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Antônio Conselheiro
Projeto para um filme de TV

Vladimir Herzog

Dados históricos

a) O passado – Na última década do século XIX andava pelo interior setentrional da Bahia o 
indivíduo Antônio Vicente Mendes Maciel, vulgo Antônio Conselheiro, construindo igrejas e 
cemitérios em numerosas localidades. Terminou por fixar-se num vale às margens do rio Vaza-
Barris onde fundou o arraial de Belo Monte, depois conhecido como Canudos e que chegou a 
ter cerca de 6 mil residências, duas igrejas e, ao que se calcula, perto de 30 mil habitantes. Por 
volta de 1895/96 uma série de incidentes, além da presumível recusa em obedecer à legislação 
fiscal da ainda jovem República, terminariam por incompatibilizar a comunidade e o chefe civil 
e espiritual de Canudos com as autoridades (civis, militares e eclesiásticas) da Bahia e, por fim, 
do próprio governo federal. Sucessivas expedições punitivas eram sistematicamente derrotadas 
pelos “jagunços” do Conselheiro. A mais famosa dessas expedições fracassadas foi liderada pelo 
então quase lendário coronel Moreira César, um gaúcho que se notabilizou pela repressão repu-
blicana em Santa Catarina. A derrota e morte de Moreira César, em março de 1897, têm grande 
repercussão em todo o país. O Governo organiza então a maior força expedicionária da época, 
integrada por unidades de vários estados: Amazonas, Bahia, São Paulo, Rio Grande. É a quarta 
e última expedição que, em seu ponto culminante (combates de setembro-outubro 1897), viu 
lutando 15 mil soldados contra 4 ou 5 mil jagunços. As batalhas terminariam nos primeiros dias 
de outubro de 1897 com o arrasamento total da cidade de Canudos, a morte da quase totalidade 
de sua população masculina e o êxodo do que restou de mulheres e crianças. Estas últimas, em 
boa parte “adotadas” por oficiais e soldados vencedores, quando não destinadas (como referem 
cronistas da época) a funções de criadagem, prostituição etc. 

Antônio Conselheiro, por causa desconhecida, tinha morrido dias antes da queda de 
Canudos. Seu corpo, encontrado em estado de semidecomposição, teve a cabeça decepada pelos 
médicos do corpo expedicionário, para ser estudada em laboratório.

b) O presente – Onde existia Canudos, existe hoje o açude de Cocorobó. Construído no co-
meço da década de 1960 pelo DNOCS, suas águas apagaram completamente qualquer vestígio 
do arraial do Conselheiro, no qual até a década de 1950 (quando começaram as desapropriações) 
viviam ainda algumas famílias e descendentes dos jagunços (o último combatente de Canudos, 
José Ciríaco, morreu em novembro de 1974). Na área irrigada pelo açude, antigos habitantes de 
Canudos, além de gente vinda de outras regiões, dedicam-se atualmente ao cultivo de hortaliças 
em terras arrendadas ao DNOCS. A principal concentração urbana é a vila de Nova Canudos 
(extensão de Cocorobó, nome que era de uma antiga fazenda) que em nada se distingue das locali-
dades semelhantes da região: aos domingos tem feira com intenso comércio de farinha, carne seca, 
cabras, um pouco de cerâmica. E muita transa de gado nos papos de esquina. O açude mudou a 
geografia e os hábitos alimentares de Canudos. O homem que cultiva as terras irrigadas come hoje 
peixe e, com doze filhos, ganha Cr$4400,00 por mês. A memória da guerra resume-se hoje numa 
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cruz de madeira chamada “cruz do Conselheiro” tirada de Canudos pouco antes da inundação do 
açude e levada para o meio do mato, na periferia de Nova Canudos. Os engenheiros do DNOCS 
sabem pouco ou nada sobre a guerra de 1897, tendo ouvido o que sabem dos papos com o povo 
da região. Este tem uma memória confusa e às vezes nula dos acontecimentos, sem um juízo de 
valor definido sobre a guerra ou os seus personagens. E há ainda, vivos, alguns contemporâneos do 
Conselheiro. Hoje com mais de noventa e alguns mais de cem anos, misturam memórias precisas 
com depoimentos delirantes. Os homens variam entre os que reconhecem no Conselheiro um líder 
carismático e os que concordam ter sido ele “um louco”, bem no figurino de muitas versões oficiais. 
Entre as mulheres, pelo menos uma opinião unânime: “Era bonito, muito bonito”.

Plano cinematográfico
 
O filme teria a seguinte estrutura básica: uma recriação do passado em contraponto com um 
registro-documentário do presente de Canudos.

O passado: A partir de um relato sumário das origens do arraial e da figura do Conselheiro, 
através de documentos e ilustrações da época (DESENHO ANIMADO, STOP MOTION, 
COLAGEM), a recriação histórica se deteria numa espécie de anatomia da quarta e última ex-
pedição. Filmada em estilo de “reportagem de guerra”, descreveria os preparativos e execução 
das operações militares executadas sob o comando do general Arthur Oscar; as primeiras esca-
ramuças, o lento progresso da tropa numa região estéril e submetida ao fogo constante de um 
inimigo implacável que se movia o tempo todo como fantasma no meio de um terreno que só 
ele conhecia, uma vegetação espinhosa, sol sufocante, falta de qualquer conforto e transporte 
de armas pesadas como o famoso canhão “a matadeira”. Lutas corpo a corpo, degolas, enterros; 
medicação de feridos cujo número crescia astronomicamente. Movimentações, ordens do dia e 
entrevistas com oficiais, soldados (material tirado de documentos da época). O fim da campa-
nha: os mortos-vivos que sobraram nas ruínas do arraial.

O presente: breves registros da “memória de Canudos”: os vestígios bem ou mal apagados, 
a opinião sobre os acontecimentos na boca de um estudioso (José Calazans), um comandante 
militar (em Salvador), um descendente de jagunço (lavrador na zona irrigada de Cocorobó), 
uma beata (Lucinda, 102 anos, em Monte Santo, que canta ladainhas do Conselheiro e lembra 
de tiroteios). 

Síntese do passado e do presente: Dado por um narrador/entrevistador que fará a “costu-
ra” das sequências do filme através de explicações frias, quase didáticas, feitas com o uso de 
uma MAQUETE DE CANUDOS manipulada no alto das colinas que dominam o açude de 
Cocorobó. A destruição gradativa do arraial e a movimentação de tropas em grandes números 
serão demonstradas com figuras-miniaturas; o arraial, feito na maquete com material frágil, será 
esfrangalhado pelo narrador, à medida que for explicando o progresso da expedição final contra 
Canudos.
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ANEXO 3 (TRÊS) FOTOS QUE PODEM SERVIR DE BASE PARA

a) Vestuário militar de época
b) Maquete do arraial e construção de casas ou grupos isolados de casas de jagunços.

ESBOÇO DE PRODUÇÃO

a) Locações:

1) Açude de Cocorobó e imediações – Para todas as cenas com o Narrador;
- entrevistas com lavradores, população local (Nova Canudos), velhos 
- eventualmente algumas cenas de combates a menos que sejam encontrados outros locais, 
mais próximos a Salvador ou outra cidade, com solo e vegetação de região extremamente 
árida. (As filmagens devem ser feitas de preferência em setembro/outubro, época dos acon-
tecimentos históricos)

2) Monte Santo – 
Para entrevistas com velhos da época (beata Lucinda), talvez aproveitando também a “via 
sacra” que leva ao santuário no alto de Monte Santo, obra retocada por Antônio Conselheiro.
Para eventuais cenas de concentração de tropas (em Monte Santo ficava o QG das operações 
militares da 4ª expedição, num prédio que existe até hoje).

3) São Paulo
– Entrevista com Walnice Galvão 

4) Salvador
Para entrevista com José Calazans, maior estudioso de Canudos; 
Ruy Barbosa discursando (na Câmara); 
– entrevistas e registros de monumentos alusivos: canhão “Matadeira”, hoje num quartel de 
Salvador; estátua do Conselheiro, de Mario Cravo, removida para um Museu; monumento 
aos mortos (militares). 
– Para uma eventual cena de tropa voltando depois dos combates à Salvador de hoje, segui-
da de entrevistas com gente de rua (conclusão do filme)

b) Reprodução de armas e uniformes (ver FOTOS anexas)

1) Armas 
– De 50 a 100 carabinas tipo Mannlicher e Comblain; idem sabres, facas e facões usados no 
fim do séc. XIX.
– Reprodução de um “canhão de tiro rápido” da época (pesquisar)
– Reprodução da “Matadeira”
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2) Uniformes 
– Pelo menos 50 uniformes militares da época (ver foto)
– Alguns conjuntos de camisa branca/calça azul que era a característica da roupa dos ja-
gunços, segundo descrição no livro A guerra de Canudos do ten. Henrique Duque-Estrada 
de Macedo Soares, pp. 106-107.
– Uniformes engalanados para uns 5 a 6 oficiais, segundo fotos da época contidas no mes-
mo livro (editora Biblioteca do Exército).

c) Contratação de atores 
– Será necessária para o desempenho de pequenos papéis (oficial passando tropa em revista, 
oficial dando entrevista, oficial discursando, oficial morrendo). Moreira César; general Arthur 
César; general Savaget; ministro da Guerra Bittencourt; 1 ou 2 jornalistas (a guerra foi a pri-
meira grande “cobertura” jornalística da imprensa brasileira); Ruy Barbosa (que tem discursos 
importantes e sintomáticos do pensamento liberal da época); um médico de campanha para dar 
o laudo lombrosiano sobre Conselheiro, o presidente Prudente de Moraes etc.

Extras:
- Cerca de 200, em Monte Santo (colunas, concentrações) – 1 ou 2 dias; 
- Cerca de 50 para um desfile uniformizado em Salvador – 1 dia;
- Cerca de 50 em Cocorobó (background de lutas) – 5 a 7 dias. 

d) Cenografia:
a) Uma maquete do arraial de Canudos em proporção compatível com as necessidades do 
filme, transportável para o local das filmagens (Cocorobó)
b) Um grupo de casas de sapê destruídas (para as cenas finais do resgate de sobreviventes)
c) Grupos isolados de 2 ou 3 casas de jagunço (ver FOTO).


