web documentary 
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RESUMEN 

Fruto de una experiencia formativa interdisciplinar y de una investigación empírica, 

teórica y documental, este trabajo consiste en una tesitura de una red de 

conocimientos culturales, que compone una etnografía audiovisual sobre la ciudad 

de Canudos en el Sertao Bahiano, a partir de la voz de las mujeres, en el contexto 

del siglo XXI. La invisibilidad histórica a la que las mujeres fueron sometidas se 

confirma nuevamente cuando Euclides Da Cunha, en  “Os Sertones”, reduce en la 

narrativa, el registro de su existencia hasta ser casi nulo, a pesar de haber sido la 

gran mayoría de la población en la “Compañía” de Antonio Conselheiro. El pasado 

actúa inevitablemente en el presente, especialmente cuando se vive en una tierra 

que absorbió la sangre de millares de victimas en un genocidio perpetrado en 

nombre del orden, escondido bajo el manto de la construcción de la democracia y 

silenciado por los aparatos ideológicos del Estado por mucho tiempo. Canudos paso 

por el exterminio a través de una sangrienta guerra promovida por el Estado (1896-

1897); se reorganizo en 1910 sobre las ruinas de Belo Monte, que fueron totalmente 

inundadas por el “Açude de Cocorobó” en 1969. Canudos se reconfiguro alrededor 

del dique/represa constituyéndose en un municipio en 1985. La fuerza de la historia, 

de la cultura y de la sociedad actúan sobre las personas que desarrollan su 

autonomía de significados, a partir de las perspectivas sobre sí mismos, sobre el 

otro y sobre el mundo, alimentadas por su propia imaginación y trayectoria de vida. 

El encuentro entre biografía y cultura, es el principal objeto de este estudio, que se 

sumerge en lo imaginario y en lo real de las mujeres de Canudos de hoy en día. La 

etnografía y la etnobiografia son los principios metodológicos que orientan este 

estudio, que se dibuja conceptualmente en un material experimental y 

transmediatico, que asocia lenguaje y fotografía, audiovisuales, textualidades  y 

oralidades  con la intención de abarcar la complejidad e la dimensión cultural y 

personal de los personajes, tanto como ,la expresión y divulgación de las narrativas 

construidas por la autora, dispuestas en una red de pesca cultural post-moderna, a 

ser consolidad en un webdocumentario. 

Palabras llave: Canudos; Fotografía; Etnografía; Etnobiografia; Webdocumentario 
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Introdução 
 

Muito embora tenhamos construído nossos conhecimentos de maneira 

segmentada e disciplinar, a observação da lógica existencial humana e da 

epistemologia tem mudado paradigmas entorno dos modos de saber-fazer. São 

inevitáveis as imbricações entre as áreas do saber para que o campo do 

conhecimento seja expandido e aprofundado. A interdisciplinaridade é um conceito 

que tem permeado a contemporaneidade e desafiando-nos a buscar novas formas 

de produção do conhecimento.  

Pensar uma tese, como uma proposição intelectual que surge a partir de 

questionamentos e investigações complexas, pode trazer mais perguntas do que 

respostas, visto que a pesquisa é parte de um percurso investigativo e formativo que 

surge da curiosidade, da inquietação e da busca. O movimento de inquietude e de 

abertura para o novo, nos coloca como aprendizes na vida, e ser aprendiz é estar 

desejoso e em busca do crescimento. O crescimento existencial é infinito, visto que, 

somos seres inacabados, em formação até a última centelha de vida que tivermos. 

O conhecimento também é infinito. A quantos lugares queremos chegar ainda? 

Quantas perguntas ainda não conseguimos responder? Quantas respostas tínhamos 

como certezas e foram refutadas? É preciso persistir na curiosidade e na busca para 

que a chama do conhecimento seja mantida acesa. 

Com este espírito curioso e inquieto, dedico-me a escrever esta tese que faz 

parte de meu processo formativo que acontece no exercício de todas as dimensões 

de atuação acadêmica, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão e que é 

fruto de estudo dos modos de ser, ver, pensar, fazer na contemporaneidade. 

Este trabalho é consolidação material de uma caminhada pela cidade baiana 

de Canudos, 120 anos após o início de um genocídio, anunciado como guerra, e da 

passagem de Euclides da Cunha pelo cenário, registrado na diversidade de 

linguagens que permitem a expressão intelectual e artística mediada pelos novos 

saberes desenvolvidos ao longo desde intervalo secular. 

É um marco pessoal, não apenas por encerrar o processo de doutoramento, 

mas por me consolidar como pensadora, como pesquisadora, artista, educadora, 

comunicadora; como ser humano multidimensional e complexo. 
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Aqui encontram-se experiências, observações, memórias, ideias, percepções, 

criações, sons e imagens, compostos em uma rede entremeada de pessoas, 

viagens, perenigrações, histórias, lutas, sonhos em um relicário cultural brasileiro 

reunido nos encontros que tive nos caminhos que percorri pelas terras canudenses 

nestes poucos anos em que com elas me relaciono. 

O meu encontro com Canudos não se finda e hoje compartilho da paixão de 

José Calasans pela terra e pela história e pelo povo de Antônio Conselheiro, em um 

exercício de pesquisa da história oral, da memória, do imaginário popular, da 

observação etnográfica e da construção de narrativas na pós-modernidade, 

expresso para além da palavra, em uma multiplicidade de linguagens, revelado em 

um almanaque narrativo que relaciona Canudos de hoje e de ontem. 

Essas múltiplas linguagens das produções que aqui se desdobram, 

contemplam uma certa quantidade de expressões sobre o tema, mas não o esgota, 

pois Canudos permanece viva em possibilidades, assim, os produtos desta jornada 

são e estão em permanente (trans)formação. 
      Imagem 1: Arco-íris duplo colore a paisagem de Canudos Velho. 

       Povoado de Canudos Velho, município de Canudos, Bahia. Fonte: A autora, 2016.1 
                                            
1 Esta fotografia compõe o ensaio visual “Canudos Velho: retratos de outro hiato 

brasileiro” publicado pela autora na Revista Photo & Documento nº 01, abril/2016 disponível 
em http://gpaf.info/photoarch/index.php?journal=phd&page=index  
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Constructo Teórico 

 
A História compreende uma gama de significados atribuídos, onde duas 

dimensões principais merecem ser aqui destacadas: res gestae (ações realizadas), 

onde a História são os próprios fatos humanos, ou um conjunto ou a totalidade deles 

no curso temporal; e historia rerum gestarum (a narrativa dos eventos), onde a ela é 

a narração dos fatos humanos, bem como seu conhecimento. Um passado que 

inevitavelmente age sobre o presente, a História remete a dimensões do tempo e às 

relações que podem ser estabelecidas entre estas dimensões. (ABBAGNANO, N. 

2007). A história precisa ser contada, registrada em qualquer tempo para que estas 

dimensões dialoguem com a multiplicidade de vozes, tempos e espaços ocupados 

pela humanidade. 

O fato só existe enquanto fato no momento do seu acontecimento. 

Imediatamente após ele se converte em passado, memória e história. Um fato 

passado não pode ser alterado, mas a memória sobre ele pode, tal qual a sua 

história. O fato passado depende da memória narrada para que a história seja 

registrada. O ato de narrar fatos é um fazer exclusivamente humano e cada pessoa 

o faz de seu lugar de fala, que lhe confere um ponto de vista individual e único sobre 

o acontecido. A narrativa, que entrelaça passado, presente e futuro, constrói a 

memória, que por sua vez, está profundamente ligada à  construcão da identidade 

individual e/ou coletiva. A memória coletiva é além de uma conquista, um objetivo e 
um instrumento de poder. (LE GOFF, 2003).   

Na Grécia Antiga, a memória é sagrada e privilégio de apenas alguns homens. 

O poeta diferenciava-se dos demais pela sua capacidade de recordar e acessar os 

acontecimentos, evocá-los a partir de sua visão pessoal, reconstruir o passado e 

transmití-lo às gerações presentes em um canto, na função social de  transcender o 

tempo e as pessoas, colaborar para o entendimento do mundo, legitimar a estrutura 
social e ainda, consagrar as façanhas dos heróis. A moral, a coragem e a bravura 

eram os maiores bens dos guerreiros gregos, e caso o poeta, árbitro memorial 
supremo da sociedade, inspirado pelas Musas, considerassse seu valor digno de 

celebração, estes receberiam reconhecimento público, louvor e memória. Do 
contrário, lhes seriam garantidos o silêncio, a obscuridade, o esquecimento e a 

morte. A verdadeira morte para os gregos era o esquecimento. (RÉGIS, 1997). 
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O ser humano é capaz de criar narrativas através de linguagens e da língua. A 

capacidade narrativa nos permite estabelecermos memórias sobre nossa visão dos 

fatos assistidos ou conhecidos.  

A memória, como dispositivo de armazenamento, de aquisição, de recuperação 

e consulta de informações disponíveis, pode existir biologicamente (no cérebro) ou 

artificialmente (em dispositivos externos ao corpo humano, através da escrita, de 

imagens, de sons, de audiovisualidades). A memória perpassa a dimensão individual 

e coletiva, pode existir e ser preservada através da cultura, da oralidade, da 

visualidade, da textualidade. A textualidade é exercício memorial que depende do 

letramento em alguma língua. A memória coletiva de um povo dialoga com a 

historiografia. 

A historiografia é o campo que relata os acontecimentos históricos, a partir de 

leituras e narrativas dos fatos, inserido no contexto científico da História, registrando 

a história por escrito e estabelecendo memórias documentais para a humanidade. A 

educação, necessária a construção do conhecimento, da historiografia, da memória, 

sempre foi preterida no Brasil enquanto direito social, sendo assim garantida 

somente na Constituição Federal de 1988. (artigo 6º).  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  
 (Constituição Federal, Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015) 

Embora hoje a lei garanta o direito do cidadão e o dever do Estado, ainda não 

conseguimos superar a realidade de que a educação ainda configura-se na prática 

como um privilégio e não como um direito social. O acesso a educação é restrito, 

bem como o exercício do registro histórico, que pode ser realizado com 

reconhecimento, espaço e notoriedade, desde que se consiga acessá-lo, por meio 

da educação.   

O Estado é um poder organizado em um conjunto de instituições de caráter 

ideológico (como o sistema familiar, o sistema religioso, o sistema escolar, o sistema 

cultural, o sistema sindical, o sistema político, o sistema jurídico, o sistema 

informacional) e/ou de caráter repressivo (como o sistema militar, o sistema policial, 

o sistema prisional) que funcionam para estabelecer e manter um sistema social. Em 

ambos os caráteres, estas instituições funcionam como aparelhos de reprodução da 



 17 

força de trabalho, da sujeição à ideologia dominante e a suas práticas.   

(ALTHUSSER, 1985, p. 22).  

Fazendo uso de aparelhos ideológicos e repressivos, o Estado reivindica para 

si o domínio de estruturas que controlem ideias (quando o aparelho é ideológico) e 

corpos (quando o aparelho é repressivo). Os aparelhos repressivos de Estado – em 

seu limite – funcionam pela violência, que pode ser entendida em várias acepções, 

no entanto, escolho como linha o pensamento de Slavo Zizec, que percebe a 

violência nas dimensões subjetiva, objetiva e simbólica.  A dimensão subjetiva 

representa a vontade e decisão de praticar a quebra de uma situação de aparente 

não-violência com um ato violento; já a dimensão objetiva da violência é 

permanente, pois trata-se de estruturas sistemáticas sociais e econômicas 

articuladas para a reprodução das relações hierarquizadas, excludentes, opressivas, 

repressivas e desiguais . A violência simbólica também é permanente e se reproduz 

na arte, na linguagem, na gramática, na arquitetura, no urbanismo, na moda, e 

outras formas de representação.  (ZIZEC, 2014).  

Diante disso, é possível compreender que as estruturas socioeconômicas 

opressivas e desiguais (violentas) e todo o universo de significações e 

representações reproduzem a desigualdade, a opressão e a exclusão do "outro" 

diferente, subalternizado, inferiorizado. 

A violência, institui seus sentidos através da relação entre os homens, assim 

como a política. Entretanto, ela é o avesso da política, pois em sua instituição, ela 

nega o diálogo e a palavra. A violência é o constrangimento físico ou moral exercido 

sobre alguém para coagí-lo a submeter-se a vontade de outrem, cerceando-lhe da 

justiça e do direito.  O Estado reivindica para si o monopólio da violência legítima, 

atuando como único que pode fazer o uso legal da força física, o que não garante 

que a mesma só seja usada em situações realmente necessárias.  

“Qualquer Estado baseia-se na força” afirmou Trotsky a Weber (2003, p. 8), 

que constatou que existem três razões para que as pessoas legitimem a dominação 

de um Estado que monopoliza a violência e submetam-se à sua autoridade: o 

exercício do poder tradicional, do poder carismático e do poder legal. Para a 

fundação, o exercício e a manutenção do Estado legitimado através desses poderes, 

existem vários aparelhos funcionando para manter a violência legítima sob 

monopólio do Estado. O Estado é a dominação do homem pelo homem através do 

uso do poder ideológico pelo monopólio da violência (WEBER, 2003). 
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A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, 
pode ser considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que 
transgride os limites dos seres humanos, tanto na sua realidade 
física e psíquica, quanto no campo de suas realizações sociais, 
éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em outras palavras, a 
violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos 
fundamentais do ser humano, sem os quais o homem deixa de ser 
considerado como sujeito de direitos e de deveres, e passa a ser 
olhado como um puro e simples objeto. 
ROCHA, Z. 1996. p. 10. 

Rousseau (1978) aponta a existência de um contrato social como instrumento 

regulatório dos limites das ações do homem na natureza e dos interesses distintos 

entre indivíduos, que representa um pacto de direito político em que deveria 

prevalecer a vontade coletiva  e a soberania da sociedade, representada pelo 

Estado civil, distante do interesse singular, organizada para garantir o interesse de 

todos.  Não é objetivo deste estudo aprofundar as problematizações sobre o 

conceito de violência, de Estado, de civilidade, mas sim, pensar sobre aspectos de  

importância constitutiva da sociedade para a legitimação das instituições de ordem. 

O avanço da filosofia permitiu o refinamento ético em relação à vida e a luta 

resultou na conquista de direitos fundamentais, o que alterou sugnificativamente os 

modos de uso da violência enquanto instrumento para controle social e enquanto 

modo de operação das relações humanas.  

As representações sociais são produtos de uma realidade exterior que se 

consolidam em informações, imagens, opiniões, valores e atitudes em relação a um 

determinado objeto. Essas representações são a elaboração psicológica e social da 

realidade num processo de apreensão da mesma. (MOSCOVICI, 1961) 

Aparelhos pós-industriais produzem informações, armazenam e reprogramam 

símbolos, “informam, simulam órgãos, recorrem a teorias, são manipulados por 

homens, e servem a interesses ocultos” (FLUSSER, 1995, p. 27). Muito embora a 

câmera fotográfica seja capaz de registrar com fidelidade um quadro capturado, e, 

conforme constatou Dziga Vertov, a câmera cinematográfica seja capaz de captar e 

registrar imagens em movimento, de maneira muito semelhante ao olho humano 

(NICHOLS, 1991), há um fator determinante para a produção de sentidos: a seleção 

de conteúdo, seja no momento da captura ou da edição das imagens.  

Aquele que dirige uma lente em direção a algo, busca observar o melhor 

ângulo possível do assunto, do seu ponto de vista, do lugar do seu corpo indivisível, 

que é seu espaço no mundo, captar o que lhe cativa, para representar e narrar os 
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fatos passados, memorizados e materializados a partir do lugar de onde se vê e fala 

do/ao mundo. Os níveis da matéria visual (representacional, abstracional e 

simbólico) são acessados para a composição de imagens que produzam 

significados. (DONDI,1991). “A vista chega antes das palavras. A criança olha e vê 

antes de falar.” (BERGER, 1972) 
Imagem 2: Foto de militares de uma unidade expedicionária de fuzileiros navais 
norteamericanos no sul do Iraque, fornecem água a um soldado iraquiano.  Montagem parte 
da exposição “Imagens que Mentem”.2 
 

                                            
2 Esta montagem é parte integrante da exposição que reuniu no Museu de 

Comunicacão de Berna, na Suíça, mais de 300 fotos que mostram como a imprensa 
e regimes totalitários usaram a força das imagens através dos tempos para 
manipular a opinião pública e criar um clima sensacionalista. Ela ilustra as diferentes 
narrativas que o recorte e o olhar, do fotógrafo e do editorial, enquanto filtros 
culturais podem representar. Esta foto pode ser usada para insinuar o que não 
mostra: sua parte esquerda, isolada, dá a impressão que o soldado norte-americano 
aponta uma arma para a cabeça do iraquiano caído, enquanto a parte direita, 
isolada, dá a impressão de que o soldado pratica um ato benevolente. A presença 
de jornalistas em campos de guerra normalmente depende da aprovação oficial das 
forças armadas que participam do confronto. Fazendo parte da equipe, nem sempre 
comunicadores podem denunciar o que presenciam. Assim como Euclides da Cunha 
e Flávio de Barros foram a Canudos acompanhando o exército em 1896-97, Itsuo 
Inouye, autor desta foto tirada em 21 de março de 2003, acompanhou a guerra no 
Iraque durante o tempo em que trabalhou para o jornal Orange County Register. A 
agência de notícias AP Photo distribuiu sua fotografia com a informação de que 
cerca de 200 soldados iraquianos se renderam às tropas norte-americanas apenas 
uma hora depois que os americanos haviam cruzado a partir do limite do norte do 
Kuwait. O programa norte-americano que permite que jornalistas acompanhem a 
ação dos militares na região do Golfo, requer que os mesmos sejam incorporados 
em unidades militares, tornando-os assim, soldados circunscritos na hierarqueia da 
corporação, o que, segundo a Der Journalistenverband (DJV) – a Associação Alemã 
de Jornalistas – arrisca que eventualmente tropas comandantes podem decidir sobre 
as informações e a qualidade das mensagens e relatórios, implicando em censura.  
(ROSENFELD, 2003). 

Foto: INOUYE, Itsuo AP Photo, Iraque, 2003. Montagem: DAHMEN, Ursula, Der Tagesspiegel, Suíça, 
2008. Fonte: BBC Brasil.com  
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A evolução da ética por um lado constrói uma cultura de paz, que delineia os 

limites do respeito pela pessoa, pela humanidade e pelo ambiente. Por outro lado, 

esta ética institucionaliza a violência e a esconde na profundeza das estruturas e na 

sutileza dos símbolos. Um foco maior nos aparelhos ideológicos de Estado serviu 

para diminuir o uso aparente da violência física pelos aparelhos repressivos, para 

produzir uma levando esta violência aos porões da obscuridade da violência 

legítima. Já os aparelhos ideológicos constituem-se em instrumentos de reprodução 

das ideias e comportamentos que sustentem as forças produtivas e as relações de 

produção existentes. 

 O avanço e a democratização da filosofia, da educação, da comunicação, da 

sociedade civil e do direito também dessacralizaram a memória e a História, e seu 

exercício passou, de privilégio de alguns, a direito de todos, configurando o que hoje 

se entende como liberdade de expressão. Figurando entre as liberdades 

fundamentais, a liberdade de expressão constitui-se e garante-se por meio de 

instrumentos jurídicos pátrios e internacionais, como por exemplo, no artigo XIX da 

Declaração Universal de Direitos Humanos:  
Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transferir informações e idéias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras. 

Ou ainda na Constituição Federal Brasileira em vigor, presente como direito 

fundamental: 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença; 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art. 5º) 

Para a garantia da pluralidade, da tolerância e da abertura intelectual como 

elementos essenciais de uma sociedade democrática, a liberdade de expressão é 

aplicável não somente a informações e ideias favoráveis, inofensivas ou indiferentes, 

mas também àquelas que ofendem, chocam ou perturbam o Estado ou qualquer 

setor da sociedade. (MAIA, 2011) 

A história é narrada quando existe liberdade de expressão ou quando existe 

resistência por esta. A história da Guerra de Canudos foi contada, a princípio, pela 

boca do governo, nas publicações oficiais, nas letras de Euclides da Cunha, nas 

lentes de Flávio de Barros, logo após a transição da Monarquia para a República, 
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que recém-proclamada, enfrentou sucessivas derrotas na tentativa de dizimar uma 

aldeia de sertanejos que fundou sua comunidade, instituiu suas próprias leis e sua 

ordem num ato de desobediência ao Estado que precisava se (a)firmar através do 

monopólio da violência legítima. Isso trouxe ainda mais relevância histórica, 

ideológica e simbólica para o fato, que tornou-se digno da disputa pelo domínio da 

opinião pública.  

Insubmissa à ordem coronelista e latifundiária endossada pela República, 
organizadas em uma comunidade com sua própria economia, onde a polícia não 

entrava, as pessoas não pagavam impostos e a ordem eram mantida apenas com a 
palavra de Antônio Conselheiro, Belo Monte é vista pelos homens da República 

como lugar de rebeldia, atraso e desordem que precisava ser combatido, e assim é 

representado nas imagens e nos escritos que o registraram.  Ainda hoje, o 

fenômeno sociológico de Canudos é tema de especulação intelectual. 
“De fato, tanto o messianismo quanto a carência material devem ser 
convocados para explicar por que 20 mil pessoas seguiram Antônio 
Conselheiro, estabeleceram-se no Belo Monte e resistiram até a 
morte diante de um exército mais numeroso e melhor armado.”  
(FONSECA, H. 2002, p. 23).  

Tratado como guerra pelo Estado, que ostenta o exército como herói desta 

“missão inevitável”, ou tratado por diversos intelectuais, como genocídio eugenista, 

Belo Monte, popularmente conhecida como a primeira Canudos, a que foi queimada 

e degolada, ainda representa uma ferida aberta na memória nacional, que continua 

em constante ressignificação com a construção de novas narrativas que compõem 

diversas imagens do que aconteceu na caatinga baiana, durante os primeiros anos 

da República, do que continua sendo uma questão a ser resolvida, exorcizada e 

melhor compreendida pelo Brasil.  
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    Imagem 3: 400 Jagunços Prisioneiros ou As Prisioneiras3. Euclides da Cunha 

permaneceu em campo durante menos de três semanas e interpretou Belo Monte 

através da observação distante da comunidade, também de relatos orais, de poesias 

e profecias apocalípiticas que por vezes atribuira autoria a Antônio Conselheiro. 

Desenhou um retrato sombrio do sertanejo, alimentado pelo eugenismo, pelo 

racismo, pela misoginia e pelo elitismo, registrado nos diversos textos que escreveu 

sobre Canudos, especialmente em Os Sertões, a obra icônica que descreve a urbs 

iletrada monstruosa que o jornalista deixou para trás, quando dois dias antes do fim 

da guerra, retirou-se a Salvador por causa de uma febre, não havendo presenciado 
                                            
3 Há disputas narrativas pela legenda desta fotografia de Flávio de Barros, que em seu álbum 

a intitula 400 Jagunços Prisioneiros. Esta legenda atribui características de ferocidade e 
periculosidade aos rendidos que a própria imagem desmonta. Esta foi, provavelmente, uma das 
poucas e últimas imagens que Euclides da Cunha presenciou face a face dos conselheiristas, e ele 
os descreve como um sem-número de mulheres, crianças, idosos, doentes e feridos em privação de 
água, alimento, cuidados médicos e aterrorizados pela guerra. Assim, em busca de uma coerência 
discursiva, Euclides da Cunha, na primeira edição de Os Sertões, cinco anos após o episódio, publica 
a imagem em seu livro e a renomeia  como As Prisioneiras. Apesar disso, o Instituto Moreira Salles, 
manteve o título original quando em 2002 realizou a recuperação digital do acervo fotográfico de 
Flavio de Barros pertencente ao Museu da República, no Rio de Janeiro, ao Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia, em Salvador, e à  Casa de Cultura Euclides da Cunha, em São José do Rio 
Pardo, constituído num álbum canônico virtual que apresenta as 77 fotografias existentes sobre o 
evento.   

BARROS, Flavio de. Canudos, Bahia, 2 de outubro de 1897. Fonte: Acervo Instituto 
Moreira Salles, 2002. 



 23 

a grande matança que viria após o cessar-fogo que motivara a rendição do povo 

mas,  tendo a oportunidade de horas antes de sua execução, encará-los com asco 

de quem se repugnava com aquele triunfo sobre uma “legião desarmada, mutilada, 

faminta e claudicante” (CUNHA, 1902).  

Imagem 4: Divisão Canet das Tropas Expedicionárias. 

 
BARROS, Flavio de. Canudos, Bahia, 1897. Divisão de Artilharia Canet posando para foto 
na cidade de Monte Santo, base das operações do exército brasileiro na Guerra de 
Canudos. Na foto estão as "matadeiras", apelido dado aos temidos canhões Withworth 32 
usados na última expedição militar enviada a Campanha de Canudos, 1897 Fonte: Acervo 
Instituto Moreira Salles, 2002. 

Assim, durante muito tempo, o episódio foi contado oficialmente pelo lado dos 

vencidos, e destes muitos, evitaram o assunto por medo da repressão à  liberdade 

de expressão, ou pela dor da memória traumática do genocídio de sua 

ancestralidade, já outros seguiram relatando os ideiais de Antônio Conselheiro e os 

horrores da chacina de seu povo, estes numa resistência narrativa, através da 

oralidade, garantiram que Canudos não morresse em esquecimento.  

Com o passar dos anos e com o avanço dos direitos à liberdade de expressão, 

e o avanço da produção acadêmica e científica brasileira, a história da guerra foi 

voltando ao parlatório do povo, o fato foi sendo investigado, ouvido, estudado, 

pesquisado, repensado, escrito, reescrito e agora milhares de novas narrativas se 

fizeram e se fazem sobre o genocídio, que é uma das maiores vergonhas nacionais 

listadas por Lilia Schwarcz e Heloisa Starling em Brasil: uma biografia (2015).  
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Hoje podemos encontrar centenas de filmes e livros, milhares de artigos e 

centenas de milhares de referências na web que apresentam uma infinidade de 

representações narrativas, simbólicas e sociais sobre o tema, que constitui um 

campo de disputas ideológicas, assertivamente nomeadas como “Guerras de 

Memória”. MONTEIRO (2009) 

No Brasil, a história do país vem se afirmando, também, como uma longa 

narrativa de lutas, violência, reivindicação de autonomia, igualdade, de busca por 

direitos e pela construção de cidadania. (SCHWARCZ e STARLING, 2015). Belo 

Monte é parte importante desta narrativa de lutas, e justamente por isso, a guerra 

contra Canudos, prossegue, no campo ideológico, nos anais da História, nos Meios 

de Comunicação, na Educação, onde tantos ainda tentam desmoralizar, banalizar ou 

ainda justificar a carnificina empreendida pelo Estado em nome de “ordem e 

progresso”.  

O massacre de Canudos atendeu ao sadismo político-militar no exercício da 

provocação do medo, do sofrimento, da dor, da tortura, do estupro, do cárcere, da 

morte e da profanação de cadáveres. Serviu ainda de objeto de ostentação no 

espetáculo da propaganda ideológica e mostrou a obsessão do Estado pelo poder 

de controle e pela exploração dos filhos da escravidão, do estupro e da aculturação, 

que agora catequizados e crentes na doutrina da comunhão da fé cristã, no partir do 

pão e da oração4 estão organizados com seus pares, em prol do bem comum e de 

suas crenças.  

Descendentes do estupro, que foi um dos pilares sistemáticos da colonização 

portuguesa no Brasil, onde as mulheres eram consideradas propriedades e portanto, 

deveriam servir ao uso objetificado. Os filhos do estupro eram além de uma mácula 

à  genética lusitana, objeto de posse ou desdém, herdando a escravidão ou o 

abandono, o que ficou evidente na constituição étnica do povo canudense até hoje, 

que carrega o nome português por força do estupro objetivo e simbólico, que verte o 

sangue indígena e africano escancarado na face e silenciado na cultura, que traz 

consigo a marca e a herança da violência colonial.   
A mancebia com as caboclas descambou logo em franca 
devassidão, de que nem o clero se isentava. O padre Nóbrega 
definiu bem o fato, na célebre carta ao rei (1549) em que, pintando 
com ingênuo realismo a dissociação dos costumes, declara estar o 
interior do país cheio de filhos de cristãos, multiplicando-se segundo 

                                            
4 BÍBLIA, Atos, 2-42-45.  
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os hábitos gentílicos. Achava conveniente que lhe enviassem órfãs, 
ou mesmo mulheres "que fossem erradas, que todas achariam 
maridos, por ser a terra larga e grossa". A primeira mestiçagem fez-
se, pois, nos primeiros tempos, intensamente, entre o europeu e o 
silvícola. "Desde cedo, di-lo Casal, os tupiniquins, gentio de boa 
índole, foram cristianizados e aparentados com os europeus, sendo 
inúmeros os brancos naturais do país com casta tupiniquina."Por 
outro lado, embora existissem em grande cópia mesmo no reino, os 
africanos tiveram, no primeiro século, uma função inferior. Em muitos 
lugares rareavam. Eram poucos, diz aquele narrador sincero, no Rio 
Grande do Norte, "onde os índios há largo tempo que foram 
reduzidos, apesar da sua ferocidade e cujos descendentes por meio 
das alianças com os europeus e africanos têm aumentado as classes 
dos brancos e dos pardos ". 
(CUNHA, 1902) 

Os números populacionais do Belo Monte são incertos, bem como os números 

Os números populacionais do Belo Monte são incertos, bem como os números da 

chacina. 5.200 casas foram declaradas nos documentos do governo, por dedução, 

as várias estimativas afirmam numa margem larga que entre 10.000 e 35.000 

pessoas ali viviam e que cerca de 300 efetivamente sobreviveram ao massacre, os 

números mais razoáveis estimam cerca de 25.000 habitantes. “O mulherio constituía 

então, a parte mais numerosa do pessoal fanático, podendo ser calculado em dois 

terços do bando que acompanhava o Conselheiro.” (DANTAS, 1922, p.146). 

Nas obras, artigos e publicações sobre Canudos vemos vastas informações  

sobre jagunços, personagens indispensáveis ao cenário do nordestino. Encontramos 

descrições além de sua aparência, de sua importância no contexto, de suas 

atividades, definições de suas origens, se facínora ou se homem de bem sofredor da 

seca nordestina e da fome do sertão, há um grande esforço em delinear o jagunço 

conselheiristas, por outro lado, se omite a origem das mulheres, bem como se 

eufemiza sua participação nas atividades da comunidade, concentrando sua 

descrição  à  sua aparência física e a aspectos macabros ou místicos. 
Calasans (1950) mostra que Os Sertões  carece de informações concretas 

sobre o papel delas naquela comunidade e as relações que estas mantinham com 

suas famílias, se as tivesse, não se sabendo ainda a que relações de poder estavam 

submetidas. Chiavenato (1993) projeta no romance “As Meninas de Belo Monte” um 

imaginário do que poderia ter sido o cotidiano na vida destas mulheres, na tentativa 

de vislumbrar suas existências e culturas e de superar a invisibilidade a que foram 

submetidas. “Na história e no presente, a questão do poder está no centro das 

relações entre homens e mulheres.” (PERROT, M. 2006, p. 184) 
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Nesta disputa pelo poder e pelo domínio do imaginário popular já idolatraram, 

difamaram ou  invisibilizaram incontáveis personagens, principalmente mulheres, 

que estiveram presentes no fazer histórico (res gestae), mas que não tiveram lugar 

nas páginas da históricos (res gestarum). 

“A fronteira entre o público e o privado é variável, sinuosa e atravessa até 

mesmo o microespaço doméstico.” (PERROT, M. 2006, p. 180). 

Durante muito tempo, as mulheres foram objeto de um relato histórico que as 

relegou ao silêncio e à invisibilidade. Foram invisíveis, pois sua atuação se passava 

prioritariamente em torno do ambiente privado da família e do lar. Foram invisíveis 

como atrizes históricas, mas visíveis como objeto de subjugação e subserviência. 

Foram silenciadas em suas narrativas e nulificadas em suas existências, pelo 

silêncio das fontes, ou porque foram classificadas como estrangeiras ou 

coadjuvantes nos espaços públicos, sendo-lhes reservada a existência no âmbito da 

intimidade do sistema familiar, donde pouco se fala delas, já que as triviliades 

domésticas não recebem interesse historiográfico nem valor laboral.  

Ocorre que ao mesmo tempo em que as mulheres são excessivamente 

descritas, representadas e imaginadas na Arte e na Cultura, elas são também 

silenciadas. Faltam discursos autênticos de representação da mulher, falta simetria 

sexual nestas representações sociais, já que foram majoritariamente produzidas por 

homens. Faltam fontes que as retratem enquanto seres dotados de vontades, de 

uma história complexa, de um lugar no mundo, enquanto agentes da história. O 

espaço público pertenceu aos homens e poucas mulheres se aventuraram nele. 

(PERROT, M. 2006)  

“A relação entre Gênero e História constitui-se uma categoria de análise que se 

impõe na revisão da História oficial e da História da humanidade” e traça-se como 

um caminho viável para esta análise. (ALMEIDA, J. S. 1998, p.50),  

Euclides da Cunha gloriou-se da ausência de mulheres em suas obras ao que 

viria a ser seu sucessor na Academia Brasileira de Letras, Afrânio Peixoto, que 

revela, “não escreveu de um regato, de um crepúsculo, canto de pássaro ou 

capricho de mulher. Jactou-se mesmo, uma vez, de não haver em todos os seus 

livros, uma só destas criaturas” (PEIXOTO, A. 1947 p. 37). 

Embora a sentença provenha de um relato que nenhum documento pode 

corroborar, a relação de Euclides da Cunha com as mulheres sempre foi objeto de 

curiosidade e especulação. Questiona-se se o afastamento das mulheres de sua 
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obra foi em razão da sua conflituosa relação pessoal com o sexo, já que sua 

biografia provou ser pobre de amor e vazia de mulheres, e se esta haveria de refletir, 

necessariamente e de modo especial, na sua atitude de escritor em face da 

presença do feminino, ou ainda se foi fruto de misoginia, ou  foi em vista de uma 

ausência real das mulheres nos assuntos políticos, econômicos, geográficos, 

militares e de combate que detinham o foco da atenção de seu trabalho. O que se 

pode confirmar é que por qualquer destas razões, as mulheres, foram invisibilizadas 

nas páginas que narram este capítulo indigesto da história brasileira, mesmo tendo 

sido a maior parte da população de Belo Monte, e consequentemente o segmento 

mais afetado pelo genocídio noticiado como guerra. 

“No curral de arame farpado, vigiadas por sentinelas, as sobreviventes do Belo 

Monte ouviam os risos da vitória. Eram mulheres e crianças, magras, doentes, 

feridas.” (Chiavenato, 1993)  

Canudos resistiu às tentativas de extinção e hoje a maioria de sua população, 

novamente são mulheres. Mulheres que descendem de uma ancestralidade 

violentada objetivamente, subjetivamente e simbolicamente até os presentes dias, 

que chegaram até esta terra em busca de um lugar para escreverem suas próprias 

histórias. 

Quem são estas mulheres? Como chegaram a Canudos e de onde vieram? 

Como elas se relacionam com a história desta terra? Quais são suas concepções, 

seus valores, suas identificações?  

Como a sua própria experiência, para além de uma função representativa, 

pode dar forma ao real, evidenciando a poética-narrativa da composição de histórias 

e identidades, destas personagens-pessoas?  

Estas são questões que ainda hoje podemos fazer a estas mulheres na 

intenção de escrever as linhas da história contemporânea considerando a 

complexidade da perspectiva de gênero e a importância da subjetivação para 

compor narrativas que compreendam a trama entre a dimensão individual e coletiva 

que tece a cultura.  

A etnografia atende à necessidade de realizar um estudo cultural que descreva  

o povo canudense no sentido coletivo, examinando comportamentos, costumes e 

crenças aprendidos e partilhados em grupo, considerando que o indivíduo não é 

apenas a manifestação da representação coletiva, mas também fruto da antagônica 

relação entre subjevitidade e objetividade, entre cultura e personalidade, 



 28 

compreendendo que a individuação criativa das pessoas desenvolve uma autonomia 

de significados que não está submetida apenas à força imanente da sociedade, mas 

também à imaginação pessoal situada que cria seu próprio mundo, cria a si próprio e 

as suas perspectivas sobre este mundo. (GONÇALVES, 2012).  

Neste trajeto do macrocosmo coletivo para o microcosmo subjetivo, a 

etnobiografia é adotada aqui como um desdobramento do método etnográfico o 

intuito de ouvir o indivíduo, sua história de vida, suas percepções e relações consigo 

e com o outro. 

A tecnologia e a pós-modernidade estão nos levando a níveis de percepção 

diferenciados sobre as narrativas, sobre o conhecimento, sobre ser humano e sobre 

o mundo. A articulação destas esferas numa trama tecida por intermédio da 

tecnologia, com o suporte da imagem é consequência da inter-relação destes e 

outros elementos. (CARR, 2011) 

A contemporaneidade demanda uma melhor representação e uso das imagens 

e informações, em uma articulação entre singularidade e diferença, em processos de 

reconstrução ou afirmação identitárias, suportados e otimizados pelo audiovisual e 

pela web. O aumento da velocidade de banda da internet e a popularização do vídeo 

online permite a criação de produções que combinem fotografias, textos, áudio, 

vídeo, gráficos, links em interfaces personalizadas, que constituem narrativas não-

lineares, interativas e em constante (re)composição.  

Uma cidade com a força de luta de Canudos, com tantas narrativas produzidas 

sobre sua história, em tantas linguagens diferentes, mostra que a história oral, a arte  

e a resistência são capazes de preservar a memória e recontar a História.  

Euclides da Cunha conheceu esta terra partir do seu lugar de fala no mundo, 

de onde ele observou e enxergou o povo canudense e o retratou em suas palavras, 

afastando as mulheres da História. Hoje eu, mulher, me encontro com esta terra e 

ao invés de apenas observar este povo, eu quero conhecer as pessoas, eu entro em 

suas casas, partilho de seu café e de suas histórias de vida, tentando enxergar, 

conhecer, aproximar e retratar a beleza e a força das mulheres que Euclides não viu, 

pois uma coordenada histórica lhe impede: o tempo. Ao mesmo tempo, converso 

com o que Euclides relatou das mulheres canudenses que observou em seu tempo, 

nas quais não viu beleza pois outra coordenada lhe impediu: seu lugar de fala.  

 Configuram-se como objetos desta pesquisa a produção científico-artístico-

literária sobre a cidade de Canudos como pano de fundo contextual; a experiência 
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empírica da observação-participante na pesquisa de campo, bem como seu 

registro em diários de pesquisa.; entrevistas etno(bio)gráficas audiovisuais 
realizadas com mulheres de Canudos. 
 Este estudo consolida minha trajetória formativa, um dos objetivos aqui 

empreendidos, em uma busca de aprender a enxergar as pessoas, na experiência 

de captar, compreender, interpretar e registrar narrativas de interlocutoras, num 

exercício de curiosidade, de escuta e de alteridade. 

Investigo aqui aspectos da cultura deste povo de incontestável relevância 

histórica, a partir das histórias de vida de mulheres, em consonância com seu o 

contexto sócio-cultural, estabelecendo um estudo interdisciplinar realizando a 

tecitura de uma rede de pesca cultural, registrando narrativas, ideias, sons e 

imagens sobre a vida nos sertões de Canudos no século XXI.  

Busca-se especificamente a realização um registro etno(bio)gráfico das 

mulheres de Canudos de modo interdisciplinar, experimental e transmidiático, 

consolidado em um webdocumentário que permita a empatia, a subjetividade e o 

diálogo, a fim de explorar melhor os mundos interiores destas mulheres, e expressar 

de uma maneira multifacetada, múltipla e complexa, suas histórias, percepções e 

concepções, sem as amarras das dicotomias do tipo público e privado, do individual 

e social, mas observando as instituições culturais a partir do seu uso, 

personalizando-as e constituindo-as de maneira identitária, de forma que colaborem 

para a o registro existencial e para visibilidade destas pessoas que historicamente e 

continuamente são empurradas à margem social..  

São selecionadas e dispostas nesta rede de pesca conhecimentos e narrativas 

já produzidas sobre Canudos e seu passado histórico, que dialogam com as 

condições de existência em Canudos hoje, narradas por estas mulheres em 

entrevistas entre 2014 e 2016. 

 Realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e 

História da Cultura, por uma comunicóloga, mestra em Educação, esta tese já é 

naturalmente permeiada por estas áreas do conhecimento, no entanto, tratando-se 

de uma investigação complexa, que envolve seres humanos, suas histórias de vida 

e suas relações com o tempo, o espaço, com a sociedade e a cultura, logo, outras 

áreas precisam subsidiar a construção teórica e o procedimento metodológico. 

Assim, a interdisciplinaridade, como um processo contínuo e infinito de troca e 

reciprocidade entre disciplinas, orientado por uma atitude aberta e crítica em relação 
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a realidade, com o objetivo de aprendê-la e de ressignificá-la, é uma premissa 

fundamental adotada. Outras áreas do conhecimento serão necessárias para a 

composição de um trabalho artístico, humano e tecnológico, que visa favorecer a 

acessibilidade e popularização do conhecimento. 

Diante dos objetos e objetivos de pesquisa aqui expostos, a proximidade 

com o campo da Antropologia se faz essencial para uma análise complexa e 

aprofundada dos dados, numa perspectiva qualitative, en busca de compreender os 

significados atribuídos pelos próprios sujeitos a si mesmos, ao seu contexto e ao seu 

modo de vida.  

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma 

variedade de matérias empíricas - estudo de caso; experiência pessoal; 

introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produção culturais; 

textos observacionais, históricos, interativos e visuais.(...). Entende-se, contudo, que 

cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, geralmente existe 

um compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática interpretativa em 

qualquer estudo.  (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Desta ótica emerge a compreensão de que a pesquisa qualitativa aborda uma 

variedade de técnicas com a finalidade de apreender e interpretar os significados 

encontrados no ambiente investigativo para além dos dados quantitativos, 

entretanto, isso não significa descartar os dados quantificáveis, mas sim usá-los 

numa perspectiva qualificável. 

Etnografia significa descrever um povo, lidando com gente no sentido coletivo 

da palavra, estudando pessoas em grupos organizados e duradouros, que podem 

ser chamados de comunidades ou sociedades, examinando comportamentos, 

costumes e crenças que compõem a sua cultura. (ANGROSINO, 2009, p. 16). 

Franz Boas (1858-1942) considera que o pesquisador em campo deve 

anotar e descrever tudo o que faz parte da comunidade, desde o material com que 

as casas são construídas até o comportamento, relações, mitos da comunidade. 

Nesta perspectiva, a etnografia busca entender a sociedade na totalidade das 

relações sociais e dos elementos que a constituem. Malinowski (1884-1942) defende 

que para entender o homem na sua totalidade (social, biológica e psicológica) é 

necessário um trabalho de campo, a prática da observação participante, para 

conhecer intensivamente uma sociedade no seu contexto microssociológico. 

Nesta perspectiva, a etnografia tem sido usada para estudar os fenômenos 
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sociais a partir de uma investigação em que o pesquisador participa ativamente no 

contexto pesquisado, com o intuito de compreender os significados das ações e dos 

comportamentos dos sujeitos que vivem e se relacionam com o ambiente, tendo 

como objetivo principal compartilhar experiências dos indivíduos, estudando-os da 

forma mais natural possível a fim de entender melhor como as pessoas vivem e dão 

sentido ao seu mundo. (MOREIRA e CALEFFE, 2006). 

Trata-se analisar experiências humanas vividas a fim de discernir padrões 

previsíveis, baseados em pesquisas de campo personalizadas, à medida em que se 

relacionam diretamente com os indivíduos pesquisados, multifatoriais, já que utilizam 

duas ou mais técnicas de coletas de dados, dialógicas, por serem discutidas 

enquanto vão se formando e holísticas, por revelarem um retrato o mais completo do 

grupo em estudo. (ANGROSINO, 2009, p. 31). 

A etnografia soma a esta perspectiva documental na descrição dos 

sistemas de significados culturais dos sujeitos estudados, indo além da descrição e 

da reprodução de informações para a construção de discursos através de processos 

dialógicos intersubjetivos.  

A antropologia, com o impulso para o estudo da diversidade, sempre 

acompanhou as inovações técnico-tecnológicas, delas fazendo uso, e não só ao 

nível do filme e da imagem mais em geral. Brady (1999) faz referência à forma como 

o fonógrafo veio alterar a etnografia no final do século XIX. Na década de 1950, a 

sincronização do som com a imagem gravada também veio produzir alterações 

substanciais no modo como os filmes etnográficos eram feitos até então 

possibilitando uma nova relação cinematográfica e antropológica ao “registrar a voz” 

dos sujeitos filmados. Libertavam-se ainda mais as subjetividades que há muito 

alguns antropólogos procuravam; e o novo filme etnográfico progressivamente fez se 

reconhecer a relação e as interações entre observados e observador nos processos 

de pesquisa. (MARTINS, 2013). 

Os resultados podem ser reduzidos a tabelas, diagramas e gráficos, mas o 

relatório etnográfico tem forma de uma narrativa, que pode lançar mão de técnicas 

comuns às artes literárias, com o objetivo de reproduzir para o leitor a experiência de 

interação e vivência do etnógrafo em uma determinada comunidade. 

O gênero Documentário é um gênero cinematográfico não-ficcional que 

tem como objeivo expor a realidade a partir de um caráter subjetivo, mostrando a 

visão parcial dos fatos retratados pelo documentarista a partir de seu ponto de vista, 
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de seu lugar de fala.   

A camera fotográfica, o fonógrafo e as filmadoras foram ferramentas que 

somaram uma diversidade de linguagens à etnografia e ampliaram a diversidade e a 

quantidade de informações capazes de subsidiar o trabalho do etnógrafo. A internet 

atua como exponencial das potencialidades etnográficas, permitindo alineridade, 

conectividade com fontes e dados e partilha das narrativas produzidas. 

A fotografia é linguagem essencial no meu encontro, registro e expressão 

sobre Canudos. Ela permite a captura da imagem, congela o tempo, o espaço e as 

pessoas numa representação visual do real, e me provoca a desenhar 

meticulosamente retratos que mostrem meus olhares sobre esta jornada, 

conversando diretamente com a literatura euclidiana, com a poesia e com a literatura 

de cordel.  

O webdocumentário é um gênero narrativo que vem se consolidando como 

uma alternativa viável para a sistematização dos dados produzidos, sendo capaz de 

mixar e conectar vídeos, imagens, sons, textos, links e arquivos em um ambiente 

interativo, onde as narrativas se multiplicam de acordo com as escolhas do usuário. 

Este objeto, que integra passado, presente e anseios para o futuro, que abrange 

linguagens diversas, narrativas infinitas, oficiais e livres, que envolve a cultura em 

suas dimensões mais amplas, e que é extremamente plural enquanto fonte.  

A etnobiografia abre espaço para a individualidade e para a imaginação 

pessoal criativa, ressignificando o pensamento sociológico clássico que dicotomiza o 

individual e o coletivo, permitindo a manifestação criativa a partir de uma 

interpretação pessoal da cultura. As experiênciais individuais, ancoradas em 

percepções culturais estruturam narrativas que relacionam subjetividade e 

objetividade, personalidade e cultura. (GONÇALVES, 2012) 

Compõe-se aqui, comparado à grandeza do escopo temático, um pequeno 

inventário de histórias de vida, experiências, estudos, materiais artísticos, midiáticos 

e históricos sobre Canudos, arranjado na tecitura de numa rede de pesca de cultura 

sertaneja. 

 

Considerações éticas e metodológicas 
 

A subjetividade da pesquisa em Humanidades mostrou que elaborar 

hipóteses acerca do comportamento e do pensamento humano pode ser uma ação 
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especulativa que não compreende a dimensão complexa e imprevisível de ser 

humano, e que por vezes traz consigo preconceito e determinismo.  

Cada história de vida tece uma nova narrativa, um novo jeito de ser, estar e 

pensar que, mesmo munida de teorias sobre psicologia das massas, seria 

impossível de prever ou hipotetizar resultados para esta jornada de pesquisa e ainda 

poderia gerar um fator negativo de influência sobre a observação participante, 

comprometendo (ou conduzindo) seu resultado final. Assim, exercito o desapego 

das expectativas e da abertura para o desconhecido, apenas fluo. 

Tomo a licença poética do neologismo sertanejo como premissa de vida 

desde os primeiros contatos com o sertão de Rosa5, na flor da adolescência, logo, 

inevitável que ela se manifeste nestas linhas como modo de (res)significar, 

(re)explicar e (re)escrever a língua  

 É válido considerar aqui que o problema encontrou a pesquisadora. 

Através de um projeto de extensão pude conhecer Canudos em 2013 e me 

aproximar de mulheres que ali viviam. Muitas questões culturais e sociais me 

provocaram, e em 2014,  abandonei um estudo sobre Redes Sociais Virtuais e 

decidi encarar uma nova direção nesta experiência formativa. 

 

Trajetória da trajetória 
 

A difusão do acervo material e imaterial sobre Canudos pelo Brasil, a vasta 

produção intelectual, artística e cultural sobre o tema, o  pouco tempo para a 

realização do trabalho e a distância de cerca de 2.200km que me separa de 

Canudos, foram fatores dificultadores da pesquisa, que se desenvolveu até agora 

em sete etapas, a saber: 

Em 2013 fiz a primeira viagem a Canudos no contexto da extensão 

universitária. Foi o início da aproximação, do convívio e da sondagem das 

demandas e possibilidades de pesquisa. Era período de secas. A fotografia foi o 

principal registro das impressões nos 25 dias em que permaneci no povoado de 

                                            
5 Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa (1962) foi meu primeiro encontro com o 

sertão literário, e a reinvenção da língua à luz da liberdade e da descolonização do 
pensamento foi uma das fascinações que  me conectaram ao sertão enquanto espaço e 
paisagem cultural.  
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Canudos Velho. A realização de um documentário com as mulheres me parecia uma 

empreitada interessante. 

Em 2014, após um semestre em pré-produção, retorno a Canudos para mais 

25 dias de vivência e realizo as primeiras entrevistas para o pretenso documentário. 

As primeiras entrevistas revelaram que ali continha um estudo muito mais complexo 

do que tão somente o documentário empreendido até o momento e que um estudo 

etnográfico se faria mais produtivo às demandas do problema de pesquisa. O 

problema me encontrou e a tese de doutoramento tomou direção rumo ao sertão, 

sob orientação da Profª Drª Marcia Angelita Tiburi.  

Em 2015 realizei a revisão de literatura sobre o tema, desenvolvi o quadro 

teórico que nortearia a pesquisa e passei pelo exame de qualificação de tese junto à 

universidade.  
Em 2016 retornei a Canudos em janeiro para mais 20 dias de vivência. 

Realizei mais entrevistas e conheci melhor as peculiaridades da cultura canudense. 

Tive dificuldades para acessar dados, informações e documentos oficiais sobre o 

atual município. Registros em fotografia, áudio, vídeo e diários foram práticas de 

coletas de dados. A definição de webdocumentário como gênero foi um indicador 

diretivo. Em abril o Prof. Dr. Marcus Rizolli assumiu a orientação do trabalho e eu 

estive por mais 15 dias na cidade, quando as entrevistas em vídeo ficaram em 

segundo plano e houve um aprofundamento nas relações de governança da cidade, 

na cartografia cultural canudense, na redação final da tese e planejamento do 

produto transmidiático.  

 Não houve um controle rígido sobre os caminhos da pesquisa, já que esta 

investigação depende da imprevisibilidade das relações e dos encontros, que 

precisara de flexibilidade para articular planos e acasos. É uma pesquisa complexa e 

profunda, que requer muito mais tempo de dedicação do que o período de 

doutoramento, sendo assim, a pesquisa não se encerra aqui, mas sim, prossegue 

por tempo e de forma intederminada.  

 

Pesca Cultural 

 

Fernando Hernandez, em Catadores da Cultura Visual (2007), a partir de 

estudos culturais, lança um manifesto pelo poder da educação artística desafiando-
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nos à subversão e ousadia de promover experiências reflexivas e críticas que 

beneficiem a compreensão das imagens a partir de seus próprios significados e 
sentidos, de seus contextos históricos e de seu papel na construção de 

identidades.  Para tanto, ele nos convida a catar imagens, experiências e 
pensamentos para descobrir e criar outros sentidos para narrativas culturais. Ele 

traz a metáfora dos ‘catadores’ da cultura visual como aqueles que insistentemente 
procuram, recolhem e selecionam imagens em busca de uma compreensão crítica e 

performativa das representações da cultura visual, a favor da educação.   
Desde que me encontrei com esse manifesto aceitei o convite para ser uma 

catadora cultural, já que há tempos eu faço o exercício da combinação de sons, 
imagens e linguagens para construir minhas narrativas sobre o mundo.   

O mundo verte água em tantas fontes onde se pode contemplar, se banhar, 
se refrescar, transitar, mergulhar, navegar e ainda, pescar. Quando as águas são 

abundantes, o alimento se multiplica e se dispõe na natureza para que possamos 
buscá-lo, recebê-lo e nos alimentarmos. 

A pesca é um jeito de catar o que nos nutre. Observamos o ambiente, 

avaliamos as águas e buscamos saber o que elas podem nos oferecer. É preciso 
escolher como se vai pescar, no Cocorobó, grande parte das vezes se pesca com 

rede. O trabalho da pesca começa na tecitura da rede. A partir das percepções, 
escolhemos nossos objetivos e as linhas perfeitas para buscá-los. Tomamos um 

lugar confortável para tramar as linhas em milhares e milhares de nós, unindo-as 
cuidadosamente, para que se transformem em um objeto que faça sentido e que 

seja capaz de alimentar as expectativas que são nutridas meditativamente durante a 
composição de cada rede.  O tempo permeia o processo.  

Águas afluentes, rede tecida e mente preparada, chega a hora de pescar. A 
pesca é o ato de adentrar à terceira margem do rio, oferecer um gancho com algo 

atrativo e esperar calma e silenciosamente. Num gesto meditativo e contemplativo 
da natureza da vida, dando uma porção de nós e desejando receber algo maior do 

que oferecemos, algo que dependia do acaso deste universo ignoto e misterioso, 
do qual nos aproximamos e com o qual nos relacionamos, dedicando trabalho e 

tempo, em busca de alimento.  
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Meu encontro com Canudos, foi também um encontro com a pesca. “E eu, 

rio abaixo, rio adentro, rio afora”6, embarquei nessa viagem multidimensional pela 
terceira margem do rio, a margem da profundidade e da extensão, assim, tornei-me 

uma pescadora cultural.  

Se por alguns segundos eu observar  
E só observar  
A isca e o anzol, a isca e o anzol (...) 
Ainda assim estarei pronto pra comemorar  
Se eu me tornar menos faminto  
Que curioso, curioso  (…) 
Se eu ousar catar  
Na superfície de qualquer manhã  
As palavras de um livro sem final (...) 
Valeu a pena, ê ê  
Sou pescador de ilusões (…)7 

 
Olhar etnobiográfico feminista 
 

À medida que o método etnográfico se espalhou pelas disciplinas, ele ficou 

associado a uma ampla variedade de orientações teóricas, a saber, funcionalismo; 

interacionismo simbólico; feminismo; marxismo, etnometodologia, teoria crítica; 

estudos culturais; pós-modernismo. A seguir, detalhes concentuais e procedimentais 

sobre as orientações que norteiam esta pesquisa. 

O feminismo, ao longo de seu desenvolvimento, mostra que aspectos que 

vão da cultura ao direito são usados para composição de um sistema patriarcal 

inculcado no inconsciente de homens e mulheres, que envolve esferas como a 

família, a religião, a mídia, a política, o trabalho, o Estado articuladas em uma 

dinâmica social em benefício do poder e dominação dos homens sobre as mulheres, 

para estas sejam mantidas em lugares de submissão, obediência, subserviência, 

exploração e violência. Estas relações de poder e dominação se refletem 

ideologicamente na cultura e nas páginas da História, e concretamente nas páginas 

das leis e no acesso a direitos.  Esta é a concepção teórica de patriarcado adotada 

como linha desta rede que aqui teço.  

A etnografia feminista baseada em histórias de vida pressupõe uma 

                                            
6 ROSA, Guimarães. Terceira margem do rio in Primeiras estórias. (1962) 2001, p. 81. 
7  YUKA, Marcelo. Pescador de Ilusões in Rappa Mundi, Warner Music, 1996, faixa 6. 

Disponível em https://www.vagalume.com.br/o-rappa/pescador-de-ilusoes.html Acesso em 15 de 
maio de 2016. 

Assista a uma 
versão acústica de 

Pescador de Ilusões.  



 37 

identificação mais próxima com a comunidade em estudo e não há neutralidade 

valoritiva no discurso, visto que busco explícita e ativamente promover os interesses 

destas mulheres. Assim, assumo a subjetividade e a intimidade dos processos da 

pesquisa aqui empreendida, e me valho do conhecimento etnográfico aplicado a 

várias vertentes para apertar os nós interdisciplinares que fazem desta uma tese 

fora da caixa.  

Biografar é, por essência, a tentativa de contar a trajetória de uma 

determinada existência a partir da observação e do confronto entre duas esferas 

específicas - a pública e a privada - sempre na busca de um entendimento mais 

claro sobre o quanto (e de que modo) ambas se impactaram mutuamente. É 

estabelecer conexões entre o pano de fundo da chamada grande história com 

aspectos do cotidiano, da vida privada e do ambiente artístico e cultural, nos mais 

diferentes períodos e momentos vividos pela pessoa. 

O conceito de etnobiografia propõe, necessariamente, uma problematização 

dos conceitos-chave do pensamento sociológico clássico − como o individual e o 

coletivo, o sujeito e a cultura − ao abrir espaço para a individualidade ou a 

imaginação pessoal criativa. O indivíduo passa a ser pensado a partir de sua 

potência de individuação enquanto manifestação criativa, pois é justamente através 

dessa interpretação pessoal que as ideias culturais se precipitam e tem-se acesso à 

cultura. (GONÇALVES, 2012) 

É nesse sentido que emerge a conceituação de etnobiografia que procura dar 

conta da intrincada relação entre sujeito, indivíduo e cultura. Chegamos aqui a uma 

definição de mundos socioculturais em que estes são pensados como produção dos 

indivíduos que deles fazem parte, indivíduos cuja imaginação pessoal está sempre 

situada: criando o mundo, eles próprios e suas perspectivas sobre este mundo. A 

realidade sociocultural, portanto, não é mais que as histórias contadas sobre isso, as 

narrativas pelas quais ela é representada. 

Neste sentido, o indivíduo não seria simplesmente a manifestação da 

representação coletiva: a individuação criativa dos personagens-pessoas 

desenvolve uma autonomia de significados que não está submetida diretamente à 

força imanente da sociedade. Pelo contrário, o improviso, a parole, a narração, em 

vez de tomados como discursividade neutra, assumem o papel de pura agência, na 

medida em que criam e agregam novos significados ao mundo e às coisas ao 

mesmo tempo em que transformam aqueles que constroem a narrativa etnográfica, 
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seja o antropólogo, seja seus personagens etnográficos. 

Neste agregar de novos significados, a narração é tida como 

simultaneamente constitutiva da experiência, do evento, do social e dos 

personagens-pessoas. É tomada para além de uma função representativa, 

evidenciando assim sua função poética de dar forma ao ‘real’. No lugar de tratar a 

narrativa como distinta de práticas sociais ‘concretas’, a etnobiografia recusa a 

separação entre discurso, linguagem e experiência, insistindo na qualidade produtiva 

do discurso. Da mesma forma, o conceito de etnobiografia afeta necessariamente 

não só o modo como tratamos as histórias que os sujeitos etnográficos nos contam, 

mas também como contamos nossas histórias etnográficas sobre essas histórias e 

seus personagens-pessoas. Em outras palavras, a etnobiografia implica uma 

dimensão metanarrativa da etnografia, em que o lugar da agência da própria 

narrativa etnográfica torna-se objeto etnográfico. 

Seguindo esta premissa, a realidade sociocultural não é apreendida a partir 

de uma concepção de representação, mas de experienciação do mundo. Como se 

pode perceber, mais uma vez, o conceito de indivíduo e sua variável, a individuação, 

comparecem na formulação de um projeto etnográfico. No entanto, em sua 

formatação atual, a ênfase atribuída ao indivíduo não seria uma corroboração ao 

sentido de sua construção ocidental, do individualismo. Se o individualismo é fruto 

do modernismo e da antropologia clássica, a aposta na individuação seria 

justamente um afastamento de uma determinada concepção sociológica de 

sociedade. Neste sentido, a sociedade não pode ser somente apreendida a partir de 

uma formulação juralista de papéis e deveres, mas de maneira múltipla, 

multifacetada e, portanto, complexa. Assim, etnobiografia não se prende às 

dicotomias do tipo público e privado, individual e social, pois, centrando seu 

interesse na criatividade individual, penetra as instituições culturais a partir do seu 

uso, personalizando-as. 

 

Webdocumentário enquanto metodologia 
 

O desenvolvimento de recursos multimídia, a difusão da World Wide Web e 

o amadurecimento das tecnologias agrupadas de informação e comunicacação 

impactou sobre várias áreas de produção de conteúdo e vários tipos de mídia (texto, 

imagens estáticas, imagens em movimento, sons e construções espaciais), desde 
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sua aquisição, armazenamento, manipulação, até a distribuição. (MANOVICH, 

2001). 

O audiovisual na contemporaneidade sofreu uma série de transformações 

que exploram cada vez mais suas potencialidades e proporcionam novas formas 

formas de criação, novas linguagens, novas lógicas narrativas. Na internet, o 

produto audiovisual adquire características próprias que integra elementos em 

narrativas híbridas e interativas, convidando o espectador a tornar-se também 

usuário e participante da cultura digital. 

As plataformas digitais para a construção de documentários que utilizam 

Bases de Dados articulam conteúdos textuais, sonoros, imagéticos e audiovisuais 

conectados por hyperlinks que  permitem a interatividade do usuário-espectador. A 

interatividade rompe com a cristalização das relações entre emissor e receptor, 

quebra a linearidade do fluxo de informações e coloca o internauta na posição de 

agente que influencia no conteúdo narrativo através da navegação. 

A dinâmica e a alinearidade da internet demandam elementos 

multimídiáticos autônomos que quando combinados entre si, produzem sentidos e 

significados, através de uma experiência imersiva e multisensorial.  

“Todas as mensagens de todos os tipos se tornam englobadas no meio, 

porque este se torna tão abrangente, tão diversificado, tão maleável, que absorve no 

mesmo texto multimídia toda a experiência humana, passada, presente e futura.” 

(CASTELLS, 1999, p. 395). 

Essa convergência temporal entre a história passada de Canudos, o 

presente em vivência e o futuro em construção, num trânsito cultural, torna este tese 

umas composição de biografias paratópicas, que inspiradas por Euclides da Cunha, 

articulam as pessoas, a terra e a luta.  

 

Estrutura da rede narrativa 

A rede de pesca cultural  tecida nas linhas da web tem algumas guias para a 

execução do trabalho, que desenvolve-se em html e desenha-se da seguinte 

maneira no website endereçado em: www.sertao.digital  

A ideia de que esta rede pode ser expandida em territórios e multiplicada em 

produtos foi determinante para a escolha do domínio, que representa uma porção 
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interior brasileira delineada mais pelo bioma e pela cultura do que pelas divisões 

territoriais.  

Uma sessão contém uma linha do tempo que situa os acontecimentos 

históricos relevantes aos recortes teóricos da pesquisa.  

Uma sessão geográfica traz mapas, localizações e cartografias que mostram 

a dimensão espacial de Canudos.  

Uma sessão de “pescados” armazena hyperlinks e arquivos multimídia 

agrupados pelas categorias: musicalidades; poéticas; imagéticas; audiovisualidades; 

textualidades.  

Créditos e agradecimentos figuram na base do layout.  

A sessão central do site traz o webdocumentário audiovisual desenvolvido na 

plataforma Korsakow. A plataforma digital se baseia na articulação de Small 

Narrative Units (SNUs), que são pequenas unidades narrativas dotadas de Points of 

Contact (POCs), pontos de contatos entre as cenas conectados por palavras-chave 

(Keywords).  

Korsakow compõe uma coleção de SNUs que exportada, gera um vídeo 

interativo a partir de uma Base de Dados (BD) que pode ser hospedado em um site 

e incorporado ao seu layout.  

Suportes adicionais ao trabalho 
 

• Página Canudos no Facebook como meio de divulgação de conhecimento sobre 

o tema. Disponível em: www.facebook.com/canudosvelho/  

• Um painel imagético no Pinterest em uma inspiração warburguiana, é mantido 

onde exercito a curadoria de imagens sobre Canudos ao longo do tempo na 

web. Disponível em: http://pin.it/LCWQ2MX  

• Uma playlist púlbica no Youtube intitulada Canudos é ponto de convergência de 

vídeos que curei ao longo da pesquisa e serve como uma espécie de recurso 

edcucacional aberto. Disponível em: http://migre.me/uC2QQ  

• Google Earth é a plataforma espacial utilizada para visualização e demarcação 

geográfico-espacial de Canudos.  

• Prezi é o suporte utilizado para o desenho da linha do tempo.  

• Final Cut Pro é o software de edição de vídeo utilizado na realização dos vídeos. 

HTML é a linguagem de desenvolvimento do website.  
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Imagem 5: Mapa do site sertão.digital 
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Existir-Viver-Lembrar-Ser 

 

A pesquisa aqui empreendida busca a prática de uma interdisciplinaridade 

permeia as Ciências Humanas, as Ciências Socialmente Aplicáveis, as Linguagens 

e Artes num amálgama impreciso, inexato e orgânico. Assim, esta tese é um 

compromisso de observar e praticar o conhecimento de maneira integral, 

estabelecendo como princípio o entendimento de que as barreiras disciplinares 

tratam-se de instrumentos que impossibilitam olhar o ser humano na totalidade que 

lhe é cabível na condição de sujeito, de indivíduo, de ator de sua constituição 

existencial, bem como a própria globalidade do conhecimento, que é imbricado e 

interdependente em suas mais diversas áreas. Tratamos aqui de pessoas e fatos 

que existiram e/ou existem, mas de que de alguma forma estão suprimidos 

historicamente com o intuito de tornar invisível o que é indigesto ou indigno para a 

memória cultural do país. Para abordarmos a condição de invisibilidade é necessário 

estabelecer pressupostos que compreendem o sentido da existência, 

inevitavelmente alocados no pensamento filosófico, de modo a orientar esta 

discussão.  

Um dos preceitos da filosofia existencialista é que a existência é humana, 

portanto seu sentido é constituído pelo ser humano. A existência é a situação 

singular de exercer sua condição de sujeito livre. Em A Convidada, por exemplo, 

Simone de Beauvoir aproxima o fato de poder se expressar ao fato de existir, 

quando escreve que “...se não pudesse dizer absolutamente nada. É como se eu 

não existisse. (...) De que lhe serve existir se não sabe que existe?”. (1986, p. 122). 

O existencialismo teve grande importância e significado, e tomou por base o 

princípio de que a existência precede a essência, afirmando, com isso, que a 

essência, ou seja, o elemento definidor do ser, é caracterizada pela manifestação 

histórica do próprio existir. A pessoa é um ser histórico. Ligada de forma concreta à 

realidade e, a partir desse vínculo com o mundo, a sua essência. (COLLET, 2013) 

A função da História é fornecer à sociedade uma explicação de suas origens, 

procurando e investigando a ação humana no tempo e no espaço, na dimensão da 

análise dos acontecimentos e na dimensão da narração dos acontecimentos. 

(VEYNE, 1998). 
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Para pensarmos a dimensão da narratividade da história, precisamos recorrer à 

memória como fonte, e esta, como lugar indissociável da imaginação, considerando 

assim, suas variáveis no papel de escrita da realidade. 

A ameaça permanente de confusão entre a rememoração e a imaginação, 

resultante deste tornar-imagem da lembrança, afeta a ambição de fidelidade na qual 

se resume a função verdadeira da memória. Mas não se tem nada melhor que a 

memória para assegurar algo que passou antes de se formular a lembrança. A 

historiografia, não conseguirá deslocar a convicção sem cessar ridicularizada e 

afirmada de que o referente último da memória permanece o passado, seja como 

possa significar a passadidade do passado (RICOEUR, 2000. p.7) 

A situação da historiografia faz surgir a interrogação sobre o 
real em duas posições bem diferentes do procedimento 
científico: o real enquanto é o conhecido (aquilo que o 
historiador estuda, compreende ou "ressuscita" de uma 
sociedade passada) e o real enquanto implicado pela operação 
científica (a sociedade presente a qual se refere a problemática 
do historiador, seus procedimentos, seus modos de 
compreensão e, finalmente, uma prática do sentido). 
(CERTEAU, M. 1982, p. 40) 

Assumida a contradição entre o real e a narração do real, não haverá qualquer 

pretensão de afirmar que aqui poderá ser encontrada a legítima e pura realidade, 

mas sim, representações da realidade, representações sociais, culturais e 

imaginativas do fazer histórico.  

O registro teórico partilha com a ficção, pois existe uma seleção e combinação 

de dados, contudo ela pretende ser um discurso de verdade  e uma representação 

de um real na referência a um passado relacionado com o presente, numa seleção 

de memórias narradas.  

(...) a história oral pode dar grande contribuição para 
o resgate da memória nacional, mostrando-se um 
método bastante promissor para a realização de 
pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a 
memória física e espacial, como também descobrir e 
valorizar a memória do homem. A memória de um 
pode ser a memória de muitos, possibilitando a 
evidência dos fatos coletivos.  
(THOMPSON, 1992, p. 17). 

A história oral centra-se na memória humana e na sua capacidade de 

rememorar o passado enquanto testemunha do vivido. Podemos entender a 

memória como a presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual 

de fragmentos representativos dos fatos, nunca em sua totalidade, mas parcialmente 
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em decorrência dos estímulos existentes para a sua seleção. Ou seja, a lembrança 

não é apenas de um determinado indivíduo, mas de um indivíduo inserido em um 

contexto familiar ou social, de forma que suas lembranças são permeadas por 

inferências coletivas, sejam elas moralizantes ou não. Para Halbwachs (2004, p. 85), 

toda memória é coletiva, e como tal, ela constitui um elemento essencial da 

identidade, da percepção de si e dos outros. A história oral é uma premissa 

compositora da coleta de dados no objeto de pesquisa aqui empenhado e está 

intimamente relacionada com o método etnográfico. 

De minha parte, estou atento ao perigo de fazer de meu livro 
um defensor da memória como matriz da história, na medida 
em que esta permaneça como guardiã da problemática da 
relação representativa do presente no passado. A tentação é 
então grande de transformar esta defesa como reivindicação 
da memória contra a história.  
(RICOEUR, 2000, p.106). 

 
A memória como guardiã de um passado, pode trazer consigo a dor da 

lembrança de traumas, e como Freud mostrou, a memória está sujeita à patologias, 

desenvolve impedimentos e resistências, sendo capaz de causar esquecimentos 

involuntários e também está vulnerável a manipulações, mandamentos ou 

comandos.  

Memórias 
Não são só memórias 
São fantasmas que me sopram  
aos ouvidos coisas que eu... 
(PITTY, 2005) 

 
 

Ser e estar no mundo relacionam simbioticamente as 

dimensões do presente vivido, do passado memorizado e do 

narrativo registrado para o futuro a medida que  a existência 

pressupõe no estar mundo em forma de corpos ou objetos, ou nele ter estado, tendo 

provas de existência de ideias e histórias pensadas e vividas materializadas em 

registros palpáveis.  

 

O pressuposto da existência 

Mesmo quando falta uma conceituação precisa, como ocorre, por exemplo, no 

uso da linguagem comum, se faz presente o emprego da palavra existência.  A 

Asssista aqui ao 
videoclipe da 

música 
Memórias, 
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necessidade de delimitar concepções para o termo mostra que a existência possui 

significado próprio no âmbito de cada área do conhecimento, e que este é definido 

pelos procedimentos e operações de cada uma destas áreas, tendo válido seu 

significado apenas quando inserido no seu campo de ação. (ABBAGNANO, 2007, p. 

399). 

Diante da contextualização conceitual, assumo aqui acepções filosóficas que 

nos levam a compreender a existência em três principais significados enunciados: 

1º - O modo de ser determinável ou determinado: que envolve determinações 

implícitas ou explícitas assumidas por algum campo do conhecimento como um 

objeto lógico e ausente de contradição, e submetido às operações deste campo. Por 

exemplo, “em Direito, uma lei “existe” se foi formulada, aprovada e promulgada nos 

modos e nas formas previstos na Constituição do Estado. E um fato existe do ponto 

de vista jurídico se pode ser “provado” nas formas ou modos de lei, e qualificado em 

conformidade com as próprias leis.” (ABBAGNANO, 2007, p. 398). Desta forma, a 

existência está diretamente ligada à sua inserção e adequação ao modus operandi 

de cada âmbito.  

2º - O modo de ser real ou de fato: é um modo de ser em situação, 

entendendo-se por situação, o conjunto de relações analisáveis que vinculam o 

homem às coisas do mundo e aos outros homens. (Ibidem, p. 400). Ou seja, é a 

existência de acordo com a situação concreta, que tem a possibilidade objetiva de 

verificação, constatação ou averiguação, bem como a possibilidade de descrição ou 

previsão que todos podem fazê-la dentro das condições adequadas. Portanto, o 

modo de ser real está ligado à concretude dos fatos e seu significado é válido 

independente de opiniões, crenças subjetivas ou pessoais, ou ainda preconceitos e 

juízos de valorações que não sejam inerentes aos instrumentos capazes de 

confirmá-lo.   

3º - O modo de ser do próprio humano: restringe o modo de ser do homem no 

mundo. A existência corresponde à realidade individual e sua singularidade, 

compreendida como o modo fundamental de ser. Para um animal, uma planta, um 

ser humano, a existência (ser o não ser) é algo muito decisivo, mas a existência 

como individualidade é apenas a existência humana. No mundo animal, a espécie 

tem prevalência sobre o indivíduo; já no mundo humano, o indivíduo não pode ser 

sacrificado à espécie, assim, a singularidade da existência torna-se o modo de ser 

fundamental do homem. (Ibidem). 
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Desta forma podemos tratar as noções de existência humana como fruto da 

realidade concreta em que está inserida, da sua adequação às condições 

estabelecidas em determinados âmbitos que atestam a existência e da peculiaridade 

da individualidade e da singularidade como características inerentes apenas aos 

seres humanos. 

 Os trâmites do sistema burocrático adotados na sociedade também como 

trazem ao pressuposto da existência a necessidade do registro histórico para a 

identificação e reconhecimento de alguém perante o outro e o Estado. Assim, 

conectam-se a abstração existencial e a concreticidade grafológica, quando a grafia 

é prova sólida da atividade (e existência) humana.  “Só existe, quem tem RG” 

 

Consciência histórica 
 

O significado comum de consciência repousa em estar ciente o homem 

dos seus próprios estados, percepções, ideias, sentimentos, volições, e não estando 

dormindo, desmaiado, nem afastado, por qualquer razão, da atenção a seus modos 

de ser e a suas ações. Já o significado filosófico moderno e contemporâneo, 

considera aspecto, mas pressupõe uma acepção muito mais complexa,  
“que é a relação da alma consigo mesma, de uma relação intrínseca 
ao homem, “interior” ou “espiritual”, pela qual ele pode conhecer-se 
de modo imediato e privilegiado e por isso julgar-se de forma segura 
e infalível. Trata-se, portanto, de uma noção em que o aspecto moral 
– a possibilidade de autojulgar-se – tem conexões estreitas com o 
aspecto teórico, a possibilidade de conhecer-se de modo direto e 
infalível.”  
(ABBAGNNO, 2007 p. 185). 

Segundo  Raymond Aron (1964, p. 5), 
"A consciência do passado é constitutiva da existência histórica. O 
homem tem realmente um passado a que ele tem consciência, pois 
só esta consciência introduz a possibilidade do diálogo e da escolha. 
Caso contrário, os indivíduos e as sociedades trariam consigo um 
passado que eles ignoram, que eles se submetem passivamente... 
Então eles não teriam consciência do que eles são e do que foram, 
eles não compreenderiam a dimensão da própria história". 

Gramsci (1978) defende que o que as pessoas pensam é fruto de uma 

sedimentação da história, onde valores, ideias e imagens de períodos anteriores não 

desaparecem com a desestruturação de seus períodos, pelo contrário, tais 

fragmentos permanecem, com intensidade variável, sobre a forma dos indivíduos se 

definirem e compreenderem o mundo e que o que forma a consciência histórica, 
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provém tanto das representações da classe dominante atual, como da permanência 

de outras representações, que tiveram maior importância em outros momentos 

históricos. A educação é um dos principais instrumentos de construção da 

consciência histórica, sendo usada para consolidar esta sedimentação em forma de 

pontos de referência que estruturam a memória de um determinado grupo, a partir 

coesão social e da adesão afetiva a esta memória coletiva.  
"Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que 
eles nos traga seus testemunhos: é preciso também que ela não 
tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja 
suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a 
lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre 
uma base comum.” 
(HALBWACHS, 2004, p. 12) 

A liberdade de expressão, a democratização do acesso ao conhecimento 

e do uso dos meios de comunicação fomentam a multiplicação de narrativas sobre 

um determinado fato histórico, desenvolvendo batalhas pela memória coletiva.  

 

Documentário como linguagem 

Segundo um dos máximos estudiosos contemporâneos, o historiador e teórico 

americano Bill Nichols, vemos o documentário enquanto conceito ou prática, não 

tem um território demarcado, onde não existe um inventário finito de técnicas, não é 

abordado um número previamente estabelecido de temas e não adotam-se técnicas 

rigidamente definidas sob a forma, estilo ou modalidade (1991, p. 89). 

A inexistência do controle sobre o tema na realização dos documentários é um 

dos seus principais aspectos, já anunciava Alfred Hitchcock: “Nos filmes de cinema o 

diretor é Deus; nos documentários Deus é o diretor.” 

A escolha do tema e da abordagem, a pesquisa documental e oral, a filmagem, 

a edição e a montagem, são etapas do processo de escrita do argumento que está 

em constante transformação, podendo-se dizer que o argumento de um 

documentário só fica pronto no final da sua montagem. A estética narrativa do filme 

depende dos planos captados, das técnicas de linguagem cinematográfica dos 

processos para ter uma forma consistente e gerar envolvimento do espetador na 

interpretação da narração. Assim sendo, o documentário, está sujeito à interpretação 

subjetiva.  

Os personagens retratados são sujeitos reais, atores sociais do mundo real. A 

captura das imagens in loco é um fator constante no documentarismo. 
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Preferencialmente os discursos e as imagens destes personagens-pessoas têm 

como cenário o ambiente que os rodeia. O documentário tem o intuito de representar 

a realidade a partir do ponto de vista do autor.  

Mesmo que se tente fazer essa representação com o mínimo de distorção da 

realidade perceptível, o autor sempre está implicado. Os documentaristas imaginam 

e contam histórias através de uma construção técnica e subjetiva do real, situados 

em seus lugares de fala, em relação direta com o outro, do lugar de fala dele. 

Documentário não é sobre o messianismo de cineastas darem vozes aos excluídos, 

porque estes nunca foram mudos, pelo contrário, fizeram da oralidade instrumento 

de resistência.  Documentarismo é sobre obrigar a sociedade a ouvir verdades 

apagadas  e silenciadas, denunciando o que se esconde em suas entranhas.  

 

Webdocumentário como linguagem 

O webdocumentário pode ser definido como uma forma de estruturação de 

conteúdos audiovisuais em ambientes digitais, articulando imagens técnicas com a 

linguagem da hipermídia e viabilizando uma nova forma de estruturação discursiva. 

O webdocumentário tem um funcionamento muito próximo ao hipertexto. 

Porém, diferente de uma página da Web, que apresenta vários links 

simultaneamente no mesmo espaço, as oportunidades de associação aparecem e 

desaparecem à medida que as sequências de vídeo são reproduzidas. O link 

assume uma nova dimensão temporal dentro do espaço do vídeo. As sequências de 

vídeo podem ser reproduzidas continuamente enquanto o usuário realiza escolhas 

que direcionam o desenvolvimento do fluxo narrativo. 

Num primeiro momento, o relacionamento entre sequências de vídeo acontece 

de forma simplesmente hierárquica, e seu detalhamento se dá por demanda. 

Durante a exploração da obra, outros conteúdos podem oferecer detalhamento 

sobre algum objeto ou tema apresentado no vídeo principal. 

A digitalização das imagens e das formas de produção e distribuição nos 

permite hoje construir este tipo de produto audiovisual, onde mais de um fluxo lógico 

de narrativa podem ser experimentados. 

Na dimensão interativa os ambientes são procedimentais e participativos, 

enquanto que na dimensão imersiva apresentam-se espaciais e enciclopédicos. O 

caráter procedimental pode ser entendido como o motor de uma montagem de 
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sentido dinâmica. O processo comunicativo manifesta-se na ação do participante, 

que se aventura pelas regras que permitem sua atuação sobre a narrativa. 

O webdocumentário representa espaços exploráveis por onde o usuário pode 

deslocar-se pela dimensão espacial e temporal, explorando uma rede de 

associações entre micro-sequências audiovisuais. O caráter enciclopédico pode se  

considerado a dimensão mais promissora para criação de narrativas pois oferece a 

possibilidade de multiperspectivas e entrecruzamentos por onde os sujeitos podem 

construir um percurso próprio. 

É um gênero que ainda carece de definições mais sólidas, dada a sua 

insipiencia e a sua constitutiva interdisciplinaridade, que transtida por áreas do 

conhecimento e da criatividade desde o cinema até a programação, a interatividade 

e o design de interfaces. 

A emergência do gênero é motivada pela oportunidade proporcionada pelos 

avanços nas tecnologias de informação e comunicação, pelas conexões de banda 

larga mais rápidaa, pelo amento da capacidade de processamentos da web 2.0 e 

pelo acesso transversal aos terminais de conteúdos, como computadores de mesa, 

dispositivos móveis e terminais de televisão interativa.  

A possibilidade de interação proporciona aos utilizadores a capacidade de se 

tornarem exploradores ativos de um espaço narrativo com diferentes percursos e 

camadas narrativas, ao invés de meros receptores de uma tradicional narrativa 

audiovisual linear. Suas capacidades hipermidiáticas propiciam a produção de 

representações não-lineares que combinam diferentes tipos de linguagens 

midiáticas com a particularidade, sobretudo, de poderem ser interativas. 

A quantidade e a variedade de materiais disponíveis sobre Canudos nas mais 

diversas linguagens mostra que um diálogo transmidiático e interdisciplinar pode 

compor ricas fontes de pesquisa e conhecimento, além de divulgar amplamente o 

conteúdo, visto que a web é um terreno global.  

 

Espaços, Paisagens e Territórios  
 

Experimentos, no sentido de mapear as operações de representação 
espacial em relação às áreas do cérebro mais proeminentemente 
ativadas, durante o processo de apreensão da espacialidade 
permitiram a identificação de regiões do cérebro dedicadas às 
diferentes formas de representação do espaço. (...) Assim, 
características do espaço absoluto como a continuidade e a 
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homogeneidade, e elementos fundamentais da geometria euclidiana 
como a tridimensionalidade, estariam em consonância com o sistema 
neurológico humano, responsável pela compreensão mental da 
espacialidade do mundo físico.  
(FRAGOSO, 2005, p. 54) 

Isaac Newton percebeu que dois corpos ao mesmo tempo não ocupam o 

mesmo lugar no espaço. Ele compreendeu o espaço no sentido absoluto e concreto 

dos corpos. Os corpos como espaços indivisíveis e itinerantes.  

Para além  do pressuposto concreto, o corpo pode ser abrigo de uma 

representação mental do espaço, desdobrando-se como espaço de aprendizagem, 

como espaço político, como espaço ritualizado, imaginativo, o corpo pode ser 

compeendido como espaço de existir e poder.  

De maneira concreta,  Milton Santos (1988, p. 40) apresenta que o espaço 

como um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; 

mas para as quais eles servem de intermediáros. Uma série de relações são 

concretizadas com a ajuda de objetos. O espaço é então, resultado da ação dos 

homens sobre o próprio espaço, intermediado por objetos naturais e artificiais. O 

espaço contém movimento. A paisagem é a materialização de um instante na 

sociedade. O espaço resulta do casamento da sociedade com a paisagem. Por isso, 

a paisagem e espaço são um par dialético. Complementam-se e se opõem. À 

extensão demilitada de um espaço, chamamos de território.. (Ibidem). 

Em um campo simbólico, são agregados e moldados  aos territórios valores, de 

econômicos a culturais, que materializam as relações de poder, de política, de 

cultura e sociais, produzindo territórios, através a ação humana sobre o espaço. 
“É interessante mencionar a abordagem sobre o território 
em sua multidimensionalidade e sua articulação no tempo 
e espaço na sua constituição, como a dualidade entre 
material e imaterial para construção de territórios, sendo 
que este é primeiro imaginado pelo homem ou por grupos 
humanos para depois se fazer sobre o espaço. Souza 
(2009) destaca que o território é um “campo de força”, 
sendo uma: “dimensão do espaço social”, neste ponto ele 
é “intangível” e “intocável” (SOUZA, 2009, p. 66), ele é 
imaterial, porém, é a expressão espacial sobre o 
espaço.”(DENEZ, C. C. 2012, p. 7) 

Segundo Haesbaert, território é sua assepsia mais primitiva, “o espaço 

defendido por todo animal confrontando com a necessidade de se proteger” (2004, 

p. 42). Na visão idealista de território são empregados aspectos culturais sobre 

determinado espaço. O exercício do poder constitui parte da construção do território, 

sendo necessário para sua organização e manutenção. Neste aspecto, ocorre a 
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disputa pelo espaço para a construção do território, que ganha identidade a partir da 

apropriação do espaço, construindo conjugações simbólicas e culturais. Dessa 

forma, outro elemento territorial é a territorialidade, que se produz por meio da 

identidade e se manifesta nas relações espaciais permeadas pelos aspectos 

econômicos, culturais, políticos e sociais, que se territorializam por meio da 

apropriação do espaço com diferentes atores e situações, entre esses, os sem-terra, 

que possuem uma identidade construída por elementos e fatores que moldaram sua 

identidade.” (DENEZ, C. C. 2012, p. 7) 

As desigualdades sociais e a concentração de renda, características da 

sociedade brasileira desde os mais remotos, se manifestam fisicamente nos 

espaços segregados das nossas cidades, nas relações entre ambiente social e 

ambiente espacial, compondo territorialidades, através da expressão identitária de 

ocupação dos lugares.  

Em busca da noção de território,  podemos nos deparar com algumas 

situações emblemáticas que instigam a reflexão teórica e exigem novas formulações  

para encontrar significados. Estamos falando de processos que conduzem à perda 

e/ou à reconstrução de territórios, como por exemplo, a transferência de populações 

citadinas para um outro local, em função da construção de barragens. Em Canudos,  

essa experiência foi vivida pelos moradores da cidade, em 1968, quando tiveram de 

deixar o seu ambiente de moradia devido à construção do Açude de Cocorobó. A 

antiga cidade foi inundada pelas águas do Vaza-Barris e os habitantes foram 

indenizados para se transferirem para uma nova cidade, que foi construída 

primeiramente para abrigar os funcionários do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS) que vieram trabalhar na construção do açude, e em 

segundo plano, para receber os canudenses expropriados de sua cidade, pela 

segunda vez.  

Podemos considerar Canudos uma 

formação social que é fruto ao mesmo 

tempo de uma urgência concreta, 

determinada por fatores econômicos e 

materiais da época (que serão melhor 

explicitados adiante, mas que provém 

essencialmente das poucas condições de subsistência naquele ponto de passagem 

entre o sertão e o alto sertão, situado às margens do rio Vaza Barris), mas também 

Faça um passeio 
virtual pela 

espacialidade e 
territorialidade em 

Canudos pelo 
Panoramio da 

Google.  
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de uma urgência espiritual, em que os fatos históricos podem ser resultantes do 

reflexo de um estado psicológico reinante neste agrupamento social, que já havia 

sido foco de uma Santa Missão, antes da chegada da “povo da companhia” de 

Antônio Conselheiro, como eram chamados.  

 
Paisagem Cultural 
 
Para fins de inscrição como patrimônio mundial, paisagens culturais são 

classificadas em três categorias: a) paisagens claramente definidas (clearly defined 

landscapes), que são aquelas desenhadas e criadas intencionalmente, como jardins 

e parques construídos por razões estéticas; b) paisagens evoluídas organicamente 

(organically evolved landscapes), também chamadas de “essencialmente 

evolutivas”, que se subdividem em paisagens-relíquia ou fóssil (relict or fossil 

landscapes), cujo processo de construção terminou no passado, e paisagens 

contínuas ou vivas (continuing landscapes), em que os processos evolutivos ainda 

estão em curso; c) paisagens culturais associativas (associative cultural 

landscapes), que têm o seu valor determinado de acordo com associações feitas 

acerca delas, como as associações espirituais de povos tradicionais com 

determinadas paisagens. 

A paisagem cultural é “o meio natural ao qual o ser humano imprimiu as 

marcas de suas ações e formas de expressão, resultando em uma soma de todos os 

testemunhos resultantes da interação do homem com a natureza, e, reciprocamente, 

da natureza com o homem”. (CARTA DE BAGÉ, 2007). O município de Canudos 

está entre os sítios que estão sendo considerados para chancela como paisagens 

culturais brasileiras, “paisagem cultural brasileira”, que é uma  chancela instituída 

pelo Iphan, onde a região é declarada como uma “porção peculiar do território 

nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à 

qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”.  

(SANTILLI, 2010). 
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Prólogo 
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“Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. 

Era um parêntesis; era um hiato. Era um vácuo. Não existia. Transposto aquele 

cordão de serras, ninguém mais pecava.” 

( CUNHA, E. Os sertões, 1902.) 

 

Canudos,  
hiato brasileiro 
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Trânsito pela fenda no tempo-espaço 

 

Conhecer Canudos exige um contato imediato com o passado para a 

compreensão do presente. Esta compreensão também precisa dialogar com vozes 

que narraram suas viagens pessoais pela fenda do espaço-tempo canudense. Por 

mais que os processos de globalização e massificação da cultura ajam, não é 

possível ignorar e se desconectar da história ao olhar para Canudos. O que ela é 

hoje é reflexo (in)direto diluído no tempo-espaço. 

Para embasamento da história de Canudos, são inevitáveis referenciais as 

obras de Euclides da Cunha, como Os Sertões e Canudos e Outros Textos e 

também se faz imprescindível a produção bibliográfica de José Calasans, que 

dedicou grande parte de seus estudos à história canudensea, além de centenas de 

livros e artigos podem servir de respaldo para um olhar atento e aprofundado, e para 

a construção de novas narrativas sobre o episódio, mas além desses recursos 

literários, acadêmicos e documentais, deve ser buscada também a história oral 

como referência, para que se constitua uma visão mais global, fiel e, 

consequentemente, mais justa.  

 
Cada paralelepípedo 
Da velha cidade 
Essa noite vai 
Se arrepiar 
Ao lembrar 
Que aqui passaram sambas imortais 
Que aqui sangraram pelos nossos pés 
Que aqui sambaram nossos ancestrais8 

 

 

A partir de tudo o que li, vi, ouvi e vivi, me dedico aqui a tecer uma breve 

narrativa pessoal sobre fatos e relatos que me inspiram para compor o meu retrato 

transdimensional de Canudos. 

 
  

                                            
8 Vai Passar é uma composição de Chico Buarque e Francis Hime de 1984 que 

ganhou projeção como hino apoteótico do desenvolvimento da democracia no Brasil. 
Engajada em questões políticas, sociais, de vivencia e de amor, a música mantém o status 
de hino popular até hoje.  

Ouça a música 
Vai Passar, de 

Chico Buarque. 
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Numa ruga da terra Euclides da Cunha viu uma fenda para uma dimensão que revela o 

sertão como um todo naquele hiato que é Canudos. Um lugar no tempo e no espaço por onde 

se trafega vertiginosamente entre ser e estar. Canudos é o resumo de um mundo maior: uma 

síntese de todo o sertão. O sertão é um macrocosmo e Canudos é seu microcosmo.  

A descrição pormenorizada da geologia e da paisagem do sertão foi um recurso literário 

usado pelo autor para fotografar com palavras tudo o que ele viu neste trânsito.  Eu faço o 

caminho contrário, poupo as palavras, por vezes desgastadas e insuficientes, mas abuso das 

lentes que preciso para enxergar com precisão o microcosmo e com amplitude o macrocosmo, 

para poder registrar e representar o melhor ângulo deste universo do sertão no microverso de 

Canudos.  

 

Terra 
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Canudos pré-conselheirista 
 

 

Canudos está encoberta pela sombra da guerra. O episódio é tão importante 

que divide a história da cidade em antes, durante e após a guerra. Antônio 

Conselheiro ainda é figura presente na memória coletiva diretamente relacionada a 

Canudos. Porém, o levantamento arqueológico, iniciado pela UNEB em 1980, 

permitu documentar sítios pré-históricos, jazidas paleontológicas, cerâmicas e 

artefatos indígenas de diversas etnias, louças pré-coloniais, além de  artefatos 

armamentares, trincheiras, sepulturas, ruínas de habitações e vestígios do confronto 

bélico.  

Embora muitas fontes bibliográficas, inclusive as tomadas por oficiais, digam 

que Canudos se resumia a uma fazenda abandonada antes da chegada de Antônio 

Conselheiro, os fatos indicam que ali já existia um município geograficamente 

favorecido, pelo qual passavam a Estrada de Uauá, que ia para o Rio São Francisco 

em direção à Juazeiro; a Estrada do Cambaio, que ia até Monte Santo, a Estrada do 

Rosário, que se estendia até onde é hoje o município de Cumbe; a Estrada Sagrada, 

que ligava o Massacará; a Estrada de Jeremoabo; que ligava o Sertão do Vaza 

Barris ao Sergipee a Estrada Várzea da Ema, que trazia o povo de Curuçá e região. 

Esta diversidade de estradas tornava Canudos um ponto de passagem para o 

deslocamento do Sertão para o Alto Sertão, um entroncamento para pousada nas 

longas viagens. Esta localizacão estratégica caracterizava a região como rota de 

fuga para indígenas e negros caçados por capitães do mato para trabalho escravo 

no período colonial. A peregrinação de Conselheiro foi acolhendo os negros e 

indígenas em diáspora pelo sertão na luta pela terra, contra a exploração e a 

escravidão.  

Diz um dos anciãos de Canudos que certa vez Antônio Conselheiro por ali 

passara a caminho de Monte Santo e que pedira para usar uma capela que invocava 

Nossa Senhora da Conceição para rezar um terço no fim de tarde. Prometeu à figura 

principal do lugar que ali ergueria uma capela maior, que veio a ser a Capela de 

Santo Antônio. Concluída em 1896. 

 



 60   

A Toca Velha no Parque das Araras é uma formação rochosa com grutas onde se 

instalou um caboclo que laçou uma índia que fugia por estas terras. Ela foi sequestrada e 

encarcerada até que aceitasse que tinha sido dominada e possuída por aquele homem, 

que acabou sendo pai dos mais de vinte filhos que ela teve ao longo da vida. A família foi 

criada trabalhando unida na casa de farinha feita com barro dentro da gruta. Construíram e 

habitaram esta casa que já se conta 120 anos.  
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Mesmo que quisesse, Canudos hoje não conseguiria  se desconcetar do seu 

passado. As marcas estão nas paredes das cavernas de arenito rochoso, no solo 

desértico, na carga simbólica dos nomes geográficos. Canudos, Favela, Lagoa de 

Sangue, Antônio Conselheiro. Essas marcas não se apagam. E ainda reverberam no 

imaginário sertanejo. O presente e o passado dialogam constantemente.  

 As imagens do primeiro (hi)ato são os mais antigos registros conhecidos de 

Canudos até agora e foram produzidos pelo fotógrafo Flavio de Barros, contratado 

pelo exército, sob o comando do General Artur Oscar, para a cobertura 

fotojornalística da campanha da Guerra de Canudos. São 77 fotografias que foram 

restauradas e organizadas pelo Acervo Moreira Salles. Elas são a melhor ilustração 

visual das descrições feitas por Euclides da Cunha em Os Sertões.  

Litografia do arraial de Canudos em 1897.   

Arraial de Canudos visto da estrada do Rosário, litografia de Dr. Urpia, de 1897. Ao centro, 
embaixo, estão as duas igrejas do Arraial, a de Santo Antônio (direita) e a nova, 
inacabada, com duas torres. Fonte: Fundação Biblioteca Nacional.  
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Primeiro (Hi)ato 

Belo Monte  
  

 

Para o povo de Canudos 

foi Antonio Conselheiro, 

embora não tendo estudos, 

santo guia missioneiro. 

Usando um camisolão 

azul e forte cajado, 

caminhava o ermitão 

pelo bando acompanhado. 
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 Recuperando as capelas, 

construindo cemitérios 

acabava com as mazelas 

decifrando seus mistérios. 

Carregando grande cruz, 

milagreiro do sertão 

consegue, fazendo jus, 

dominar a multidão. 

Fazendo-se protetor 

de Canudos atrasado, 

era, também, professor 

e por todos respeitado. 

 

A Terra da Promissão, 

por Deus ali prometida, 

pregava em cada oração: 

garantia para vida! 
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Não sendo republicano, 

reprovava a "lei-do-cão", 

preparando o povo insano 

para a tal rebelião. 

Em jagunço transformado 

o sertanejo, na sorte, 

por Euclides confirmado: 

"é antes de tudo um forte". 

Pela sua rebeldia, 

foi Canudos atacado. 

Alheio às leis da Bahia 

havia impostos negado. 
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Os jagunços e soldados 

travam combate renhido: 

baixas de ambos os lados; 

a fé não faz mais sentido. 

Andrade Guimarães fez 

um ataque diferente 

pra dizimar de uma vez 

o arraial e sua gente. 

 

Vindo Febrônio de Brito 

com seus soldados valentes, 

houve acirrado conflito 

e perda de combatentes. 

Com pedras, foices, facões, 

o bando de revoltosos 

enfrentou os batalhões 

entre cantos religiosos. 
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Moreira César tentou 

para o governo a vitória. 

Bravamente ele lutou 

mas morreu sem ver a glória. 

Savaget, o general, 

assumindo com bravura 

o então comando-geral, 

quis vingar o linha-dura. 

 

O Conselheiro a rezar, 

de tristeza sucumbiu. 

O pobre povo a lutar 

seu fim chegando sentiu. 

Jagunços fracos, cansados, 

em seus momentos fatais, 

acabaram massacrados 

pelas tropas federais. 
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. 

  

Esse caso praticado 

nestes versos é lembrado: 

irmãos em luta renhida 

defendendo o solo amado. 

A revolta sertaneja 

por muito tempo durou. 

Desde a oração à peleja, 

todo o Brasil abalou. 

Euclides em "Os Sertões" 

encarou a realidade 

das lutas e opressões 

passando à imortalidade! 

 

Recordando lance a lance 

sofrimentos e vitória, 

Canudos perdeu a chance: 

a guerra tornou-se história. 

Sendo exumado o beato, 

teve a cabeça cortada. 

A vitória foi, de fato, 

finalmente confirmada 
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A primeira Canudos foi queimada em nome da ordem e do progresso (1897) e as 

pessoas rendidas estupradas, violentadas, exploradas, assassinadas para mostrar 

que o Estado detém o monopólio da violência em todas as dimensões para se 

estabelecer.  

 
Nem o orgulho patriótico nem a rebeldia sertaneja justificam tamanha 

investida militar contra seguidores de um movimento sócio-político-religioso calcado 

no messianismo, no comunismo cristião primitivo. Cerca de 25.000 pessoas foram 

mortas em uma das piores guerras civis da história brasileira. Este episódio 

histórico, além do genocídio da comunidade sertaneja, classificada como sub-raça 

por Euclides da Cunha (2003), continha também uma mensagem: a desobediência 

civil se calaria com sangue e fogo. 

O Estado não pouparia esforços nem vidas para tomar para si o monopólio 

desta violência “legítima”. Não importou a qual lado as pessoas estivessem servindo 

nas trincheiras desta guerra e irmanadas  ideologicamente, todas foram enganadas 

 

Todas as fotografias desta narrativa são de autoria de Flávio de Barros, único fotógrafo a 
fazer a cobertura do conflito, 1896-1897. Fonte: Acervo Instituto Moreira Salles. 
Cordel O Fim de Canudos é uma criação de Ruth Farah Nacif Lutterback para a publicação 
Cem Anos Sem Euclides.  
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ao seu término, desde as sertanejas que se entregaram à rendição com a promessa 

de que lhes seria garantido o direito à vida, e acabaram sendo violadas e degoladas 

em série e tendo seus corpos depositados em valas coletivas que transformaram a 

lagoa do cipó na lagoa de sangue; até os militares que sobreviveram ao combate e 

que foram levados ao Rio de Janeiro crendo que receberiam moradias oficiais da 

República que defenderam, mas que lhes restou ocupar uma antiga fazenda no 

Morro da Providência atrás do Quartel General, e construir suas moradias com seus 

próprios recursos, no exercício da ocupação territorial para o direito existencial, ou 

seja da luta terra (contraditoriamente, o que eles haviam combatido em Belo Monte).  

Ironia maior ainda é que no Morro da Providência ou por imagem e 

semelhança ou por recordação da campanha, estes militares passaram a chama-lo 

de Favela,  nome da planta forrageira abundante no semiárido brasileiro, que 

nomeava o Morro da Favela, local onde ficaram acampados no exercício da guerra.  

Primeiras casas no Morro da Providência.  

Augusto Malta, 1905. Fonte: Acervo 
Renascença/ Arquivo Geral da Cidade do Rio de 
Janeiro.  

 

Conheça a 
história da 
primeira 
favela do Rio 
de Janeiro, 
resultado de 
Canudos.  
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O primeiro registro escrito da nova acepção Favela, ainda como nome próprio, 

apareceu na revista semanal carioca “Careta” em 1909. O termo e o tipo de 

ocupação virou substantivo comum passou a ocupar cada vez mais espaço na 

paisagem cultural do país. A ocupação da terra no espaço urbano, independente da 

ação do Estado, organizada espontaneamente pela urgência social concreta,  fez da 

favela termo tem sido perjorativamente empregado para referir o lugar de habitação 

de excluídos e marginalizados, ou ainda com o sentido de “lugar de mau aspecto; 

situação que se considera desagradável ou desorganizada” (HOUAISS).   
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Segundo (Hi)ato  

Passado o recado republicano sobre o monopólio da violência legítmia e o 

terror da guerra, os primeiros sobreviventes começam a reocupar as terras sobre as 

ruínas da Belo Monte de Antônio Conselheiro, e em 1909, ao redor das ruínas que 

sobraram da velha terra prometida, forma-se a segunda Canudos. Povoado rural, 

com economia centrada na agricultura dos roçados perdidos na imensidão da 

caatinga e de umas poucas criações de gado. A república cobrava impostos, mas 

nada devolvia em troca: nem uma escola, nem um posto de saúde, estradas que 

beneficiavam apenas latifundiários.   

A primeira Canudos foi destruída com o fogo da guerra e os poucos que 

fugiram de Belo Monte e sobreviveram, levaram consigo os ideiais conselheiristas, 

que continuaram em voga em suas bocas, mesmo em diáspora. Outros moradores 

chegam ali e começam a reconstruir o povoado. Sobreviventes e dissidentes da 

guerra gradualmente foram retornando ao local da tragédia e reconstruindo o sonho 

da terra prometida. Em 1910 já havia sido consolidada a segunda Canudos, que 

vivia em função da terra, apesar das secas que já assombravam do sertanejo desde 

o século pregresso9. Alguns intervalos da seca permitiam tempos de fartura e de 

                                            
 9 O século XIX seria o terceiro mais seco até então e apresentando 23 secas. A 

Grande Seca (1877-1879) foi a primeira identificação do fenômeno natural da seca no 
nordeste, quando mais de um terço da população morre de sede, de fome, de varíola, de 
febre e outras doenças, e uma massa de flagelados migra para a Amazônia e outros 
estados brasileiros. 

Após a guerra, Canudos foi novamente repovoada. Destacada a terceira igreja, 
construída depois da morte de Conselheiro (1909) que era um de seus símbolos 
e está submersa pelo Açude de Cocorobó desde 1970. 
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felicidade, era um tempo pleno de paz, parecia que Canudos havia sido esquecida. 

Mas este esquecimento não era sinal de paz, e sim de cinismo. O esquecimento 

continuava lhe impondo a falta de escola, de instituições de saúde, de fomento ao 

pequeno produtor rural, a falta de mobilidade.    

O século XX foi o segundo mais seco da história, tendo registrado 42 secas. 

O governo cria em 1909 o Instituto de Obras contra as Secas (IOCS), que seria o 

precussor do atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

Em 1933, Canudos é reconhecida como um distrito do município de Monte 

Santo, a princípio; depois de Cumbé; por fim, de Euclides da Cunha.  Pouco existe 

de registro sobre a segunda Canudos, uma escola, uma igreja, alguns roçados, são 

componentes conhecidos da cidade. Manuel Ciríaco e seu irmão José Ciríaco, são 

notórios atores da nova comunidade, conhecidos ex-combatentes conselheiristas.  

 

Fotograma da obra Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber 
Rocha (1964) revela o cenário da segunda Canudos. 

 

José Ciríaco fotografado por Pierre Verger em 1946 e 
abaixo, em entrevista a Carlos Gaspara para o filme 
“Um Sino Se Dobra em Canudos”, de 1962.  
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A paisagem visual canudense torna-se atrativo para fotógrafos e cineastas, 

que passam a registrar as nuances cenográfucas do sertão, estáticas e em 

movimento, produzindo narrativas e olhares sobre o sertanejo. A caatinga atrai estes 

“estrangeiros” ao ambiente do semi-árido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retratos de Pierre Verger que registrou 
sobreviventes da guerra de Canudos e as 
poucas imagens existentes sobre a segunda 
Canudos. Fonte: Acervo Pierre Verger,  1946. 
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Durante o governo do General Dutra (1946-50) o DNOCS fica responsável por 

estudar a construção de um açude na região. Em 1951 o presidente Getúlio Vargas 

faz uma visita para a definição do local e para endossar a proposta de inundar o 

terreno onde havia sido a Belo Monte e onde era então a segunda Canudos.  

  

 

 

 

 

 

Fotografias de Evandro 
Teixeira registram o 

surgimento do Povoado 
de Canudos Velho e da 

segunda Canudos.   
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As Águas da Ilusão 
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A construção do Açude de Cocorobó prometeria acabar com o infortúnio das 

secas na região. Um misto de apreensão, esperança, desconfiança e resistência 

ronda o povo canudense. O Departamento Nacional de Obras contra as Secas 

(DNOCS) se instala na região, a cerca de 20 quilômetros da vila que seria alagada 

As obras começam em 1951 (DNOCS, s.d.), as expropriações e o êxodo dos 

habitantes também; as pessoas se espalham pelos arredores de Canudos, por 

Bendegó, Uauá, Euclides da Cunha e Feira de Santana. trazendo o choque cultural 

e econômico de Canudos com o poderio governamental, mas também fazendo a 

região crescer. As obras passam por um processo longo, lento e com muitas 

interrupções, sendo concluídas e entregues somente em 1969, no Governo Costa e 

Silva, em plena ditadura militar.   

Alguns moradores receberam uma indenização irrisória pela desapropriação, 

e os que não possuiam escritura formal e válida para provar a posse da terra, 

acabaram ficando sem suas casas e sem recursos para re realocar.  

Com as águas do Cocorobó, cobre-se o vilarejo, afogando-se a ponte, a 

igreja, as casas, os restos da guerra e da história. A segunda Canudos e o que 

restara da primeira desapareceram, e o dormitório dos trabalhadores dos canteiros 

de obras do açude acabou formando o que se tornaria a terceira Canudos, que é 

habitada por funcionários do DNOCS, pelos expropriados da segunda Canudos e 

pelos Pescadores e agriicultores que se achegavam em torno das promessas de 

vida nova do Cocorobó.  

Em 1985 a aglomeração tornaria-se município, carregando pela terceira vez, 

o nome de Canudos, esta última, que prevalesce até os presentes dias. 

Várias Canudos se constituíram ao longo dos anos, suas transformações e 

ressignificações fazem parte de um processo de observação e análise que pode nos 

levar a uma compreensão mais clara do desenrolar histórico, político e social no 

Brasil, para que possamos, a tempo e fora de tempo, conceder os devidos lugares 

memoriais para atores históricos, na busca de superar as opressões que tantas 

vezes suprimem a existência de quem luta por justiça social e dignidade de vida. 

Ainda são questionadas as motivações para a escolha de submergir este terreno 

histórico. (Canário, 2002). 
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Assista ao 
documentário Açude do 

Cocorobó, de Carlos 
Gaspar, 1962.  
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A primeira vez que estive em Canudos, em 2013, foi período de seca intensa. 
Andei por quilômetros dentro Cocorobó seco. A terra abria fendas que quebravam 
pernas dos animais que pisavam ao azar no macio. Ruínas das igrejas, do velho 
canhão “matadeira alemã”, assoalhos de edificações e a antiga ponte da primeira 
Canudos foram reveladas. A mim, uma grata surpresa do encontro com um passado 
afogado, com o sentido de constante (des)conexão com a terra que foi e com a água 
que é. Aos canudenses, a aparição das construções anuncia longo tempo 
esperando o açude encher novamente. Anuncia fome, seca, memória e sofrimento.  
 

 
 
 
 
 
 

Igreja de Santo Antônio reaparece durante a seca.  
 

Vista de dentro do leito do açude do Cocorobó. Fonte: A autora, 2013. 
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Pessoas 



 81 

 

As pessoas são o maior tesouro de Canudos. Mesmo diante do genocídio de sua 

ancestralidade, diante do silenciamento da repressão, da censura, da manipulação da 

historiografia, da imprensa e da opinião pública, mesmo diante do abandono, do afogamento, 

do apagamento, as pessoas de Canudos levantam sua voz e fazem da oralidade, da tradição 

cultural, da memória e da história, suas ferramentas de resistência e louvor aos precedentes 

que merecem ser louvados e lembrados.  
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Terceiro (hi)ato 
 

 

Nascido o açude, espalhava-se pela região a notícia da fonte preciosa de 

pesca artesanal. De Monte Santo, Macambira, Cansanção, de todo lado vinha gente 

se estabelecer ao redor na nova fonte de vida, a água.  

A circunvizinhança multiplicada que levou consigo o nome de distrito de 

Canudos, desvinculou-se de Euclides da Cunha e foi elevada a município no ano de 

1985; com 3.214.223 km2, abriga o Parque Estadual de Canudos e, em 2015, teve 

uma população estimada em cerca de 17.100 habitantes. 

Durante este período, vários povoados erigiram-se em torno do Cocorobó, que, 

quando está em seu nível normal, mantém submerso o que restou das duas 

primeiras Canudos. No lugar mais próximo de onde estão as ruínas alagadas, tomou 

parte um destes povoados, que se deu por chamar Canudos Velho. 

 

Imagem: Canudos Velho ao anoitecer 
 

Vista do Açude de Cocorobó e da cidade de Canudos ao fundo. Fonte: A autora, 2016. 



 92 

 



 93 

 



 94 

 

Luta 
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Cultura: direito e exercício 
 

A cultura sertaneja é uma cultura de resistência.  As dificuldades do 

iletramento, embora tenham impedido o registro de suas memórias e de suas 

existências durante o período da guerra e tenham ainda lhe desmerecido o respeito 

da sociedade após o massacre, tornaram a oralidade forte marca característica e 

fizeram os costumes, hábitos, conhecimentos e sabedorias populares perpetuarem 

através dos tempos. Pela sua ignorância das letras, deixou de existir materialmente 

no papel ou nele foi diafamada, mas pela força da voz, que não se vê, mas se 

guarda, se imagina e se multiplica, a cultura de Canudos se fez concreta sobre a 

terra e visível a uma historiografia que por tempos lhe negou.  

 

Patrimônio Histórico e Cultural 
 

A preservação do patrimônio histórico e cultural é uma questão delicada 

quando se fala em Canudos, visto que a inundlação do Cocorobó pelo governo 

sobre as ruínas da Belo Monte já constitui para vários pesquisadores um crime 

contra este e, apesar da promessa explícita de tirar a região do atraso crônico, não 

alcançou seu objetivo. (CANÁRIO, 2002).  
Nem eu nem nenhum canudense nascido em Canudos pode, como 
muitas pessoas podem, voltar a sua terra e viver a alegria de rever 
os locais onde brincou quando era menino, onde namorou quando 
era jovem, não pode ver a igreja em que foi batizado, o campo onde 
jogou bola, a escola onde estudou. Ou seja, eu estou aqui separado 
por uma distância bem pequena de minha terra, talvez metros 
de profundade no entanto, a distância visual é infinita. 
(NETO, M. 2012, 32’ 30”) 

O avanço da pesquisa no Brasil, a liberdade de expressão e a relevância 

histórica de Canudos acabaram sendo fatores determinantes para a vasta produção 

intelectual que se desenvolveu sobre o tema, e de certa forma, reparou 

disformidades historiográficas, recuperou parte da memória material e divulgou 

novos olhares sobre esta cidade. De Euclides da Cunha e José Calasans, passando 

por Moniz, Canário, Neiva, Dantas, e tantos incontáveis pesquisadores  

Organizações civis tem um papel importantíssimo no cenário da cultura 

canudense, o Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC), por exemplo, publica 
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periodicamente pequenos Almanaques de Canudos, revisitando e reescrevendo a 

narrativa conselheiristas, em sua sede abriga um amplo acervo bibliográfico 

disponível para consulta, em alguns casos, para compra.  A igreja do IPMC guarda 

as madeiras que serviram de estopim para a ofensiva militar em guerra, além disso, 

o IPMC promove anualmente em outubro a Romaria de Canudos, que já se 

aproxima da trigésima edição e movimenta centenas de canudenses e 

conselheiristas numa peregrinação pela memória ancestral da terra.  A União Pelos 

Ideais de Canudos (UPIC) é uma organização que promove o Encontro Anual de 

Canundenses em São Paulo, que reúneu os imigrantes em torno das recordações e 

lembranças da terra há quinze anos.  

Além disso, o patrimônio material e intelectual sobre Canudos se espalhou pelo 

país em acervos públicos e particulares, como os do Centro de Estudos Baianos 

(CEB), na Universidade Federal da Bahia (UFBA); do Centro de estudos Euclides da 

Cunha, do Museu da República, no Rio de Janeiro. 

A produção artística e cinematográfica relacionada a Canudos é de suma 

importância na preservação do patrimônio histórico e cultural e na construção da 

memória coletiva, pode ser encontrada em vastidão, mas elenco algumas das obras 

mais icônicas e/ou recentes: 

 

Filmes, documentários e séries 
 

• DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL. Direção de Glauber Rocha, Walter Lima 

Júnior. Rio de Janeiro: Copacabana Filmes, 1964. P&B. 1 fita de VHS (125 

min.); 

• GUERRA DE CANUDOS. Direção de Sérgio Rezende. 1 DVD (170 min.); 

• OS SERTÕES. Direção de Cristina Fonseca. São Paulo: TV Cultura de São 

Paulo, 1995. Cor. 1 filme (67 min.) (série Leituras do Brasil); 

• DESEJO. Direção de Wolf Maya (direção geral) e Denise Saraceni; Euclides da 

Cunha interpretado por Tarcísio Meira. Rio de Janeiro: Som Livre, 2005. Cor. 1 

DVD. Minissérie em 17 capítulos (657 min.); 

• EUCLIDES DA CUNHA. Direção de Humberto Mauro. 1944. P&B. (14 min.); 

• A MATADEIRA. Direção e roteiro por Jorge Furtado. 1994. Cor. 1 filme (16 min.); 
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OS SERTÕES: ano 100. Direção Tâmis Parron. São Paulo: SPVD; CCS; USP, 

2002. Cor. VHS (28 min.). 

 

 
 

 
Samba- enredo 

• Os Sertões, Samba-Enredo de 1976 de Edeor de Paula realizado pela escola de 

samba carioca Em Cima da Hora, reeditado em 2014.   

 
 
 
 
Peça teatral 
 

• OS SERTÕES. Direção de José Celso MartinezCorrêa. São Paulo, Teatro 

Oficina, 2002-07. A peça, dividida em cinco partes tem 47 horas de duração, 

uma equipe de 70 pessoas, 47 atores, 2 mil figurinos e cinco toneladas de 

cenário itinerou em apresentações pelo Brasil entre 2002 e 2007.  

 

 

Ópera 

• Le Serton: Grand opera brésilien en 4 actes sur L'Epopée de Canudos. Poeme 

et musique Fernand Joutex. Belo Horizonte, Imprensa Oficial de Belo Horizonte, 

1953. 59 p. 

Assita ao documentário 
Três Vezes Canudos, de 
Manuel Neto, do Centro 
de Estudos Euclides da 

Cunha, 2012. 55 min. 

Conheça a letra e 
música do samba-

enredo Os Sertões.  

Assista ao trailer 
do filme O Mar de 
Antônio Peregrino, 
de Mendel 
Haderman e 
Sussane Dick, 
2015. 
 

Acesse a ficha técnica 
do espetáculo Os 
Sertões do Teatro 
Oficina, 2002-2007. 

Matéria do repórter Fábio 
Monteiro, exibida em 

21/11/07, no programa 
Viva Fortaleza, da TV O 

Povo -- emissora afiliada 
à TV Cultura em 

Fortaleza, Ceará. 
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Livros estrangeiros baseados em Os Sertões 

• A Brazilian Mystic: being the life and miracles of Antonio Conselheiro. R. B. 

Cunninghame Graham. Londres, 1919; 

• Le Mage Du Sertão. Lucien Marchal. Paris: Librairie Plon, 1952. Traduzido para 

o inglês sob o título The Sage of Canudos; 

• Ítélet Canudosban. Sándor Márai, 1968. Traduzido para o português sob o título 

Veredicto em Canudos. São Paulo, Companhia das Letras, 2002; 

• La Guerra Del Fin Del Mundo. Mario Vargas Llosa, 1981. Existe tradução para o 

português. 
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Cartazes de eventos 
culturais promovidos 

pelo Ponto de Cultura 
Sons de Canudos 

A Romaria de Canudos é 
um dos eventos de 
peregrinação mais 

populares no calendário 
da cidade.  

Cartaz do CineFest 
Canudos 2016, 

festival bienal de 
cinema que ocupa a 

praça central da 
cidade e oferece 

oficinas de linguagem 
cinematográfica. 
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Práticas culturais 
 

O espírito peregrino do sertanejo se revela em romarias, cavalgadas, 

caminhadas, ainda se mantém presentes nas práticas culturais canudenses, assim 

como as festas e tradições católicas, como Reisado. Pude presenciar o 

acontecimento de um “Reisado Roubado”, que é quando um grupo chega na casa 

de uma família enquanto todos dormem e acordam todos de surpresa com cantorias 

de celebração ao mês de Reis. A festa se estende até o raiar do dia e cabe à família 

surpreendida empreender a missão de descobrir quem organizou o reisado e 

devolver na mesma moeda, marcando uma nova festa-surpresa na casa do 

mandante. A tradição é praticada em todo o mês de janeiro e promove um 

intercâmbio entre comunidades geograficamente distantes na região.  

As festas das igrejas sempre contam com o tradicional leilão, onde algum 

produto é doado para a paróquia e leiloado no meio da festa, enquanto o leiloeiro o 

exibe ao alto, anunciando aos gritos os novos lances da rodada; esgotadas as 

ofertas, o lance mais alto é comtemplado e o leilão de um novo produto se reinicia 

para angariar novos fundos.  

As festas juninas são obrigatórias no calendário canudense, acontecem 

ininterruptamente em todo o mês de junho e movimentam cerca de 70 mil pessoas 

pela cidade.  

Os encontros de cultura e festivais são recorrentes e promovidos por entidades 

civis, acadêmicas ou ainda pela iniciativa privada, as duas primeiras costumam se 

vincular à cultura tradicional popular e histórica, já a terceira prioriza suas ações em 

torno da cultura musical nordestina industrializada, vale ressaltar que estas tem por 
prática festivais musicais que duram dias e que o som é explorado em seus 

volumes mais altos possíveis, o que gera desconforto aos mais velhos, visto que a 
cidade é um vale acústico. Já os jovens, povoam intensamente a praça ao longo 
dos eventos que ali sucedem. 
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As bandas de pífanos são constante na paisagem cultural de Canudos, na 

feira, as festas, nas celebrações religiosas, o triângulo, a zabumba, a flauta e a 

sanfona ilustram a paisagem sonora. O conjunto Zabumba de Canudos Velho é 

formado por músicos jovens de uma mesma família da comunidade de Canudos 

Velho, com idades entre 20 e 30 anos e que representam a continuidade da tradição 

das bandas de pífanos no sertão da Bahia. É composto por duas gaitas, caixa e 

zabumba de couro, todas feitas artesanalmente por mestres da região. Lundu, 

Batuque, Reisado e Marcha são alguns ritmos importantes para a memória da região 

que estão incluídos no repertório que toca canções de domínio popular,  de autores 

locais e composições próprias. Quiquio e Guinho (gaitas), Gilson (zabumba), 

Leandro e Guri (Caixa) formam o grupo, que não recusa convite para embalar uma 

boa festa, mas só toca se todo mundo dançar.  

A feira livre que acontece às sextas-feiras movimenta a vida econômica e 

cultural da cidade. A montagem da feira começa durante o dia na quinta-feira e só 
sai de cena no sábado pela manhã. Comida de rua nordestina, frutas e verduras da 

época, infinitos temperos e ervas, utilidades domésticas, roupas, calçados, 
assessórios de montaria e animais são vendidos enquanto a música, o bingo, a 

pregação trazem a música à praça pública.  
São considerados bens culturais de natureza imaterial da região a corrida da 

argolinha, quebra pote, batalhão roubado, festa de vaqueiros, terno de reis, toque 
de sanfona, bandas de pífanos, vaquejada, rezadeiras, curandeiras, benzedeiras e 

artesanatos de cerâmicas, de palha e de folha de bananeiras, além de edificações 
associadas, significações históricas e imagens urbanas, independentemente de sua 

qualidade arquitetônica ou artística. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) está realizando um Inventário Nacional 
de Referências Culturais (INRC) destes bens culturais de 

Canudos, Uauá e Monte Santo, que estão sendo 
identificados e registrados.  

Um desses bens que eu 
pude presenciar foi a 

cavalgada de vaqueiros em 
Homenagem a Walmor e João Boró. A seguir, um registro imagético que realizei da 

tradição.  

Documentário Zabumba, a 
tradição das bandas de 

pífanos no sertão de 
Canudos. 
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Um carro de som 
acompanha o trajeto e um 

trovador embala a caminhada 
com versos que expressam a 

cultura sertaneja.  
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Sede e Igreja do IPMC, onde ficam 
as madeiras que teriam sido o motivo 

alegado para o extermínio de Canudos.  
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Educação canudense:  

a experiência das salas multisseriadas 

A educacão multisseriadas é a realidade na área rural estabelecida na Lei 

Orgânica do Município (1990). São poucos estudantes, as escolas dispõem de 

pouco espaço (muitas vezes precário), faltam professores e recursos para que 

fossem seriadas. No entanto, as salas com idades mistas não são um problema 

procedimental, visto que a idade não é a única afinidade possível entre estudantes 

e que o espírito solidário e colaborativo permeia  os grupos de estudo multietários. 

Os maiores problemas são a falta de estrutura física e a precaridade do trabalho 

docente. Com os piores salários do país e a falta de perspectivas para si próprios e 

para estudantes, não é raro saber de docentes acometidos por males psíquicos e 

psicológicos. A autonomia, o empoderamento e a busca de ações individuais que 

deem sentido à docência são algumas estratégias de sobrevivência ao trabalho 

educativo. É preciso ser forte para encarar as negligências a que estão sujeitos.  
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 Ir e vir não é um direito simples de ser exercido no sertão.  Ser uma cidade 

essencialmente rural, de grande extensão territorial e baixa populosidade, torna as 

as distâncias entre os lugares  enormes. Transporte púlbico não existe. As distâncias 

são grandes. O calor massacra. Para ir e vir ou tem que ser saudável para poder 

andar bastante, ou tem que ter seu veículo, o que é raro, ou consegue uma carona, 

com algum conhecido, ou pede carona no ônibus da escola. Em último caso, nas 

emergências, se freta um carro particular de alguém não-muito-chegado. Esta é a 

situação das pessoas que vivem nos cerca de 40 povoados rurais da cidade de 

Canudos: sem mobilidade.  

Mobilidade: o ir e vir 
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 Apesar de Canudos ser um município, não há nenhum delegado titular nas 

unidades de segurança, somente delegados plantonistas, que se locomovem 

83km para chegar ao local. A consequência é a falta de segurança pública e o 

aumento da criminalidade, com isso os dois bancos retiraram o atendimento de 

suas agências na cidade, atendendo apenas eletronicamente, A agência dos 

correios é correspondente bancário e acaba substituindo o trabalho dos bancos 

de forma precária, visto que são muitos clientes para pouco atendentes, o 

espaço é pequeno e o dinheiro do caixa sempre acaba no meio do expediente.  
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Saúde  

 
Os programas  de saúde do Governo Federal nos últimos anos mudaram a 

dinâmica canudense em relação à saúde, que antes só acontecia no centro da 

cidade ou no distrito de Bendegó, onde ficam as duas maiores unidades. Desde o 
programa Mais Médicos, os canudenses da área rural passaram a receber 

atendimento médico periódico nos seus povoados de residencia, o que tem 
garantido que a medicina preventive esteja mais acessível. Além disso, O Programa 

de Saúde da Família passou a oferecer assistência médica domiciliar aos 
acamados, que são atendidos por uma equipe multidisciplinar.  Três unidades de 

saúde estão em construção. Os casos complexos são levados a Salvador duas 
vezes por semana para consultas, tratamento e acompanhamento. 

Edificação do antigo Hospital do DNOCS hoje é ocupado 
para moradia. Fonte: A autora, 2016.  

Imagens: Hospital do DNOCS desativado.  
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Direito para ser exercido é preciso ser conhecido 

Quem não conhece seu direito não pode revogá-lo. Talvez por isso a educação 

ainda seja um direto tão escasso na vida do canudense. Sem ciência de que o 

Estado lhe deve muito mais do que lhe cobra, segue sujeito à privação e à violência 

disfarçada nas entreliinhas da linguagem e da cultura.  
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A terra, seu uso e transformação 
 

A caatinga é um bioma 

semiárido que ocupa cerca de 

10% do território brasileiro, e 

está presente em nove estados 

na região Nordeste e no no 

Sudeste, norte de Minas Gerias, 

sendo um bioma exclusivamente 

brasileiro, bem como grande 

parte do seu patrimônio 

biológico.  

 

A paisagem embranquece no período seco, quando caem as folhas da maioria 

da vegetação, o que lhe conferiu o nome de origem tupi significando “mata branca”. 

Escassez e irregularidade anual de chuvas, baixo índice de umidade, longos 

períodos de carência hídrica, solos problemáticos (salinos e carbonáticos) e 

ausência de rios perenes são alguns dos atributos e limitações que o sertanejo 

precisa conhecer adequadamente para, num exercício de brasilidade, explorar as 

potencialidades do espaço ecológico (AB’SABER, 1999). O solo é fundamento, a 

água é nutriente, o conhecimento é herança e o trabalho é a força no sertão.  

A década de 1970 foi marcada em Canudos pelo nascimento do Cocorobó e 

também por uma grande seca; no mundo pelo desencadeamento de uma nova crise 

global do capitalismo e também pelo emprego de novas tecnologias de produção 

nas atividades agrícolas, alterando significativamente o conteúdo social e as funções 

do espaço rural. A agricultura familiar destaca-se como uma forma de vida de 

milhares de homens e mulheres que resiste ao longo do tempo, ao processo 

excludente das políticas governamentais, e que buscam, dentro do mundo 

capitalista, manter seu espaço em um ambiente cada vez mais competitivo, 

Localizacão de Canudos 
no mapa do  Estado na Bahia 

Fonte: IBGE.  
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concorrendo em nível desigual com os empreendimentos que atuam na lógica do 

agronegócio. (PEIXOTO, 1998). 

A agricultura familiar, fortemente presente em Canudos, consiste numa forma 

eficaz de aprendizagem e assimilação das técnicas agrícolas por meio da uma 

transmissão geracional e serve como de fonte de subsistência. 

As mulheres são conhecedoras da lida com a lavoura e são atuantes nos 

roçados, porém, o acúmulo do trabalho rural e doméstico torna o trabalho feminino 

mais intenso e também o faz descontínuo e fragmentado, resultando em menos 

produtos produzidos na unidade trabalhada, em relação ao trabalho masculino, o 

que simbolicamente e na prática, reduz a produção feminina a uma fonte de 

consumo alimentar familiar e a masculina a produtos e bens rentáveis e 

socializáveis. A fusão do doméstico com o laboral faz com que muitas vezes as 

lavradoras não se reconheçam enquanto tal, ao encaminharem documentos para os 

processos de aposentadoria muitas declaravam como profissão “doméstica”, 

demandando aos sindicatos de trabalhadores rurais campanhas de conscientização 

e sensibilização das mulheres sobre seus direitos. (PAULILO, 1987). 

A geologia e os recursos naturais, a histórica guerra, na associação de um 

contexto histórico e um aspecto cênico cheio de ocorrências geológicas de inegável 

valor cientifico, pedagógico, cultural e turístico, que constitui Canudos num geossítio 

de grande interesse pelo seu potencial arqueológico, petrológico, estratigráfico, 

ígneo, geomorfológico, metalogenético, histórico-cultural, de beleza cênica. Segundo 

(GEOPARQUES, 2012), a área que abrange total ou parcialmente os municípios de 

Canudos, Curaçá, Juazeiro, Jaguarari, Uauá, Chorrochó, Macururé, Monte Santo, 

Euclides da Cunha, Andorinha, Itiúba, Cansanção, Quijingue, Nordestina, 

Queimadas, Santa Luz, Araci, Retirolandia, Teofilandia, Tucano, Valente, São 

Domingos e Gavião é perímetro promissor para a criação de um geoparque a ser 

desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com apoio do Comissão 

Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP) em uma área de 24.000,0 

km², delimitada por estas cidades, conforme ilustra a imagem a seguir. 
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Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Proposta de Geoparque 

 

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Geoparque (ou geopark, 

em inglês) é uma marca atribuída pela Rede Global de Geoparques, sob os 

auspícios da UNESCO a uma área onde sítios do patrimônio geológico representam 

parte de um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento 

sustentável. Um geoparque deve gerar atividade econômica, notadamente através 

do turismo, e envolve um número de geossítios ou sítios geológicos de importância 

científica, raridade ou beleza, incluindo formas de relevo e suas paisagens. Aspectos 

Imagem: Área delimitada pelo Projeto Geoparques do Serviço Geológico do Brasil para o 
Geoparque de Canudos.  
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arqueológicos, ecológicos, históricos ou culturais podem representar importantes 

componentes de um geoparque.  

Geograficamente, um geoparque representa uma área suficientemente grande e 

limites bem definidos para servir ao desenvolvimento econômico local, mas no 

entanto um geoparque não é uma unidade de conservação, nem é uma nova 

categoria de área protegida. A ausência de um enquadramento legal de um 

geoparque é a razão do sucesso dessa iniciativa em nível mundial.  

Em suma, um geoparque, no conceito da Unesco, deve: 

• Preservar o patrimônio geológico para futuras gerações (geoconservação). 

• Educar e ensinar o grande público sobre temas geológicos e ambientais e 

prover meios de pesquisa para as geociências. 

• Assegurar o desenvolvimento sustentável através do geoturismo, reforçando 

a identificação da população com sua região, promovendo o respeito ao meio 

ambiente e estimulando a atividade socioeconômica com a criação de 

empreendimentos locais, pequenos negócios, indústrias de hospedagem e novos 

empregos. 

• Gerar novas fontes de renda para a população local e a atrair capital privado. 

O Projeto Geoparques do Brasil (2004), tem como premissa básica a 

identificação, levantamento, descrição, inventário, diagnóstico e ampla divulgação de 

áreas com potencial para futuros geoparques no território nacional. A CPRM é uma 

empresa de economia mista público-privada, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia do Governo Federal que executa serviços para o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e para o Departamento Nacional de Água e Energia 

Elétrica, além de ser responsável por projetos de levantamentos geológicos, 

geofísicos, hidrogeológicos, dentre outros.  Atualmente, dois projetos realizados pela 

CPRM perpassam Canudos: um Atlas Digital dos Recursos Hídrisoc Subterrâneos e 

um diagnóstico e avaliação geoeconômicas de minerais industriais nas  unidades 

geológicas da Província Borborema Sul, onde existe um grupo de sedimentos 

neoproteozoicos, o grupo Vaza-Barris. Os projetos podem ser acessados através 

dos QRCodes a seguir.  
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Arqueologia em Canudos 
 

É mister a contínua busca pela releitura do fenômeno da instalação de Antônio 

Conselheiro e seus seguidores às margens do rio Vaza-Barris sob a ótica de várias 

lentes do conhecimento. Foram vinte anos de peregrinação estudando o terreno do 
Ceará à Bahia e angariando adeptos até a decisão de instalação em Belo Monte. Ao 

longo de sua jornada, além de conselheiro, Antônio foi advogado de seu povo, 
engenheiro, arquiteto. Construiu igrejas e açudes, estudou atentamente o sertão 

durante sua fase de mobilidade. Escolheu a região erma de uma fazenda dita 
abandonada, à beira do rio. No entanto, as investigações arqueológicas 

empreendidas no local, embora sejam de suma importância, dependem da longa 
estiagem no açude e do investimento público em pesquisa. Mas um episódio que 

geral um mal-estar na cultura não desperta prioridade de preservação da memória, 
permanecendo quase sempre carente de recursos e pessoal. 

Em 1985 a UNEB criou o Centro de Estudos Euclides da Cunha e iniciou as 

pesquisas arqueológicas. A primeira fase do trabalho foi em 1986, Em 1997 e 1999 

foram realizadas outras duas etapas da pesquisa. Juntamante com este trabalho, foi 

dado inicio a infraestrutura e criação do Parque Estadual de Canudos e do Memorial 

Antônio Conselheiro, que reúnem os principais acervos da cidade e alimentam o 

turismo, que ainda precisa de muito 

investimento em capacitação e estrutura 

para  atender aos turistas.  

Minerais Industriais 
no Sul da Província 
Borborema - BA/SE 

 

Bahia Atlas Digital dos 
Recursos Hídricos 
Subterrâneos 

 

Conheça o Memorial 
Antônio Conselheiro, 
o principal acervo 
historiográfico e 
arqueológico local 
sobre Canudos.  



 125 

 

Toca das Araras  
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Da Rua da Areia se avista de 

Canudos ao além o Raso da Catarina, 

que leva nossos olhos até Juazeiro, 

onde desemboca a formação geológica 

de arenito rochoso e se revela num 

conjunto de cânions cujos paredões abrigam as últimas populações das araras-

azuis-de-lear,uma das aves mais ameaçadas de extinção do planeta, as famosas 

ararinhas azuis retratadas no filme Rio (FOX FILMES, 2011). Toca Velha, mais 

conhecida entre os canudenses como Toca das Araras, é uma porção dentro do 

Raso da Catarina, pertencente ao município de Canudos onde as araras utilizam 

seus paredões para nidificar e dormir, elas podem ser vistas voando até 100km do 

seu local de descanso em busca do frto do licuri, seu principal alimento.  

Neste contexto, a Fundação Biodiversitas adquiriu cerca de 1.500 hectares na 

região e fundou a Estação Biológica de Canudos (EBC), que abriga todos os 

paredões de utilizados pela espécie na Toca Velha e desde 1989 mantém ações de 

pesquisa sobre a biologia da espécie, ações de educação ambiental, e, 

principalmente, um intenso trabalho de fiscalização, o que representou um aumento 

significativo da população das araras e as tem protegido.  Uma bióloga e três 

guarda-parques são canudenses e compõem o o quadro permanente de 

funcionários da reserva ambiental, que conta também com a presença sazonal de 

equipes de pesquisadores da espécie e do ambiente.  

Quando estive na Toca das Araras pude observar o trabalho de uma equipe 

liderada pela pesquisadora Erica Pacífico, da Universidade de São Paulo. Oito 

pessoas realizaram a ação de captura de um filhote dentro do ninho, um buraco dos 

paredões com seis metros de profundidade, que precisou ser acessado via rapel por 

um dos guardas do parque. Após a captura, a equipe 

realizou identificações, medidas e coleta 

materiais do animal para o desenvolvimento de 

pesquisa de fortalecimento da Unidade de 

Conservação da EBC.  

 

Saiba 
mais sobre a 

Estação 
Ecológica de 

Canudos 

Veja a reportagem do 
quadro Outro Olhar, do 
Repórter Brasil sobre a 

Estação Biológica de 
Canudos e as Araras-

Azuis-de-Lear 
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A água 
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A relacão do sertanejo com a água é de sede. A simplicidade da frase não 

contempla sua beleza. A água é o nutriente que o sertanejo mais deseja, tenha 

pouco ou muito, não importa. O sertanejo quer água. 

Disseram que as águas do Cocorobó iriam resolver a seca que em Canudos, 

que por isso valia a pena destruí-la pela segunda vez. Deixaram seus lares para 

trás, os anos passaram, a paisagem mudou, a economia se desenvolveu, mas a 

seca não parou. O coração do sertanejo continua desejoso da água.  

Há oito dias seguidos que chovia a cântaros e os canudenses viam dia a dia o 

rio encher, o açude engordar. Eu chegava de Salvador e no caminho até Canudos 

Velho fiz as paradas obrigatórias para a cheia admirar. Toda ponte tinha gente, 

excitada e contente vendo a água transbordar. Vai sangrar, vai sangrar! O açude vai 

sangrar! Ouvia-se de todo lado. A alegria do canudense é ver a água verter no 

sangradouro do Cocorobó.  

Quando cheguei em Canudos Velho,  corri até o bar da Tonton para conferir o 

motivo do alvoroço, a água do açude já beirava o seu bar, a conversa sorridente era 

um pouco diferente do que eu, paulista, esperava escutar.  

- Será que a água vai chegar até aqui e inundar o bar, Tonton? – perguntei. 

- Deus ajude que sim, querida. Que chova tanto que essa água tome meu 

bar inteiro! Mais uns dias de chuva e levo os móveis pro alto do morro, 

fecho o bar e deixo o açude tomar conta. Deus ajude que inunde.  

Mais tarde, quando encontrei Dedê, que da última vez estava desanimada com 

a seca, sem brilho nos olhos, ninando tristemente a pequena Maria Júlia no 

carrinho de bebê, agora se encontrava resplandecente da esperança de bons 

tempos anunciada pela água da chuva.  

- Agora tá tudo bem, querida. Agora a gente tem água, e água é nosso tesouro 

mais pecioso. Temos de novo a nossa fonte da vida. – Dedê voltou a sorrir.  
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Heranças do racismo 
  
 

Em janeiro de 2016, cheguei a Canudos durante a madrugada e chovia a 

cântaros. Era a primeira vez que pegava tanta chuva na cidade. Dormi num hotel no 

centro da cidade, num pequeno cubículo com cama, banheiro e ar condicionado, 

muito bem acomodada após as oito horas de sacolejo no ônibus vindo de Salvador. 

No dia seguinte, tomei um bom café da manhã e me pus a esperar a carona 

que me levaria ao povoado de Canudos Velho, carona essa que seria uma pequena 

incursão no universo cotidiano canudense no exercício de uma escuta sensível, 

curiosa e atenta dos encontros que ali se anunciavam. 

Quando Jonas, o dono do hotel, veio me buscar trazia junto no carro Tânia, sua 

cunhada, acompanhada das três filhas Lelê, Lili e Lulu, de 4, 5 e 7 anos, lindas 

meninas com traços muito parecidos, feitas na mesma fôrma, brinquei. 

Tânia aproveitou a brecha para falar de quando a primeira filha nasceu. Depois 

do parto, a avó foi visitar a nova neta no hospital, entre amamentação e troca de 

fraldas da cria, vóinha se espanta com a cor da axila da bebê: 

- Mas minha filha, olha só o que deu cê casar com homem preto! A axila da 

menina é pretinha! Escura de tudo, coitada! 

- É, mainha, eu sei que cê não gosta de preto. 

Tânia saca do celular no meio da contação de causo e procura uma foto para 

me mostrar. Aponta o pai na imagem, tipo sertanejo de pele escura e numa 

afirmativa define que painho não é branco. 

- Ele é queimado de sol! – respondeu a senhora, justificando a cor do marido. 

 Vários encontros e momentos me mostraram que o projeto de branqueamento 

do povo brasileiro se enraizou na cultura moldando ideias e comportamentos de 

maneira tão profunda que parece até natural. 

A naturalização de traços culturais serve encobrir o fato de que a cultura é uma 

construção humana que se apresenta e se reforça cotidianamente através 

pensamentos, gestos, palavras, modos de agir e de viver. 

Embora Canudos tenha uma população formada por negros, indígenas e 

portugueses, é a cultura destes últimos que prevalece sobre o povo, que a exerce de 

maneira aparentemente orgânica, mas que na verdade, reflete a pressão 

hegemônica de séculos de dominação. 
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Silva, Santos, Alves, Oliveira, Martins, Ramos, Freitas, Ribeiro, Mendes, Tavares, 

Freitas, Pereira, Conceição, Nascimento, os nomes que ilustram a genealogia 

canudense trazem a marca histórica da colonização sobre as famílias da região.  A 

maioria tem a pele parda, uns poucos com ascendência indígena evidente, mas 

encontrei apenas sobrenomes portugueses. Os nomes africanos e indígenas foram 

proibidos, e junto com o nome europeu, veio o pertencimento ao rol de bens daquele 

senhor. Transformava-se numa posse; numa coisa registrada, marcada, nomeada e 

controlada por alguém.  

 Genealogia 

 Se o pobre não tem bens, a honra é seu crédito. A honra é herança que se 

apresenta com a genealogia como cartão de visita. A conversa não anda enquanto 

não souber a que grupo familiar o sujeito pertence. Os seis graus de separação 

quase nunca são necessários para chegar até o conhecido daquela linhagem. 

Apesar de hoje serem 17.000 canudenses, poucos grupos familiares compõem a 

população de Canudos, sendo relativamente fácil encontrar denominadores comuns 

na genealogia.  

Além da honra, se herda a profissão. Filho de pescador aprende desde cedo a 

tecer rede, pescar camarão e remar pelo açude. Filho de comerciante desde cedo 

partiicipa das atividades no negócio da família, aprende os macetes e possibilidades 

do trabalho. Na pesca, no comércio, na agricultura, na educação, na saúde,  está 

contido um segredo de sucesso do povo canudense: ofício, assim como a honra, 

ainda se herda.  
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Turismo no sertão 
 

A paisagem cultural de Canudos é o maior potencial 

turístico da cidade. A cena bucólica, o calor ardente do 

semiárido, a memória dos massacres de Canudos, história 

pregressa incidindo sobre a realidade presente e a acolhida 

fraterna, solidária e bem humorada  do canudense são os 

grandes atrativos do local.  

O trabalho da UNEB na fundação e manutenção do 

Parque Estadual de Canudos (PEC) e do Memorial Antônio Conselheiro (MAC) são 

de importacia vital para o turismo em Canudos, que desperta com seu passado e 

sua história a curiosidade dos visitantes.  

No entanto, o fazer turístico ainda é um aventura visto que não há estrutura 

social para o turismo em Canudos. A Primeira Lei Orgânica do Município, que data 

de 1990 define que é papel do município fomentar o conhecimento sobre os fatos 

sobre a guerra de Canudos e Antônio Conselheiro, e que o mesmo deve ser 

fomentado através da educacão escolar pública.  Apesar da garantia legal do ensino 

de História de Canudos, professores não recebem formação continuada ou 

específica para abordar o tema; a área rural a educação se restringe ao ensino 

fundamental, não há nenhuma formação técnica ou capacitação para o cidadão que 

deseje trabalhar com o turismo.  

Apenas dois hotéis pequenos e bem simples na cidade e uma pequena 

pousada atendem os visitantes em Canudos Velho.  

A falta de mobilidade é um fator dificultante para o turista. Não existe transporte 

público, a distância entre os pontos de interesse é grande e os poucos carros da 

cidade que oferecem serviço de taxi, o fazem esporadicamente e 

especulativamente. Uma alternativa inviável e insegura é o serviço de moto-taxi.  

A pouca variedade de serviços e locais para hospedagem, a baixa qualidade 

da educacão e a falta de capacitação para o turismo são fatores essenciais que 

entravam o desenvolvimento do tursimo em Canudos.  

Conheça os pontos 
turísticos de Canudos.  
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Narrativas pós-modernas da guerra  

 
Novas narrativas se desenham com os traços imprecisos e as conexões livres 

de ideias da pós –modernidade, que permitem expressões paratópicas, permeando 

as várias dimensões possíveis do tempo e do espaço. Mais de 3,6 milhões de 

resultados para a busca na internet do verbete “Canudos” e quase meio milhão de 

para “Guerra de Canudos” mostram a relevância do assunto e a diversidade de 

narrativas que continuam multiplicando-se fatorialmente fomentadas pela 

democratização da educação, da historiografia, da comunicação e pela valorização 

da resistência pela memória da Guerra de Canudos.  

Uma narrativa recente merece ser destacada: a fanpage do Facebook 

intitulada História nas Redes Sociais, que reconstrói narrativas de eventos históricos 

como se tivessem acontecido nas redes sociais, transpondo tempo e espaço numa 

composição baseada na linguagem de histórias em quadrinhos e na cultura 

internauta. Algumas imagens foram selecionadas na próxim página, mas o conjunto 

completo da obra pode ser visitado na íntegra através do QRCode.  

Outra possibilidade interessante que tem sido bastante explorada é a produção 

de vídeos e podcasts que abordam questões sobre Canudos.  

Com lançamento prometido para o final de 2016, um jogo sobre a Guerra de 

Canudos está sendo realizado pelo Centro de Pesquisa de Comunidades Virtuais, 

da UNEB, sob encomenda da Secretaria de Cultura do Estado (SeCult).  
  

Veja o álbum completo da 
publicação Guerra de 
Canudos nas Redes 
Sociais.  

Ouça o podcast de 
história Fronteiras no 
Tempo sobre a Guerra de 
Canudos. Uma forma 
narrativa contemporânea.  

Conheça a proposta do 
Game Educativo sobre 
a Guerra de Canudos 
que a UNEB está 
produzindo.  
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O livro Histórias de Igrejas Destruídas é uma obra do artista Eduardo 

Verderame que através do desenho, reconstrói visualmente igrejas que já não mais 

existem, com a Igreja Nova, e a Igreja de Santo Antônio, ambas submersas pelas 

águas do açude de Cocorobó, em Canudos.  
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Canudos Velho, outro (hi)ato 

 

O Sertão é um macrocosmo. Canudos é seu microcosmo. Canudos é 

macrocosmo de Canudos Velho. Contém e estão contidos em si mesmos em uma 

retroalimentação existencial. 

De grande proximidade geográfica do local das duas primeiras Canudos, j a 

cerca um quilômetro de distância de suas ruínas, o local acabou ligando seus 

habitantes pescadores com a história da guerra, por meio de objetos.  Encontrar e 

catar armamentos e utensílios foi o que levou Alto Alegre, um povoado de 

pescadores e agricultores artesanais que faz parte do município de Canudos, a se 

reivindicar sob a alcunha de Canudos Velho..  

Construíram uma estátua de Antônio Conselheiro, passaram a recolher 

resquícios da guerra que encontravam, e conhecer melhor a história do massacre 

que levou seus predecessores daquela terra.  O nome de Canudos Velho foi trocado 

a pedido de Manuel Travessa, o pescador humilde que, por ser um realizador em 

Alto Alegre, foi vereador da cidade por 20 anos.  

Mané Travessa, como é conhecido, por iniciativa própria ,passou a recolher 

os materiais de guerra que encontrava e a comprar os de quem quisessem vender. 

Foi juntando ao longo dos anos um acervo pessoal que foi instalado em uma 

pequena construção sem janelas na praça de Canudos Velho batizada de Museu 

Histórico de Canudos, que, embora tenha peças talvez até mais interessantes das 

encontradas no Memorial Antonio Conselheiro (MAC), não recebe recursos 

financeiros nem tampouco recursis humanos para sua preservação.  

Quando cheio, o Cocorobó chega a 4 km de largura e abriga tilápias, 

tucunarés, traíras e camarões, mantidos pelos criatórios de piscicultura do DNOCS. 

Fora do período de defeso (janeiro a março), a pesca rende o alimento e parte da 

renda do povoado.  
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Dentre as muitas associações comunitárias, a Cooperativa de Mulheres de 

Canudos Velho se destaca com a estamparia de xilogravuras como complemento de 

renda à pesca.  
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Porém, um dos fatores climáticos contrários à sustentabilidade dos açudes nos 

sertões é que as altas temperaturas evaporam grandes quantidades de água e, 

assim, sem chuva e com longos períodos em evaporação, eles se esvaziam, 

minando a pesca e a fonte de água. 

O vazio traz à tona a antiga ponte (imagem 4) e as ruínas da igreja da segunda 

Canudos (imagem 5); também reaparecem a base de um canhão do exército, uma 

matadeira alemã (imagem 6), o muro do cemitério, a base de pedra do cruzeiro, 

partes de construções, resquícios da primeira Canudos. 

  

A ponte de acesso à primeira Canudos 
 

A ponte fica submersa em tempos de cheia e se descobre em tempos de seca. Erva-
canudo em primeiro plano. Fonte: A autora, 2013. 
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Detalhe da Igreja de Santo Antônio de 1909, parte da segunda Canudos  

Base de canhão matadeira alemã da Guerra de Canudos e base de 
edificação da primeira Canudos 

Fonte: A autora, 2013 
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Períodos de grandes e longas secas aconteceram na década de 1970, duas 

vezes na década de 1990, em 2000 e em 2013. Em 1994 uma equipe de 

arqueólogos passou 20 dias escavando o material que viria a compor o acervo do 

Memorial Antônio Conselheiro, mantido pela UNEB no centro do município de 

Canudos.  

Fonte: A autora, 2016. 

Casal de pescadores prepara suas redes na Praça de Canudos Velho.  

Museu Histórico de Canudos, em Canudos Velho 

Fonte: A autora, 2016. 
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Restos arqueológicos encontrados pelos moradores de Canudos Velho, das 

ruínas das compõem o acervo do Museu Histórico de Canudos, iniciativa de Manoel 

Travessa, um dos primeiros pescadores a habitar Canudos Velho, que se 

sensibilizou com a preservação dos objetos históricos encontrados na região e 

começou a juntar os achados, chegando a  construir um pequeno museu particular, 

o Museu Histórico de Canudos, sem nenhum tipo de fomento ou orientação 

profissional, muitas promessas já foram feitas, mas a museologia ainda deve seu 

quinhão à esse tesouro.  
 

 
Detalhe do interior do Museu Histórico de Canudos. Fonte: A autora,  2016. 
 

As informações aqui relatadas foram levantadas in loco e estão disponíveis 

apenas no Secretaria de Saúde do município de Canudos que faz o 

acompanhamento da comunidade através do Programa de Saúde da Família com 

uma equipe multidisciplinar  atende todo o município e uma agente de saúde 

comunitária no povoado. 

Canudos Velho começou sua formação no final da década de 1970, o 

povoado hoje é composto por 112 famílias, cerca de 550 habitantes, tendo apenas 

uma escola que atende em média 65 estudantes de Ensino Fundamental I e II, 

divididos em três salas multisseriadas.  
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Crianças brincam na praça de Canudos Velho. Fonte: A autora,  2013. 

 

Os materiais para a construção de um pequeno posto de saúde foram doados 

por uma ONG e ele foi construído em mutirão pela comunidade, recebeu algumas 

ações anuais de atendimento pontual na unidade, mas somente no ano de 2014, o 

posto passou a receber uma médica para atendimentos quinzenais na comunidade 

através do Programa Mais Médicos e visitas domiciliares aos enfermos acamados 

pelo Programa de Saúde da Família, ambos do governo federal.  

Não há coleta de resíduos, o lixo orgânico normalmente é compostado em 

valas nos jardins e o lixo reciclável é queimado em cantinhos dos terrenos onde 

vivem. Não há saneamento básico, as casas tem fossas sépticas e há um 

revezamento permanente do fluxo da água encanada entre os lados da rua, um dias 

uns recebem águas, outro não, um dos moradores é contratado pelo DNOCS para 

administrar o revezamento. Em caso de falta d’água, latão na cabeça, sol no couro e 

uma caminhadinha até o poço da comunidade.  

O único serviço de transporte público disponível é um ônibus escolar que faz 

o trajeto de 28km até o centro de Canudos até três vezes ao dia, durante os dias 

letivos. A maioria da população é formada por mulheres, crianças, jovens e adultas. 

A falta de expectativas leva a população jovem às cidades maiores ou aos grandes 

centros urbanos do país em busca de trabalho ou estudo. Uma constante é a 
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migração dos homens jovens e adultos para o trabalho na indústria do café ou na 

construção civil, a uns o pouco dinheiro evapora, a outros multiplica. Apenas nos 

últimos dez anos as mulheres também começaram a migrar em busca de 

oportunidades, permitem-se casar (quase sempre cedo), separar, tentar a sorte em 

outro lugar com a certeza de poder voltar, porque Canudos é seu DNA amor, 

solidariedade e justiça.  

 

 
A cheia do Açude de Cocorobó vista de Canudos Velho. Fonte: A autora, 2016. 
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Considerações Finais 
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Mal-estar na Cultura 
 

Enquanto o Brasil do litoral, educado, europeizado, rico, dominador e cêntrico 

decide a transição da falida Monarquia para a promissora República, no Brasil do 

sertão, analfabeto, pobre, servil e periférico se reflete a decadência da metrópole e 

de todos os vícios de uma nacionalidade em decomposição insanável. Miragens 

fugitivas de sub-raças tentam fracassadamente uma mudança da cruel ordem social 

estabelecida. 

A contraposição de dinâmicas que se negam no encontro de dois diferentes 

estágios civilizatórios no país leva a um grande mal-estar na cultura e na história 

brasileira, revelando ainda mais o poder de direção de duas massas artificiais, a 

Igreja e o Exército. Ambas unidas em torno da coação para impedir modificações em 

sua estrutura e protegerem-se da dissolução. (FREUD, 2013, p. 79) 

Qualquer prática que subverta uma ordem existente, se apresenta a esta como 

uma ação indigesta. Canudos até hoje, permanece como uma pedra no sapato da 

história que o Brasil do litoral se empenha em contar. A este incômodo, se 

investiram várias tentativas de apagar. A primeira com fogo, a segunda com água e 

a terceira com invisibilidade da violência simbólica, que submete uma comunidade à 

herança dos mal-ditos . E diante desta resistência se pode (re)afirmar a máxima 

euclideana: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.” 

Precisaria de de anos de pesquisa e recursos para fazer um levantamento 

preciso dos dados que corroborem todas as informações levantadas aqui através da 

História Oral, que é um dos maiores instrumentos de resistência do povo canudense, 

que ilterado, não pode deixar para traz diários que narrassem a história pelo lado 

dos vencidos, como aconteceu com o holocausto judeu. Esse iletramento serviu 

como um dos maiores instrumentos do governo para que a guerra contra Canudos 

não se encerrasse com o fogo impetrado pela violência , mas prosseguisse  

Quanto mais eu me envolvo com a cidade de Canudos, mais problemas vejo 

para pesquisadores de várias áreas do conhecimento buscarem respostas que 

melhorem a vida do canudense, ou que honrem sua memória. Canudos como 

campo de pesquisa é riquíssima, tanto em teor histórico, quanto humano.   

O trabalho é infindo e exponencial, não se tratando de um produto pronto e 

acabado, mas de uma ferramenta expansível para um aprofundamento dos estudos 
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sobre Canudos, que assim como para José Calasans, imagino que também meu 

caso. 

Canudos sofreu e ainda sofre destas violências. O direito de indignar-se, o 
direito de crer, o direito de se organizar, o direito de lutar por vida digna, o direito de 

se reconstruir e o direito de existir fisicamente e memorialmente não foram 
concedidos pacificamente à população de Canudos, pelo contrário, todos estes 

direitos precisaram ser conquistados com luta e resistência. Justifica-se esta tese 
como mais uma arma de resistência existencial de Canudos e como um 

compromisso de registro da história, rerum gestarum. 
Para além da força da história e da sociedade, as pessoas, desenvolvem sua 

autonomia de significados a partir de perspectivas sobre si mesmas, sobre o outro e 

sobre o mundo, alimentadas pela sua própria imaginação pessoal e pela sua 

trajetória de vida.  

Há uma violência objetiva arraigada nas estruturas da sociedade para impedir o 

sertanejo de chegar a lugares muito além do “tolerável” para as classes dominantes. 

Há uma forma de violência simbólica em como a história e a memória sobre 

Canudos são tratadas. Ao mesmo passo que há uma grande resistência desse povo 

no trato com sua história e memória. A forma mais imperceptível desta violência é a 

língua. Os traços das matrizes indígenas e africanas foram quase que totalmente 

suprimidos pela cultura portuguesa. Nem os nomes, nem a língua, nem a religião 

foram preservados, muito embora estas matrizes estejam evidentes fenotipicamente. 

A aculturação foi a arma mais forte de dominação usada após o estupro. Em ambos 

os casos, a violência acompanha sua vítima perpetuamente, seja falando a língua de 

seu opressor, seja carregando seu filho.  

A luta de Canudos pelo respeito e pelo direito não se finda, pelo contrário, ela é 

permanente e contínua, assim como são as forças que se movimentam contra este 

povo. A violência que é impetrada a Canudos acontece em todas as dimensões, na 

subjetividade dos que repulsam pelos ditos inferiores, é melhor matar com fogo, 

sangue e dor até a morte; na dimensão da objetividade, é melhor lhe cercear os 

direitos, lhe usurpar a existência, manter-lhe controlada e lhe fechar todas as saídas, 

cobrir com água para que o afogamento sufoque e faça passar a sede da qual tanto 

reclamou.  
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O lugar de onde falo: breve memorial de trajetória formativa 

 

A memória me traz pequenos momentos que indicavam minha inclinação à arte 

e à comunicação. Dizem que aos três anos eu fazia entrevistas com a família.  

A televisão esteve presente desde sempre. A babá da família. Foi com esta 

babá que eu comecei a construir minha cultura audiovisual. Dos desenhos matinais 

aos shows de auditório dominicais eu cresci como uma telespectadora encantada. A 

publicidade já exercia seus efeitos sobre mim – [lembro de pedir para minha mãe 

votar no Afif porque ele era um velhinho que gostava de crianças (!); até hoje sei 

cantar o jingle dele das eleições de 1989(!)]  

Era menina perguntadora, tinha um gosto de assistir a aula com atenção e o 

objetivo de conseguir formular uma pergunta para fazer à professora no final da 

aula. Os diários já registravam meu prazer com a escrita e a memória, o primeiro foi 

escrito aos nove anos. Eles continham pérolas sobre o meu modo de ver e pensar o 

mundo. A linguagem jornalística já se fazia presente num relato sobre a morte de 

Airton Senna, que eu assistia ao vivo pela tevê. 

Participei de um grupo de escoteiros, tomei gosto por viajar, por brincar, por 

acampar, por me relacionar com a natureza e com o próximo. Aos treze anos já 

organizava acampamentos e fundava um grêmio estudantil na escola estadual onde 

estudava.  

Aos catorze meu tio me convidou a trabalhar como operadora de som em sua 

companhia de teatro. Aqui começou oficialmente meu encontro com as artes e com 

o mundo do trabalho.  A Companhia do Sol decolou e eu voei junto. Aprendi a operar 

som do rádio portátil na quadra da escola aos mixers gigantes dos grandes teatros. 

Iluminação foi a próxima área de interesse, em pouco tempo também já tinha 

aprendido a montar luz, afinar e operar.  

A presença da arte cênica na minha vida me fascinava e eu logo comecei a 

frequentar oficinas de teatro da região. A dança já me acompanhava desde 

pequena, o canto também, entre cursos e festas de família, fui me fazendo uma 

artista. As linguagens se mesclavam na minha mente e eu começava a ousar pelo 

campo do audiovisual. Como transgressão acadêmica apresentava os seminários de 

História no formato de vídeos. Organizava tudo, do roteiro à edição por vídeo 

cassete, nascia também uma realizadora audiovisual independente. Não tenho mais 
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estes materiais do tempo do superVHS, mas lembro bem dos conteúdos críticos do 

roteiro e do prazer que foi a experiência de realizar aquilo.  

Acabei estudando Rádio e TV e durante o curso as disciplinas que mais me 

provocavam eram as voltadas para o viés social da comunicação. Começava a 

compreender o potencial da comunicação para a condução do pensamento e da 

opinião da sociedade e logo percebia criticamente o monopólio dos meios de 

comunicação no Brasil. Pensava em como seria importante que esses meios fossem 

usados para propósitos que não fossem o lucro e a alienação. 

Precisava desta provocação para fazer o que eu queria com a minha vida 

profissional: encontrar um jeito de ela me fazer sentir útil socialmente. Eu queria que 

o meu trabalho fosse como uma agente de mudanças sociais e via a educação 

como um caminho excelente para isso. 

Escrevi um projeto sobre Cultura Audiovisual, Educomunicação e Formacão de 

Educadores e em 2009 ingressei no Mestrado em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo. Como bolsista CAPES com dedicação exclusiva à  

pesquisa, assim pude imergir no universo da educação e na minha formação como 

educadora.   

Interdisciplinaridade foi tema de incursão imediata. Eu compreendia a 

interdisciplinaridade. Ela fazia parte de mim. Eu era interdisciplinar. Era impossível 

dissociar minha formação em arte,  cultura, comunicação, educação, e segmentar a 

minha própria existência.  Além de ser interdisciplinar eu via a educação como 

ferramenta transformadora da sociedade. O pensamento crítico-filosófico em 

educação me encantou e logo eu estava imersa nos grandes teóricos.  

Encerrei o mestrado com a dissertação Cultura Audiovisual e Formação de 

Educadores: Possibilidades e Limites em Práticas Educomunicativas, que foi uma 

pesquisa-ação de formação de educadores em escolas periféricas nas linguagens 

de rádio, vídeo e HQ; as considerações finais da dissertação foram apresentadas 

em uma história em quadrinhos protagonizada por Epistemológica, personagem que 

desenvolvi ao longo de minha trajetória formativa no mestrado. 

Em julho de 2012, ano de meu ingresso no Programa de Pós-Graduacão em 

Educacão, Arte e História da Cultura para iniciar meus estudos de doutorado, tive 

uma proposta aprovada para o Projeto Rondon do Ministério da Defesa do Governo 

Federal e vi nascer minha faceta extensionista. Pude levar estudantes de várias 

áreas do conhecimento para desenvolver ações de extensão na cidade de 
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Marianópolis, no sertão do Tocantis (Operacão Capim Dourado), posteriormente, fui 

convidada a coordenar as ações de comunicação do Projeto Canudos, que acontece 

no povoado de Canudos Velho, no sertão da Bahia.  

Passei a entender mais profundamente o sentido de ser uma intelectual 

orgânica e da universidade, como um universo produtor de conhecimento, que 

precisa acontecer para além dos seus muros e integrar-se à sociedade para produzir 

melhoria de vida, tomada de consciência e o exercício dos direitos humanos e da 

cidadania. O papel social da minha atuação profissional estava encaminhado. 

Durante a caminhada como estudante, professora, pesquisadora, extensionista 

e artista, o encontro com o sertão de baiano e com as mulheres de Canudos mudou 

os rumos da minha pesquisa de doutorado. A relevância social foi ponto decisivo 

para a mudança e um longo mergulho na terra de Antônio Conselheiro com um olhar 

etnográfico, artístico e documental procurando perceber e captar todas as nuances 

dos sertões do século XXI, tentando enxergar a beleza que Euclides não viu e 

registrar tudo de formas que Euclides não pôde, de um lugar que Euclides não 

ocuparia. 
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