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1. Resumo 

Esse projeto de pesquisa tem como objetivo analisar como a imprensa paulista 
retratou e influenciou a opinião pública local diante dos acontecimentos em 
Canudos, Bahia, em 1897, quando ocorria nessa região um conflito politico, social e 
religioso. 
Para isso o estudo se pautará nos periódicos do Jornal O Estado de São Paulo da 
época onde o jornalista Euclides da Cunha retrata a expedição que acompanhou até 
a região. 
Partindo da discussão de que não há imparcialidade por parte da imprensa, esse 
estudo visa apresentar a postura tomada pelo jornal para retratar o conflito e a 
influência da imprensa diante da população da época e como isso refletiu nos 
desdobramentos dos acontecimentos que se deram em Canudos. 
 
2. Introdução 

Estudar o conflito ocorrido em Canudos, já é por si só muito importante para a 
historiografia brasileira, levando em consideração as características sociais, 
econômicas, politicas e religiosas que são recorrentes entre os temas que se 
propõem discutir Canudos. Partir a discussão para a visão política tendo como 
principal fonte os registros de Euclides da Cunha, tem um viés ainda mais 
importante, pois se toma como principal recurso a retratação da imprensa da época 
diante do que ocorreu no interior baiano. Para tanto, o uso de fontes imprescindíveis 
para o estudo de Canudos se fazem presentes nesse projeto, como os próprios 
periódicos escritos por Euclides da Cunha e o estudo do tema por professores e 
historiadores importantes, como por exemplo, o professor Roberto Ventura. 
Esse projeto se faz necessário quando se busca compreender a maneira utilizada 
pela imprensa do século XIX para se retratar movimentos políticos e sociais das 
camadas mais vulneráveis da sociedade e como esse retratar repercutiu na opinião 
pública da época. 
 
3. Objetivos 

- Analisar qual o posicionamento politico tomado pelo Jornal O Estado de São Paulo 
ao retratar a guerra de Canudos; 
- Compreender como essa opinião refletiu e repercutiu no advento da quarta 
expedição enviada a Canudos e que acarretou no fim do conflito. 
 

4. Metodologia 

Esta pesquisa tem como característica metodológica a leitura e a análise dos 
periódicos do jornal O Estado de São Paulo nos períodos de 1896/97, além de uma 
bibliografia complementar para a compreensão dos acontecimentos ocorridos em 
Canudos, bem como a ação da imprensa na respectiva época. 
 

5. Desenvolvimento 

A Guerra de Canudos foi um evento que marcou os primeiros anos da recém-
proclamada República do Brasil, ocorrida entre os anos de 1896 e 1897. 
Tendo como líder, Antônio Vicente Mendes Maciel, cuja alcunha era Antônio 
Conselheiro, este, pregava um cristianismo primitivo no sertão baiano, nos locais 
onde visitou construiu cemitérios e igrejas. Defendia que os homens deviam 



 

solucionar seus conflitos com base nos valores cristãos e em 1893 fundou a 
comunidade de Belo Monte, próximo ao rio Vaza Barris.  
A população que para lá se destinava era basicamente composta por pequenos 
sitiantes, pobres seguidores de Conselheiro, pessoas expulsas de diversas 
localidades, bem como os que se levantavam contra os desmandos das autoridades. 
Segundo Euclides da Cunha, Canudos, mesmo antes da chegada de Conselheiro, 
era habitada por desordeiros e criminosos. 
Antônio Conselheiro pregava contra a República, conforme Euclides defendia em 
seu livro, no entanto enfatizava que esse posicionamento era leviano já que, 
segundo ele, Conselheiro era um desconhecedor das particularidades do governo 
republicano ou monárquico. Sua postura, especificamente, era a de ser contra a 
separação da Igreja e Estado e as mudanças institucionais que a separação 
proporcionou, como o Casamento Civil e o descaso por parte do poder público 
diante das necessidades da população aliada a uma violenta cobrança de impostos. 
Assim, em uma busca por melhores condições de vida, uma onde migratória se deu 
e essa migração para a localidade acarretou num descontentamento por parte do 
clero e dos proprietários de terra, essa insatisfação intensifica cobranças e 
exigências desses para uma intervenção militar contra o local, é criada inclusive uma 
situação para que se justifique uma ação: a não entrega de uma encomenda de 
madeira feita por Conselheiro a região de Juazeiro. 
Após o fracasso de três expedições, inclusive a do Coronel Antônio Moreira César, 
conhecido por sua participação contra a Revolução Federalista em Santa Catarina, 
uma preocupação generalizada se deu pelo país, principalmente pelo entendimento 
de que as forças de Antônio Conselheiro estavam sendo fortalecidas por grupos 
monarquistas tanto nacionais como europeus, e jornais como o Estado de São 
Paulo, contribuíram para a propagação desse entendimento. 
 

 “É preciso vencer e havemos de vencer. Se os sete mil 
homens da terceira expedição forem insuficientes – e o 
governo pode ter informações seguras a esse respeito [...] 
que sigam dez mil, doze mil homens, quantos sejam 
preciso para que a República triumphe [...] Está iniciada a 
defesa; o dever do governo, o dever de todos os 
republicanos é cooperar para que o êxito dessa empreza” 
(Jornal Est.SP 10/03/1897)”  

 
Mesmo após a proclamação da República, os jornais continuaram os mesmos, no 
caso com mais força e prestigio os republicanos e com menos os monarquistas. 
Entre esses jornais republicanos há o criado em 04 de janeiro de 1875, com o nome 
de Província de São Paulo, por Manoel Ferraz de Campos Salles e Américo 
Brasiliense, com o ideal republicano e abolicionista e uma tiragem de 10.000 
exemplares diária, o jornal tinha o maior índice de leitores na época. 
A edição 6.688 do dia 08 de março de 1897, agora já não mais Provincia de São 
Paulo e sim jornal O Estado de São Paulo, nome alterado após a proclamação da 
República, inicia uma série de artigos intitulados "Pela República", artigo que critica 
a segunda expedição enviada a Canudos - liderada por Moreira César, e convoca 
uma intervenção por parte do governo federal e de todos os republicanos. 
Com frases como "A República sofreu um dos maiores desastres que podia sofrer” e 
a frase constantemente repetida "A derrota da República" o discurso que se 



 

apresenta no jornal, é forte, incisivo e claro: é preciso uma intervenção, é preciso 
uma atitude do presidente para defender a República. 
Não só apresentar os fatos ocorridos no sertão baiano, o jornal exigi o fim da guerra 
que ocorria no interior baiano e com frases como a derrota da República, a luta é 
contra a República; Viva a República e morra a Monarchia entende-se a paixão com 
o que os artigos foram escritos. 
Após a segunda expedição ter voltado derrotada de Belo Monte, já era claro que 
derrotar os sertanejos não seria tão fácil assim e levantam-se hipóteses de que a 
força militar dos soldados de Conselheiro tinha como fonte forças monarquistas, 
assim, levanta-se o discurso de que o levante de Canudos era um levante pautado 
na revolução restauradora e essa é a tese discutida, independente de ser verdadeira 
ou não, inclusive o artigo do dia 13 de março de 1897 inicia da seguinte forma: 
 

“O movimento (ilegível) do sertão da Bahia é monarchista 
[...]. Não é preciso indagar se sempre o foi, por que se 
não o era, nós republicanos, nós mesmos que o tomamos 
como inimigos lhe demos esse caracter”. 

 
Assim é possível entender que se o movimento que se deu em Canudos tinha ou 
não fundo restaurador, o objetivo não era buscar esse entendimento e sim reprimir 
com a força e a violência necessária. O jornal promoveu com suas palavras um 
mecanismo de influência e interferência por parte da população. Clamava para que 
os seus leitores defendessem a Republica, defendessem seu país e com discursos 
de que era preciso cooperar, era preciso apoiar as ações militares contra o vilarejo, 
que a terceira expedição representa mais do que as duas primeira: agora é a 
republica que vai dar batalha á monarchia, é o Brasil vae luctar. 
 

“Se uma conspiração contra a república está sendo 
formada é preciso reprimi-la, seja com a lei se possível, 
ou fora dela se necessário. (Jornal Est.SP 09/03/1897)” 
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