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PLURALIDADES E SINGULARIDADES
ENTRE CANUDOS E O CONTESTADO.

Pluralities and peculiarities in comparing
Canudos and Contestado.

Fernando Tokarski. *

Neste artigo abordamos sinteticamente as pluralidades e singularida-
des entre as guerras de Canudos e do Contestado, respectivamente travadas
em distintas regiões brasilianas ao final do século XIX e início do século XX.
Há mais diferenças que igualdades; porém, ambas revelam a tradicional
inércia das políticas públicas imperativas na sociedade nacional, sustentada
pelo semifeudalismo econômico.

No Estado da Bahia, no nordeste brasiliano, o monge Antônio Vicente
Mendes Maciel, conhecido por “Antônio Conselheiro”, em 1896 fundou um
arraial na fazenda Canudos, concentrando uma população oscilante entre
vinte e vinte e cinco mil moradores. Entre 12 de novembro de 1896 e 05 de
outubro do ano seguinte ocorreram sucessivos embates armados entre forças
policiais e militares e os seguidores de Antônio Conselheiro. Na maior parte

RESUMEN.

Dos lamentables guerras brasileras,
Canudos en el nordeste a fines del siglo XIX
y Contestado en el sudeste a comienzos del
XX, son brevement comparadas, destacando
que las similitudes predominan sobre las
diferencias. Ambas  atestiguan cómo, sólidas
instituciones tradicionales y valores
religiosos de la gente pobre pueden detonar
insurrecciones autodefensivas conducentes
a terribles atrocidades bélicas en contra de
fuerzas gubernamentales mal informadas y
respaldadas por conspiradores.

ABSTRACT.

Two regrettable Brazilean wars,
Canudos in the northeast and Contestado in
the southeast, respectively occurred in late
XIX century and early XX,  are briefly
compared, stating that similarities outnum-
ber differences. Both atest how can strong
traditional institutions and religious values
spark poor people’s selfdefence insurrec-
tions, leading to terribly atrocious  wars,
against misinformed and backed by con-
spirators state governmental forces.

*  El Profesor Fernando Luis Tokarski, Especialista en Metodología de la
Enseñanza (Universidad Federal de Paraná, Brasil)   dicta la Cátedra de
Historia del Contestado, en la Universidad del Contestado (Santa Catarina,
Brasil). Tiene numerosas publicaciones sobre Literatura, poemas propios e
Historia y, entre éstos, un connotado estudio sobre Cronografía del
Contestado.
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dos combates as forças repressoras** sofreram sérios revezes, apesar das
diferenças bélicas entre os contendores.

Embora tenha antecedentes, a Guerra do Contestado efetivamente
iniciou em 29 de dezembro de 1913 na região homônima disputada pelos
Estados sulinos do Paraná e de Santa Catarina, tendo causas diversas e
culminando com a assinatura de um acordo de divisas em 20 de outubro de 1916.
Nesse conflito estiveram envolvidos o Exército, as polícias dos dois Estados e
a população regional estimada em vinte mil habitantes. Canudos e Contestado
são conflitos antagônicos na abrangência geográfica e nas implicações, mas
sinônimos nas origens basilares.

Nos aspectos fundamentais e plurais, Canudos e Contestado tiveram no
milenarismo, no sebastianismo e no catolicismo rústico o estopim da redução
popular, apoiando-se ainda no saudosismo monárquico e na fragilidade do
recém-instalado regime republicano. O messianismo de Antônio Conselheiro
em Canudos e o dos monges João Maria de Agostinho, Anastás Marcaf e Miguel
Lucena de Boaventura no Contestado também contribuíram para as igualdades
dos movimentos. Embora tenham ocorrido em regiões distintas, ambos os
conflitos refletem a dura realidade do país: os contrapontos do Brasil litorâneo
sustentado pela riqueza das elites mantidas pelo Brasil sertanejo, pobre e
espoliado. Todavia, o litoral e o sertão são subdesenvolvidos, tutelados por
minorias distintas. Nos dois casos a ausência dos rudimentos de instrução
promoveu a guerra.

Ainda sob o prisma das igualdades entre os conflitos analisados, cabe
ressaltar a inépcia governamental para solucioná-los. O temor da ressurreição
de Canudos redundou no massacre militar à população do Contestado. Nos dois
casos o Exército Nacional mostrou-se incapaz de evitar os conflitos e de
rapidamente sublevar a população armada, mesmo que a sua supremacia bélica
fosse extraordinária. O militar e escritor Euclides da Cunha compreendeu e
sintetizou a realidade de Canudos ao dizer que “Em vez de mandar o Exército,
deveriam mandar mestres de escola”. Nicolau Fernandes, vaqueano da cidade
de Canoinhas que lutou ao lado das forças opressoras, disse a mesma coisa: “(...)
essa guerra foi causada pela ignorância”.

No campo das singularidades, vale ressaltar que enquanto Canudos
ocorreu numa área estritamente delimitada constituída por um único arraial, a
Guerra do Contestado atingiu cerca de 28 mil km2, englobando diversas
cidades, vilas e povoados, além dos vários redutos dos sediciosos. Assim,
números indicam que Canudos teve vinte mil mortos, enquanto no Contestado
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as estimativas mais realistas dão conta que cinco mil morreram nos combates,
de fome e por tifo. Se nos Canudos o milenarismo e o catolicismo rústico
somados a uma suposta ideologia anti-republicana serviram como alavancas
para o confronto, no Contestado outras causas contribuíram para a deflagração
do conflito.

A antiga questão de divisas entre o Paraná e Santa Catarina (incluindo
disputas pela posse de terras ricas em erva-mate e araucárias e a ausência
governamental no território disputado), a presença do capital internacional
representado pela ferrovia São Paulo – Rio Grande, através da empresa
Brazil Railway e pela madeireira Southern Brazil Lumber & Colonization
Company; os conflitos fundiários decorrentes da implantação da ferrovia; o
sistema de estratificação social centrado no coronelismo sertanejo e o sistema
econômico regional pautado no extrativismo florestal, além de outras
secundárias foram causas decisivas para a deflagração da Guerra do Contes-
tado. Como se vê, nem de longe esses aspectos estiveram presentes em
Canudos.

Concluindo, assinalamos que tanto num caso como no outro, só após
penosas batalhas sucumbiram Canudos e o Contestado, expondo a fragilidade
dos políticos e do Exército para resolver questões intestinas. Porém, apesar
da dissolução dos focos de resistência, principalmente em relação à região do
Contestado, com segurança afirmamos que após 90 anos do início da Guerra
do Contestado algumas daquelas causas desencadeadoras do conflito ainda
permanecem vivas na sociedade regional, bem como ainda estão presentes na
população excluída os reflexos daquela disputa.

Nota del editor:

**  refiérese a las fuerzas gubernamentales.
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