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Introdução

Um 
dos diálogos mais consistentes que vêm 
se estabelecendo no campo teórico das  

ciências humanas é entre literatura e história. 
Assim, com o objetivo de verificar essa questão em 
textos produzidos a partir dos movimentos messi-
ânicos do Brasil, desenvolvi este estudo, toman-
do como corpus de análise as obras Os sertões, do 
escritor brasileiro Euclides da Cunha, publicado 
em 1902, La guerra del fin del mundo, do escritor 
peruano Mario Vargas Llosa, publicada em 1981, 
e Canudos: o povo da terra, do historiador brasi-
leiro Marco Antonio Villa, publicada em 1997. 

Ambas referem-se ao mesmo evento histó-
rico, a Guerra de Canudos, e apresentam em seu 
espaço discursivo aproximações quanto à repre-
sentação do fato histórico e quanto aos procedi-
mentos discursivos de seus narradores. Acredita-
-se hoje que, tanto na teoria literária quanto na 
historiografia, investigar os entrecruzamentos 
da literatura e da história é uma tarefa muito 
produtiva, pois significa uma contribuição à ten-
dência teórica enfatizada nos últimos anos no 
campo das ciências humanas, que defende haver 
um diálogo entre as áreas do conhecimento. Ade-
mais, a partir da aproximação de dois campos do 
saber, o literário e o histórico, os avanços teóri-
cos e conceituais construídos propiciaram outras 
perspectivas para representar a realidade.

Diante da amplitude das relações entre li-
teratura e história, este estudo concentra-se na 
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investigação das estratégias utilizadas pelos narradores 
de uma narrativa literária e de uma narrativa histórica na 
constituição de seus discursos, procurando evidenciar que 
recursos discursivos típicos dos textos ficcionais são incorpo-
rados pelos historiadores em suas narrativas.

A Guerra de Canudos, ponto do qual partem o roman-
cista Vargas Llosa e o historiador Villa para desenvolverem 
suas narrativas, além de aproximar os dois textos em suas 
temáticas, também é elemento que se presta a confirmar a 
ideia de que a realidade exterior é transformada quando in-
gressa em um universo discursivo. As transformações decor-
rem de duas causas: do processo pelo qual passa o material 
histórico ao atravessar a consciência dos autores e, portanto, 
reaparecer impregnado de suas subjetividades e da neces-
sidade de o real ser traduzido em linguagem, instância que 
obriga o criador a selecionar e organizar as informações e 
se utilizar da mesma matéria-prima, a palavra, que carrega 
consigo o estatuto de polissemia. Esse processo de transfor-
mação é comum à escrita ficcional e à escrita literária. 

Inicialmente, tem-se o pressuposto de que tanto a nar-
rativa ficcional quanto a histórica – mesmo que essa com 
pretensões científicas oriente-se pela objetividade e sustente 
um alto grau de verificabilidade das informações apresenta-
das – são construções de um narrador. A ideia de que o texto 
literário é uma construção não é nova, pelo contrário, é uma 
das marcas caracterizadoras da literatura. No entanto, na 
história, mesmo que suas narrativas tenham sempre acusa-
do essa categoria, a compreensão de que efetivamente ela in-
tegra o processo narrativo foi assumida e defendida apenas 
pelos teóricos mais recentes.

O historiado gaúcho Décio Freitas testemunhou na sua 
prática de historiador o processo narrativo em que as frontei-
ras entre o literário e o histórico ficam difusas. Em seu livro O 
homem que inventou a ditadura no Brasil (1999), encontra-se 
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um estudo sobre a Revolução Federalista e seus personagens, 
em uma criação narrativa que é “quase romance”. É o próprio 
historiador que revela ter preferido fazer uma construção e 
não uma narrativa linear. Para ele, o discurso historiográfico 
e o discurso ficcional não têm uma divisão nítida, ambos são 
construções de um narrador: 

Toda obra tem esse componente de construção. Aliás, estou con-
vencido de que o discurso científico-crítico é construído pelo nar-
rador. Ele coleta o material, molda-o de acordo com seus instru-
mentos ideológicos e organiza os fatos que consegue descobrir de 
uma forma ou de outra. Trata-se, então, de uma ficção. Histo-
riografia é ficção (Freitas, 1999 apud Araujo; Carle, 1999, p. 4). 

Considerando o propósito deste estudo, que é verificar 
as evidências de aproximações dos procedimentos técnico-
-narrativos na construção de discursos ficcionais e históricos 
e a importância do debate em curso acerca da relação en-
tre literatura e história, são pesquisadores contemporâneos 
que fornecem os pressupostos teóricos a esta investigação. 
Dentre eles, destacam-se Hayden White, Linda Hutcheon, 
Paul Veyne, Peter Burke, Peter Gay, Eberhard Lämmert,  
Dominick la Capra.  

A estrutura do trabalho apresenta um capítulo inicial, 
no qual se realiza uma revisão teórica acerca das pesquisas 
que demonstraram haver semelhanças entre a literatura 
e a história como representações do passado. Em seguida, 
organiza-se um capítulo com a temática que perpassa o cor-
pus investigado, qual seja, a Guerra de Canudos, enfocan-
do especialmente o livro Os sertões, de Euclides da Cunha, 
como narrativa ensaística que opera um encontro de diver-
sas áreas do saber humano, destacando alguns recursos uti-
lizados pelo autor para construir seu discurso e significar a 
guerra e seus sujeitos históricos. Os capítulos subsequentes 
dedicam-se à análise do comportamento dos narradores do 
romance histórico La guerra del fin del mundo e da narrati-
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va histórica Canudos: o povo da terra, demonstrando como 
ambos, ao estabelecerem uma rede de relações e de interpre-
tações, contextualizaram o episódio histórico da Guerra de 
Canudos. As considerações finais procuram retomar alguns 
pontos em que, efetivamente ocorre a aproximação entre a 
literatura e a história no corpus analisado.



Pressupostos teóricos  
da aproximação entre  
a literatura e a história

A compreensão de que a literatura é, além de 
um fenômeno estético, uma manifesta-

ção cultural, portanto, uma possibilidade de regis-
tro do movimento que realiza o homem na sua histo-
ricidade, seus anseios e suas visões do mundo, tem 
permitido ao historiador frequentá-la como espaço 
de pesquisa. Mesmo que os literatos a tenham sem-
pre produzido sem um compromisso com a verdade 
dos fatos, construindo um mundo singular que se 
contrapõe ao mundo real, é inegável que, por meio 
dos textos artísticos, a imaginação produz imagens, 
e o leitor, no momento em que, pelo ato de ler, recu-
pera tais imagens, encontra uma outra forma de ler 
os acontecimentos constitutivos da realidade que 
motiva a arte literária.

A literatura atual tem privilegiado alguns 
subgêneros, como o romance histórico, que se valem 
especialmente de fatos e personagens reais, crian-
do obras que são verdadeiras peças historiográficas. 
São produções que, por absorverem razão e fantasia, 
instigam no leitor o desejo de questionar os fatos 
históricos, levando-o a pensar historicamente, “[...] 
e hoje pensar historicamente: é pensar crítica e con-
textualmente” (Hutcheon, 1991, p. 121). A existên-
cia desses textos levou muitos estudiosos a se per-
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guntarem sobre as especificidades das narrações literárias e 
históricas e sobre seus pontos de contato, ou seja, transfor-
maram em objeto de investigação as questões que norteiam 
a relação existente entre literatura e história.

Ao revisar os momentos em que os estudos literários 
abordaram sistematicamente a relação entre os textos de 
ficção e os de história, são notáveis os períodos de estudos 
poéticos da Antiguidade, as pesquisas estéticas do Roman-
tismo, século XIX, as novas propostas teóricas gestadas ao 
longo do século XX, e que vieram a se tornar a opção teórica 
de inúmeros pesquisadores no final do século XX.

Como se vê, a discussão sobre a aproximação ou sepa-
ração entre literatura e história remonta ao início da teori-
zação da arte ocidental. Aristóteles (1992), em sua Poética, 
já reconhecia que o ofício do poeta consiste em representar 
o que pode acontecer, ao passo que o do historiador é narrar 
o que efetivamente acontece. Deveria o poeta atentar para 
duas exigências internas na produção de seu texto, quais 
sejam, a verossimilhança e a necessidade, estando isento de 
qualquer exigência externa ao texto, ou seja, a sua produção 
não se pautaria por um compromisso com a verdade dos fa-
tos representados. 

Aristóteles observava ainda que a separação acontecia 
não quanto à forma dos textos – em verso ou em prosa –, mas 
quanto à natureza do seu conteúdo. Testemunhando uma 
prática de historiador que se revelava não uma teorização 
histórica, mas uma crônica de época, porque se constituía 
de uma narração fragmentada de eventos, o filósofo elegeu 
a poesia como superior à história por tender ao universal, o 
que a aproximava da filosofia e a tornava mais séria, ao pas-
so que a história voltava-se para o particular.

Aristóteles não deixou de observar que elementos da 
realidade observável poderiam vir a compor o universo cons-
tituído pelo poeta em seus textos. Por força disso, fez a se-
guinte consideração: 
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O poeta deve ser mais fabulador que versificador; porque ele é 
poeta pela imitação e porque imita ações. E ainda que lhe acon-
teça fazer usos de sucessos reais, nem por isso deixa de ser po-
eta, pois nada impede que algumas das coisas, que realmente 
acontecem, sejam, por natureza verossímeis e possíveis e, por 
isso, venha o poeta a ser o autor delas (Aristóteles, 1992, p. 116).

Até o século XIX, a literatura e a história eram toma-
das como conhecimentos provenientes da mesma fonte, irra-
diações do mesmo foco de luz, um lugar que se definia, como 
afirma Nye, por “interpretar a experiência, com o objetivo de 
orientar e elevar o homem” (Nye, 1966, p. 123). Com o ad-
vento da filosofia positivista, teóricos orientados pelos prin-
cípios dessa linha de pensamento esforçaram-se no sentido 
de melhor esclarecer o objeto experiência, promovendo sua 
separação e identificando-as como disciplinas diferenciadas, 
com objeto e método de investigação próprios. Com isso, fi-
cou institucionalizada a separação entre os estudos literá-
rios e os históricos. 

No campo da história, sobrepôs-se a concepção de que 
é possível conhecer rigorosamente a verdade única dos fa-
tos visitados pelo historiador. Baseada nessa visão, a histó-
ria autodenominou-se a única possibilidade de registro da 
realidade do passado, não reconhecendo essa capacidade na 
literatura; pelo contrário, fundamentou a visão de que o tex-
to literário sobrevive enquanto pura ficção. Assim, aqueles 
teóricos conseguiram assegurar, até algumas décadas do sé-
culo XX, a noção de que literatura e história eram campos 
distintos, indicando que enquanto um ficcionaliza o real, o 
outro o estabelece. 

A teorização que propôs a separação dessas formas de 
conhecimento surgiu ignorando ou resistindo a produções 
ficcionais e históricas de sua época, o que fortificou a con-
testação a essa conceituação por parte da teoria e da arte 
pós-modernas.
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Nesse processo de reaver a dívida que, efetivamente, li-
teratura e história tiveram uma para com a outra também 
no século XIX, têm sido fundamentais as ideias do historia-
dor estadunidense Hayden White (1995), que se preocupou, 
em sua obra Meta-história, com o estabelecimento dos ele-
mentos poéticos que se manifestaram na redação da história 
naquele período. Por meio de seu estudo, compreende-se que, 
no contexto em que foram entendidas dicotomicamente as 
duas áreas, havia muitas evidências da sua real aproxima-
ção, essas marcadas pelo uso, na historiografia, dos tropos 
de linguagem que caracterizam o texto literário, que, por 
sua vez, pode reavaliar o uso qualitativo desses: metáfora, 
metonímia e ironia.

A percepção dessa e de outras relações de proximidade 
entre o fictício e o histórico fortificou as leituras de teóricos 
atuais que se preocuparam em sistematizar os limites da-
quelas posições, acabando por promover a sua “implosão”. 
Nesse processo, foram fundamentais os questionamentos, no 
contexto teórico da história, a respeito do próprio estatuto e 
as tentativas de compreender o papel social do historiador. O 
processo de produção do texto histórico também passou a ser 
interpretado à luz da experiência literária. Santos comenta a 
atitude de muitos estudiosos da escrita histórica, dentre eles 
White, dizendo que eles têm “sugerido que a historiografia 
deve utilizar-se das variações e criatividades que podem ser 
constatadas nos diversos níveis da narrativa literária. Des-
se modo, incorporaria no próprio discurso o caráter relativo 
inerente a todo conhecimento sobre o passado” (1996, p. 19).

Dessa reflexão, resultou a destituição da noção de cien-
tificidade da narrativa histórica e a instauração da ideia de 
relatividade do conhecimento nela revelado. Essas leituras 
basearam-se na fragilidade da realidade histórica como pro-
duto da subjetividade, que é ilimitada e passível de erros. 
Tomou-se, ainda, como parâmetro o fato de, em uma narra-
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tiva histórica, ocorrerem seleção e organização da realidade 
por parte do sujeito historiador, tarefas que implicam inter-
pretação desse sujeito.

Essa discussão foi priorizada por pensadores literários 
e históricos nas duas últimas décadas do século XX. No en-
tanto, tiveram influência definitiva nesse procedimento os 
estudos da escola francesa dos Annales, criada na década 
de 1930 por Marc Bloch e Lucien Febvre, e, após a Segunda 
Guerra Mundial, liderada por Fernand Braudel, com o ob-
jetivo de inovar a historiografia tradicional. Desencadeou-
-se, então, um processo de revisão e criação. As práticas da 
história para compreender o passado, como também a sua 
escrita, foram submetidas a rigorosos exames. Propagaram-
-se as tendências de reavaliação histórica, propondo diferen-
temente o estatuto da sua narrativa, pois se compreendeu a 
parcialidade da verdade do narrado. Ampliou-se também o 
universo passado a ser reconstituído por meio da focalização 
historiográfica sobre núcleos sociais, culturais e econômicos 
até então desconsiderados, como mulheres, operários, mino-
rias étnicas e raciais.

Teóricos da história contemporânea e críticos literários 
pesquisadores das semelhanças e diferenças entre literatura 
e história têm clareza de que romance e escrita histórica são 
produções linguísticas em prosa que resultam de uma trans-
formação de eventos em fatos dotados de sentidos. Enten-
deu-se que, “[...] na vida humana, os eventos permaneceriam 
como massa amorfa caso não se transformassem, pela via do 
discurso, em fatos que comportam sentidos e são capazes de 
circular entre os homens” (Santos, 1996, p. 9).

Nesse sentido, a via do discurso, ponto de encontro das 
duas narrativas, permite tomar ambas como possibilidades 
de conhecimento da história do homem, não permanecendo 
uma à sombra da outra. À essa questão junta-se também o 
pensamento de Hutcheon: “O que a escrita pós-moderna da 
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história e da literatura nos ensinou é que a ficção e a história 
são discursos, que ambas constituem sistemas” (1991, p. 122).

O romance, como forma narrativa literária, consagrou-
-se entre os séculos XVIII e XIX e, pela sua especificidade, 
desde então sustentou um profundo debate instaurado entre 
os intelectuais que se ocupam do discurso literário e histó-
rico. O papel social e cultural desempenhado pelas epopeias 
homéricas é reconhecido pelos estudiosos nessa forma mo-
derna de narrar, e o escritor de romances é logo classificado 
como criador e historiador ao mesmo tempo.

Efetivamente, a representação romanesca sempre se 
apresentou evidenciando características comuns em relação 
ao texto histórico: 

O romance, pelo fato de ser uma manifestação em prosa, de pos-
suir um cunho narrativo e de consistir num discurso que incide 
sobre uma realidade vivida, recuperando aspectos da vida cor-
rente, passa a dividir com a historiografia a função de organizar 
os fatos em uma ordem discursiva. [...] a forma prosaica eleita 
pelo romance, o caráter de painel de seu enredo, a caracteriza-
ção de seus protagonistas, os eventos que elege contar, tudo isso 
o coloca mais próximo do historiográfico (Santos, 1996, p. 16).

Tal proximidade é dada também pelo espaço comum em 
que ficção e história se moldam, qual seja, o espaço da expe-
riência do vivido, portanto, é aceitável a ideia de que se in-
fluenciam mutuamente. A investigação dessa influência nos 
revela cruzamentos entre ambas nas mais variadas épocas. 
Tem-se um registro no século XIX – compreendido e valori-
zado somente nas últimas duas décadas –, quando alguns 
romancistas chamaram a atenção dos historiadores sobre os 
esquecimentos em suas indagações acerca do passado. 

Carlo Ginzburg, no livro A micro-história e outros en-
saios, traz o exemplo de Honoré de Balzac, que alertou os 
historiadores para aquele espaço de pesquisa até então igno-
rado pela historiografia tradicional. Na introdução à Comé-
dia Humana, Balzac afirma: 
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Talvez eu pudesse vir a escrever a história esquecida por tantos 
historiadores, a dos costumes. Com muita paciência e muita co-
ragem teria realizado, sobre a França do século XIX, aquele li-
vro cuja falta todos lamentamos, aquele livro que Roma, Atenas, 
Tiro, Mênfis, a Pérsia, a Índia, infelizmente não nos deixaram 
sobre as suas civilizações (2012 apud Ginzburg, 1991, p. 191).

O pensador alemão Eberhard Lämmert, nas suas refle-
xões a respeito da tensão sob a qual a literatura e a história 
vêm se desenvolvendo a partir do século XX, toma como uma 
das referências para o seu pensamento os romances históri-
cos de Walter Scott, que, ao surgirem, se converteram para 
grande parte dos europeus em uma leitura de história cujas 
informações neles contidas formaram a visão do passado de 
muitos dos seus contemporâneos escoceses. Além disso, tais 
romances revigoraram o entusiasmo de muitos historiadores 
para com as grandes narrativas heroicas. Outra referência 
que embasa a discussão de Lämmert advém do testemunho 
de Augustin Thierry sobre sua preferência pela represen-
tação épica dos movimentos históricos, revelada nas cartas 
que escreveu sobre a História da França. Lembra o autor 
que Thierry explicitou no prefácio desse livro que o capítulo 
sobre o levante do terceiro Estado sairia melhor se ele subs-
tituísse o tratado científico pela narrativa (Lämmert, 1995).

Reflexões desse tipo sustentaram a decisão de muitos 
historiadores contemporâneos de aceitarem o campo da lite-
ratura como uma fonte de pesquisa porque, além de a ma-
téria literária localizar-se na esfera do vivido, constitui-se, a 
exemplo da narrativa balzaquiana, em crítica primeira ao 
conteúdo da narrativa histórica tradicional. Os historiadores 
franceses atuais têm dado importância aos dizeres de Balzac 
que questionam a prática de reconstituir o passado a partir 
somente dos acontecimentos da vida pública das nações. As-
sim, sinalizam a necessidade de atribuir importância igual 
à investigação dos fatos cotidianos e das ações individuais, o 
que resultou em uma mudança significativa no estilo de nar-
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rar a história, mudança observada principalmente na não 
absolutização da verdade nos conteúdos apresentados.

Os textos dos historiadores de hoje são marcados por 
conjecturas e verossimilhanças, calcadas em referências e 
percepções de indícios do real, e não em invenções, o que não 
os relega ao campo da ficção, mas os faz serem compreendi-
dos como versão possível e não como versão única do contex-
to histórico abordado e seus elementos constitutivos.

White (1995) opõe-se claramente à visão que entendeu 
a explanação historiográfica semelhantemente à explanação 
das ciências naturais. O seu pensamento é de que o relato 
historiográfico apresenta um conteúdo tanto encontrado 
quanto inventado, construindo-se como uma ficção verbal, 
assemelhando-se, assim, à literatura.

Sob esse ponto de vista, a primeira condição que re-
sulta no encontro da literatura com a história é o fato de 
ambas serem textos, objeto esse que, por ser o resultado da 
ação de um narrador, é responsável pela produção de sen-
tido do passado. White reconhece, portanto, que a história 
esbarra nos limites da literatura, principalmente no que se 
refere ao comportamento do historiador, que, embora preso 
às evidências objetivas, tem de decidir quais fatos devem ser 
mencionados e interpretar as relações que há entre deter-
minados acontecimentos. Nesse sentido, sua elaboração não 
fica isenta da subjetividade, elemento significativo na elabo-
ração ficcional.

Nessa mesma perspectiva, Walter Mignolo (1993), tam-
bém discutindo o que chama de “mobilidade das frontei-
ras” entre literatura e história, acrescenta ao pensamento 
de White a perspectiva de que aquela absorve experiências 
dessa. Referindo-se aos romances contemporâneos, identifi-
ca a forte tendência de imitação do discurso historiográfico, 
criando uma imagem do passado que o romancista pretende 
questionar e até mesmo substituir.
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Linda Hutcheon chama de “metaficção historiográfica” 
a obra literária em que ocorre a subversão de fronteiras en-
tre história e ficção. São aqueles textos ficcionais intensa-
mente autorreflexivos que, ao mesmo tempo, (re)instalam 
o contexto histórico na ficção, (re)escrevendo e (re)apresen-
tando o passado em um novo contexto a fim de abri-lo ao 
presente, evitando que ele se torne conclusivo. Hutcheon re-
corre a uma conclusão de Patricia Waugh, que, após o estudo 
de alguns textos literários, observa que a metaficção: 

[...] sugere não apenas que a redação da história é um ato ficcio-
nal, classificando conhecimentos conceitualmente por meio da 
linguagem para formar um modelo de mundo, mas que a própria 
história, como a ficção, é investida de tramas inter-relacionadas 
que parecem interagir independentemente dos desígnios huma-
nos (1994 apud Hutcheon, 1991, p. 168).

Fica claro que a organização narrativa é um ponto co-
mum entre o historiador e o ficcionista, o que, por vezes, até 
transfere um para a essencialidade do outro, como em situa-
ções em que o historiador se conduz como um ficcionista, e 
outras em que a obra desse é tomada como um documento 
histórico. No âmbito da literatura brasileira, Euclides da 
Cunha colocou-se entre os mais notáveis escritores dessa 
tendência ao escrever Os sertões, obra híbrida que testemu-
nha o processo de interpenetração entre o ficcional e o histó-
rico, oportunizando à crítica e à historiografia uma profunda 
e atualizada discussão acerca da proximidade e do distancia-
mento entre o fazer do ficcionista e o fazer do historiador. Da 
mesma forma, Mario Vargas Llosa, escritor peruano, seguin-
do o caminho aberto por Euclides da Cunha na interpretação 
da Guerra de Canudos, acontecimento histórico brasileiro 
de 1897, no sertão da Bahia, desafia historiadores e críticos 
literários a compreenderem as diferenças e semelhanças das 
narrações históricas e literárias por meio da publicação da 
sua obra La guerra del fin del mundo, em 1981.
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É particularmente significativa a conclusão a que che-
ga Hutcheon acerca das pesquisas atuais que tomam a re-
lação entre literatura e história como objeto de investiga-
ção. A autora afirma que o esforço dos críticos literários e 
historiadores de hoje é observado muito mais no sentido de 
compreender os pontos comuns entre narrativas ficcionais e 
históricas do que de relacionar elementos que lhes estabele-
çam estatutos diferenciados:

Considera-se que as duas obtêm suas forças a partir da verossi-
milhança, mais do que a partir de qualquer verdade objetiva; as 
duas são identificadas como construtos linguísticos, altamente 
convencionalizadas em suas formas narrativas, e nada transpa-
rentes em termos de linguagem ou de estrutura; e parecem ser 
igualmente intertextuais, desenvolvendo os textos do passado 
com sua própria textualidade complexa (Hutcheon, 1991, p. 141).

Santos (1996) afirma que a elaboração discursiva é o 
elemento comum entre as histórias literárias e as histórias 
dos fatos da vida. Segundo o autor, a natureza das referên-
cias dos fatos históricos e o trato linguístico sugerem um 
relacionamento natural entre ficção e história. O romanes-
co e o historiográfico, na sua compreensão, nascem de um 
mesmo gesto de compor fatos em uma ordem textual e se 
distinguem pelos signos particulares utilizados pela socieda-
de para marcá-los segundo as dimensões e os limites de um 
dado momento histórico.

Também Paul Veyne (1998), em Como se escreve a his-
tória, desenvolve a temática da relação entre literatura e 
história sob o ponto de vista de que a investigação histórica 
é uma forma de se compreender o mundo. Admite, portanto, 
a existência de outras formas, como a literatura. Não deve 
a escrita histórica centrar suas preocupações na elaboração 
de leis, mas na forma com a qual produzirá suas narrativas, 
visto que o conhecer na história não se dá fora do ato da nar-
ração. Nesse sentido, o historiador deve se comportar, no ato 
da narração, como um romancista, ou seja, tecer o enredo do 
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acontecimento que está contando a fim de mais profunda-
mente lhe atribuir sentido. 

Ainda conforme a exposição de Veyne, o historiador 
deve se apropriar da noção de intriga, elaborada pela ficção, 
recurso que possibilitará uma compreensão aberta do real. A 
matéria desordenada de acontecimentos do mundo real não 
existe em si mesma – não é um objeto que existe em estado 
ideal e puro. É o narrador, por intermédio de sua intriga, que 
a faz emergir do esquecimento, pois atribui sentido aos fatos.

Nesse trabalho, o historiador muito se assemelha ao 
romancista, pois também opta por uma imagem do passado 
para focalizar sua pesquisa; também decide trazê-la à luz do 
presente sob a opção de um determinado foco teórico. Além 
disso, é-lhe praticamente impossível abandonar suas idios-
sincrasias no momento de tomar tais decisões. Veyne carac-
teriza a ação do narrador ao “armar” a intriga dizendo que, 
de posse de uma versão do acontecimento, não percebe tal 
acontecimento como um ser, mas como um cruzamento de 
itinerários possíveis. O autor afirma ainda que: 

É preciso que ele sinta, em volta do ‘fato’ (tal como ele nos chega 
dos documentos do tempo, da memória coletiva e da tradição es-
colar), mil outras estruturações possíveis, e que esteja pronto a 
modificar com flexibilidade o nível descritivo, se a oportunidade 
o exige (1998, p. 62).

Se é papel do historiador sempre refocalizar as ima-
gens trazidas à luz pela narrativa histórica, apresentando 
outras visões possíveis, pensando, portanto, historicamen-
te, efetivamente o romancista histórico é tão criador quanto 
ele, pois também cumpre tal papel no momento de escrever 
sua narrativa. Eles se distanciam no que se refere à com-
probabilidade dos fatos considerados, mas se encontram na 
atitude de apresentar ou corrigir as imagens do passado es-
quecidas ou formuladas incoerentemente. A possibilidade de 
assim agir emerge dos espaços vazios que os textos apresen-
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tam quando se referem à realidade histórica, espaços esses 
criados pela literatura e também pela história. O historiador 
brasileiro Eduardo Spiller Pena reconhece que “[...] a his-
tória, também, é um conhecimento impresso por lacunas, 
daquilo que se escreve ou não se escreve pela presença ou 
ausência de fontes, ou pela importância ou não que elas têm 
ao narrador” (1996, p. 88).

É sabido que o narrador literário decide, no ato da nar-
ração, quais serão os fatos que receberão maior relevância; 
da mesma forma, o narrador histórico, na reconstituição de 
um evento, organiza uma trama, narrando fatos que julga 
importantes para a ampliação do conhecimento histórico do 
evento. Veyne interpreta esse procedimento do ponto de vis-
ta do leitor crítico, que descobre que uma narrativa histórica 
não é mais do que uma indicação do que ainda é possível 
saber sobre um evento real: 

Por debaixo da superfície tranquilizadora da narrativa, o lei-
tor, a partir do que diz o historiador, da importância que parece 
atribuir a este ou àquele tipo de fatos (a religião, as institui-
ções), sabe inferir a natureza das fontes utilizadas, assim como 
as suas lacunas, e essa reconstituição acaba por tornar-se um 
verdadeiro reflexo; ele adivinha o lugar de lacunas mal preenchi-
das, não ignora que o número de páginas concedidas pelo autor 
aos diferentes momentos e aos diversos aspectos do passado é 
uma média entre a importância que esses aspectos têm a seus 
olhos e a abundância da documentação; sabe que os povos ditos 
sem história são, simplesmente, povos cuja história se ignora, 
e que os (primitivos) têm um passado, como todo mundo. Sabe, 
sobretudo, que, de uma página para outra, o historiador muda 
de tempo, sem prevenir, conforme o ‘tempo’ das fontes, que todo 
livro de história é, nesse sentido, um tecido de incoerência, e que 
não pode ser de outro modo (Veyne, 1998, p. 26-27).

Vê-se que o historiador, produzindo um conhecimento 
baseado em sua experiência própria de trabalho e na revisão 
crítica dos trabalhos dos outros, tem consciência de que é im-
possível reproduzir a totalidade do concreto. Já se compre-
endeu que sua tarefa não se resume a simplesmente “narrar 
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como se passaram as coisas”, como propagou o historiador 
alemão do século XIX, Leopold Ranke, que acreditava ser 
possível chegar ao conhecimento total e científico do real, 
mas se refere a elaborar uma explicação possível, baseada 
em evidências concretas.

Um livro que se constitui como resultado de um pen-
sar histórico pautado pela consciência do processo exposto, 
segundo Paul Veyne, é uma obra de arte. Quando for uma 
explicação histórica e não uma elaboração de leis, o texto 
trará ao leitor informações sobre o humano, suas formas 
de vida, sua convivência social em certo contexto histórico 
e, nesse caso, ele se constitui esteticamente em arte. Es-
tando de acordo com essa visão, Pena faz a seguinte con-
sideração: 

[...] o interesse do livro de história não está nas teorias e recei-
tas que produz, mas na naturalidade [...] dessa narrativa histó-
rica quase literária. Ela não é ciência, é arte. Isso não quer dizer 
que se produzindo enquanto descrição, ela não alcance objetivi-
dade e clareza na sua intriga. Pelo contrário, da naturalidade 
da descrição, de como se expõe e se encadeia a reflexão do histo-
riador a partir de suas evidências é que se produz a arte de seu 
trabalho. A arte da intriga está em tornar claro o complicado 
(1996, p. 91).

Sob essa perspectiva, observa-se que a história tomou 
de empréstimo da literatura a experiência do movimento na 
narrativa, que proporciona notável importância às imagens 
selecionadas pelo historiador para serem transformadas em 
história, porque passam a ser narradas de maneira não line-
ar, não evolutiva.

Faz-se necessário considerar que, na ficção e na escrita 
histórica, o assunto narrado não só é determinação do narra-
dor, mas é seu elemento formador, por muitas vezes resistir 
a uma interpretação, não se dando a conhecer por completo, 
e até conduzir o narrador por caminhos inesperados. Nes-
se processo em que escrever torna-se uma atividade artísti-
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ca, testemunha-se a comunhão do sujeito e do objeto, pois o 
texto constitui-se no produto final da vontade do autor/nar-
rador conjugada com as especificidades dos elementos que 
compõem a referência por ele tomada.



Narrativas do real: 
Canudos

A Gu erra de Canudos, ocorrida em 1897, no 
sertão baiano, envolvendo sertanejos e 

governo federal, como também a formação singular 
da comunidade de Belo Monte, liderada por Antônio 
Conselheiro, são fenômenos que têm, desde aquela 
época, modificado profundamente os escritos literá-
rios e históricos que dão sentido à política, à socie-
dade e à cultura brasileiras. Apresentando-se como 
desafios a essas duas formas de narrar, os fatos ver-
dadeiros e imaginários que desde então envolvem 
o acontecimento histórico de Canudos sempre exi-
giram novas interpretações, permitindo diferentes 
reescritas.

A organização social particular do grupo dos 
conselheiristas conseguiu, entre outras medidas, 
atrair a atenção do restante do Brasil, principal-
mente do governo republicano, para aquele espaço 
territorial brasileiro esquecido até então. Também 
os intelectuais se voltaram para ele, integrando-o 
ao registro escrito que narrava a história do país 
como lugar de formação de sujeitos construtores da 
história. Com isso, a historiografia brasileira reco-
briu uma clareira que nela subsistia. Contar os su-
cessos de Canudos revelou-se uma busca incessante 
para compreender uma instância profunda da histó-
ria brasileira, que emergiu no final do século passa-
do e se constituiu um fenômeno que ainda mantém 
velada grande parte de sua essência.
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O trabalho primoroso que, efetivamente, sistematizou 
o episódio da Guerra de Canudos e trouxe uma teorização 
sobre as condições que a justificaram foi a obra Os sertões, de 
Euclides da Cunha, um texto agregador de elementos literá-
rios, históricos e científicos. 

O engenheiro politécnico, o insubordinado militar re-
formado, o apreensivo republicano acrescentou às suas ativi-
dades o trabalho de repórter na Bahia, a serviço do jornal O 
Estado de S. Paulo, que lhe determinara a tarefa de acompa-
nhar e registrar a ação do Exército brasileiro na destruição 
de Canudos. Integrou-se à quarta e última expedição, forma-
da por 8 mil homens e ficou na região sertaneja de agosto a 
outubro de 1897. Mesmo que a leitura dos acontecimentos 
relatados em A luta, última parte de seu livro vingador, dê 
ao leitor a impressão de que o autor tenha sido observador 
direto de todo o conflito, sabe-se que isso não aconteceu. O 
historiador Marco Antonio Villa, em Canudos: o povo da ter-
ra, faz uma reconstrução do itinerário de Euclides da Cunha 
em sua viagem a Canudos e demonstra que o autor ficou em 
Canudos entre quinze e dezesseis dias, tendo se aproximado 
das trincheiras apenas duas vezes e visitado somente uma 
vez algumas casas destruídas do arraial.

Ao retornar para São Paulo, Euclides da Cunha pôs-se 
a escrever sua obra inaugural, que foi constituída a partir 
da sua subjetividade, observação direta dos fatos, de pesqui-
sas bibliográficas, entrevistas, anotações e recolhimento de 
notícias em jornais. O autor também lançou mão da ficção 
para reconstruir acontecimentos dos quais não tinha base 
documental. Certamente, foi essa base plural, fornecedora 
de informações reais e ficcionais, que possibilitou ao escritor 
reconstruir ao seu modo os episódios daquele evento, che-
gando à obra-prima Os sertões, graças à qual a memória de 
Canudos se preservou.
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Desde que foi publicado, em 1902, Os sertões transfor-
mou-se em fonte de pesquisa para historiadores e literatos 
nacionais e estrangeiros que abordam o tema da campanha 
de Canudos. As afirmações e interpretações do episódio de 
Canudos propostas no livro são repetidas, comentadas e con-
testadas, conforme a visão dos intelectuais que se propõem 
a investigar o evento. 

O relato contido na obra sobre a Guerra de Canudos não 
foi o único a surgir naquele período próximo ao acontecimen-
to. Robert M. Levine (1995), em seu livro O sertão prometido, 
examina registros de estudiosos anteriores a Euclides, como 
José Aras, Dantas Barreto, Manuel Benício, Souza Dantas, 
Opato Gueiros, Alvim Martins Horcades, Aristides A. Mil-
ton, frei João Evangelista de Monte Marciano, Favilla Nunes, 
Lélis Piedade, Henrique Duque-Estrada de Macedo Soares, 
José Américo Camilo Souza Velho e César Gama. Todos nar-
ram suas visões do ocorrido. No entanto, a visão de Canudos 
traduzida no trabalho de Euclides da Cunha tornou-se a base 
da interpretação oficial do evento. Trabalhos publicados du-
rante e após o término do conflito foram ofuscados pela sua 
análise. Tome-se como exemplo o ocorrido com Manoel Bení-
cio, correspondente do Jornal do Comércio, que testemunhou 
mais fatos do que Euclides e narrou-os em O rei dos jagunços. 
Mesmo tendo sido publicado em 1899, portanto três anos an-
tes de Os sertões, seu livro não conseguiu se destacar, ao pas-
so que, decorridos cinco anos da eliminação da comunidade 
conselheirista, foi publicado o engenhoso livro de Euclides e 
assiste-se a uma comoção geral. 

É difícil justificar com precisão a razão pela qual Os 
sertões, desde que se ofereceu à leitura, consegue comover o 
público, contudo, podem-se elencar algumas características 
da obra que certamente colaboraram para isso. A fórmula 
que o autor encontrou para apresentar a sua visão dos fatos 
é uma delas: ele promove o diálogo entre várias instâncias 
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do conhecimento, dentre as quais devem-se destacar a lite-
ratura e a história. A escolha de termos descritivos que reve-
lam uma narrativa marcada por uma linguagem altamente 
poética também particulariza a obra. Note-se o quanto o es-
critor valia-se de metáforas quando descrevia os moradores 
do arraial conselheirista:

Madonas emparceiradas a fúrias, belos olhos profundos, em 
cujos negrumes afuzila o desvario místico; frontes adoráveis, 
mal escampadas sob os cabelos em desalinho, eram profanação 
cruel afogando-se naquela matulagem repugnante que exsuda-
va do mesmo passo o fartum das carcaças imundas e o lento 
salmear dos benditos lúgubres como responsórios [...] (Cunha, 
1998, p. 170-171).

E, ainda, a caracterização dos sujeitos históricos lem-
bra nitidamente as descrições de personagens romanescas. 
Há precisão, detalhismo e sugestões que tipificam a imagem 
que o escritor deseja transmitir sobre os atores do episódio, 
como se pode observar na descrição do sertanejo: 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o 
contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estru-
tura corretíssima das organizações atléticas.
É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, refle-
te no aspecto a fealdade típica dos fracos (Cunha, 1998, p. 105).

 Para sintetizar a sua concepção do sertanejo, Eucli-
des da Cunha elabora uma descrição que emerge da dualida-
de forte/fraco, fazendo um jogo com vocábulos que, no contex-
to de sua análise, tornam-se polissêmicos, como raquitismo 
exaustivo, plástica impecável, desempeno, desgracioso, de-
sengonçado, torto. Essa dualidade ganha uma forma defi-
nitiva quando o sertanejo é comparado a um Hércules-Qua-
símodo, ou seja, o homem do sertão seria uma combinação 
de heroísmo e força com monstruosidade. É no poder dos re-
cursos próprios do discurso literário – polissemia e antíteses 
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– e no vigor das imagens imortalizadas pela cultura e pela 
arte literária – Hércules, o grande herói grego, servindo de 
símbolo da força e da resistência do sertanejo e Quasímodo, 
conforme fora celebrizado por Vitor Hugo, no romance Notre 
Dame de Paris, representando os aspectos desgraciosos do 
mestiço – que o escritor busca as estratégias para eternizar 
a figura do sertanejo.

Apesar da subjetividade e da idealização que permeiam 
a representação do sertão, da sociedade sertaneja e da Guer-
ra de Canudos, muitos intelectuais descobriram na totalida-
de do relato que forma o livro a qualidade de um importante 
documento socio-histórico. Além disso, a obra Os sertões foi 
caracterizada por Stefan Zweig, escritor austríaco que es-
teve no Brasil na década de 1940, como “um grande épico 
nacional”, que oferecia “uma copiosa descrição psicológica 
de parte da nação brasileira, do povo e do país” (1942 apud 
Levine, 1995, p. 21-22). 

Com o propósito de tentar mostrar uma visão do conjun-
to da Guerra de Canudos, Euclides organizou um histórico 
da própria terra brasileira, recorreu a números, estatísticas, 
relação de batalhões – o que caracteriza uma simples crônica 
histórica –, e também buscou depoimentos pessoais, dentre 
os quais os seus próprios, organizou partes que são de fato 
uma narração histórica conforme, atualmente, se concebe, 
apresentando o real por meio da utilização de recursos fic-
cionais, e, ainda, fez observações, reflexões e interpretações 
de acordo com diferentes áreas do saber humano.

As poucas características referidas também são indica-
tivas para a questão da dicotomia entre o caráter científico e 
o caráter literário da obra. Os sertões é um texto historiográ-
fico que tem elementos ficcionais. Em seu interior, existem 
categorias de pensamento e linguagem que entram na orga-
nização dos fatos pesquisados, na descrição de cenas, na ca-
racterização de personagens e na narração dos acontecimen-
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tos. Sabe-se que esses recursos são comuns tanto para as 
obras que objetivam analisar a realidade quanto para as que 
se constituem em uma narração literária. A obra de Euclides 
da Cunha insere-se, portanto, no conjunto das narrativas 
que possibilitaram aos historiadores e aos críticos literários, 
de uns vinte anos para cá, defenderem a real aproximação 
entre literatura e história. 

Para Hayden White, nos Estados Unidos, Eberhard 
Lämmert, na Alemanha, e Roland Barthes, na França, a 
história já não mais se configura como uma sequência de 
acontecimentos a serem descobertos em seu entrelaçamento 
objetivo, mas como uma infinidade mais ou menos caótica de 
fatos, cuja seleção e organização dependem da perspectiva, 
do conhecimento, do interesse cognitivo, da ideologia e da 
formação literária do historiador. 

Com Os sertões, Euclides da Cunha consagrou-se como 
escritor, e seu legado de Canudos muito influenciou os auto-
res subsequentes, brasileiros e estrangeiros, que também se 
propuseram a examinar os acontecimentos desse episódio. 
Dentre os estrangeiros, destacam-se o inglês R. B. Cunnin-
gham Graham, que, em 1920, escreveu A brazilian mystic: 
being the life and miracles of Antonio Conselheiro, livro que 
revela uma apropriação de Os sertões, o francês Lucien Mar-
chal, que tomou Canudos como foco e, sem se distanciar da 
visão euclidiana, escreveu, em 1953, The sage of Canudos, e 
o peruano Mario Vargas Llosa, autor de La guerra del fin del 
mundo, romance histórico publicado em 1981 e analisado 
no presente estudo. O trabalho mais recente publicado por 
um estrangeiro sobre a Guerra de Canudos é o livro O ser-
tão prometido, do historiador americano Robert M. Levine, 
uma pesquisa que procura interpretar Canudos inserindo-
-o no contexto da história brasileira, procurando contemplar 
a perspectiva de todos os segmentos que se envolveram na 
campanha. Levine assenta sua narrativa histórica nas con-
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tribuições de Os sertões e amplia a sua visão do acontecimen-
to com o estudo de evidências registradas por pesquisadores 
anteriores e dos novos dados e diferentes leituras apresenta-
dos pelo conjunto de estudiosos que surgiram após Euclides. 

No Brasil, é significativa a relação de pesquisadores 
que procuraram interpretar o fenômeno Canudos desde o 
seu surgimento. Durante, aproximadamente, meio sécu-
lo, os estudos mostram-se afinados com a interpretação de 
Euclides. Mais tarde, apareceram sérios questionamentos 
sobre a explicação corrente da guerra. A memória confor-
mada da destruição do arraial de Belo Monte cedeu espaço 
para um movimento revisionista que culminou em variadas 
releituras, baseadas em outras evidências e iluminadas por 
diferentes teorias. Dessa forma, o debate e o conhecimento 
dos fatos avançaram significativamente. Foram expressivos 
os estudos de Rui Facó em Cangaceiros e fanáticos, o regis-
tro das prédicas de autoria de Antônio Conselheiro, feito 
por Ataliba Nogueira em Antônio Conselheiro e Canudos, as 
análises de Edmundo Muniz em Canudos: a guerra social, e 
Canudos: a luta pela terra e o exaustivo levantamento do re-
gistro da quarta expedição nos principais jornais do país, re-
alizado por Walnice Nogueira Galvão (1974) e transformado 
no livro No calor da hora: a Guerra de Canudos nos jornais, 
4ª expedição, que contém um texto introdutório no qual a 
autora analisa a documentação reunida. 

Os trabalhos mais recentes sobre Canudos que se des-
tacam pela revisão crítica que propõem do fato histórico são: 
Só Deus é grande: a mensagem religiosa de Antônio Con-
selheiro, de Alexandre Otten, uma interpretação da gêne-
se da comunidade sertaneja baseada na espiritualidade do 
Conselheiro, e Canudos: o povo da terra, de Marco Antonio 
Villa. Nessa obra, o autor problematiza significativamente a 
historiografia conselheirista.
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Muitos ficcionistas atuais também voltaram-se para 
a Guerra de Canudos e transformaram os acontecimentos 
em que sertanejos e exército se envolveram em matéria li-
terária. A narrativa ficcional de maior destaque é, sem dú-
vidas, La guerra del fin del mundo, de Mário Vargas Llosa, 
por apresentar uma visão mais totalizadora do evento. Mas, 
pode-se também citar As meninas de Belo Monte, de Júlio 
José Chiavenato, lançado em 1993, e Canudos: as memó-
rias de frei João Evangelista de Monte Marciano, de Ayrton 
Marcondes, de 1997, romances que destacam aspectos espe-
cíficos do universo de Canudos, como seus títulos indicam, 
e que, por isso mesmo, contribuem para a inserção dessas 
obras no debate que continua instalado acerca da república 
sertaneja de Belo Monte.

A necessidade de saber mais, de investigar Canudos 
com base em diferentes pontos de vista, tornando cada vez 
mais ampla a grande narrativa que está sendo construída 
por meio das escritas sobre a questão, condicionou alguns 
pesquisadores brasileiros a elegerem o universo que envolve 
a Guerra de Canudos como objeto de pesquisa permanente. 
É o caso de Walnice Nogueira Galvão e José Calasans, que 
muito contribuem para a manutenção da memória históri-
ca e sabem relacionar-se com o contexto atual, que abrange 
uma população que apresenta uma real curiosidade historio-
gráfica sobre o tema. 



O ficcional no debate 
histórico

Com 
o romance histórico La guerra del fin del 
mundo, Mário Vargas Llosa dá prosse-

guimento a um longo texto em construção sobre os 
acontecimentos ocorridos em Canudos há mais de 
cem anos. Ao recriar a guerra, o escritor peruano 
apresenta-se como mais um produtor de literatura 
que divide com os historiadores a prática de revi-
são da documentação histórica. Com suas pesqui-
sas, consolidadas no livro, ele também descobre, à 
sua maneira, o sertão baiano, um espaço que ain-
da resiste ao completo deciframento e desafia-se a 
reinventar aquele espaço sociocultural brasileiro no 
plano da criação poética. O seu trabalho constrói o 
possível que compete à obra de arte, que, segundo 
teorização de Henrique Manuel Ávila, significa “o 
que pôde ser feito e que, por isso, também poderá 
ser transformado” (1997, p. 43).

A engenhosidade do escritor de La guerra del 
fin del mundo consiste em retomar a historiografia 
de Canudos e colocá-la em diálogo aberto com a sua 
visão do mundo. Nesse processo de criação, o autor 
procura descortinar outras guerras dentro da gran-
de guerra, ou seja, dá voz a inúmeros personagens, 
permitindo que se saiba das lutas e das conquistas 
de cada um naquele contexto.

Acredita-se que a natureza das referências do 
fato histórico eleito para análise neste trabalho e 
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a narração que as obras do corpus apresentam são indica-
ções de que há um relacionamento natural entre ficção e 
história. No entanto, para explicitar a leitura da relação de 
aproximação ou distanciamento entre literatura e história, 
centrar-se-á o estudo no plano textual das obras, pois es-
sas são formulações de linguagem, sendo comum o caráter 
discursivo. Esse procedimento permitirá operacionalizar o 
entendimento quanto à relatividade das fronteiras que nor-
teiam as formas narrativas. Para tanto, faz-se necessário 
esclarecer como o narrador da obra de literatura La guerra 
del fin del mundo revisitou poética e criticamente a história 
de Canudos e como se dá, no interior do livro, a dialética de 
aproximação-separação entre a narração histórica e a narra-
ção literária, tendo como contraponto o narrador da obra de 
história Canudos: o povo da terra, de Marco Antonio Villa.

A narração de La guerra del fin del mundo transita na 
linha fronteiriça da história e do ficcional, construindo-se 
sobre a perspectiva de um diálogo entre ambas, procurando 
privilegiar a natureza literária enquanto acrescenta novos 
elementos ao conhecimento histórico que atribui significado 
à Guerra de Canudos. Esse acréscimo vem, especialmente, 
pela opção narrativa do autor, que demonstra ter ciência de 
que, dependendo das escolhas pessoais do narrador, de sua 
relação de simpatia ou antipatia para com os fatos e, espe-
cialmente, de sua formação cultural, surgem pontos de vis-
ta diferenciados sobre o mesmo tema. Em decorrência disso, 
em vez de criar apenas um narrador para os acontecimen-
tos, a obra apresenta uma multiplicidade de narradores/per-
sonagens, o que possibilita à obra afastar-se de uma visão 
unilateral do evento narrado e aproximar-se de uma visão 
ampla, que congrega várias dimensões da verdade. Esse as-
pecto, respeitante à forma discursiva, serve de indicador do 
grau de recursos formais que essa obra tem a oferecer à his-
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toriografia. Pode-se dizer que ela se enquadra no grupo dos 
romances contemporâneos que, segundo Lämmert, 

[...] deixaram há tempos de entregar a história a indivíduos isola-
dos, e por isso eles testemunham os processos que descrevem não 
mais com o depoimento de um narrador, mas sim com uma orde-
nação paralela de perspectivas pessoais diversas (1995, p. 302).

Há muito já não se aceitam visões particulares que 
almejam o estatuto de verdades absolutas sobre um deter-
minado fato, visto que o caráter relativo é inerente a todo 
conhecimento sobre o passado. O paradigma da objetividade 
inquestionável detido pela concepção tradicional de história 
cedeu o seu lugar para a relatividade da verdade e admitiu 
a presença da subjetividade, que sempre resiste quando se 
olha para a realidade e se tenta ordená-la discursivamente. 
É corrente a ideia de que a compreensibilidade de um deter-
minado acontecimento é construída pela busca e revelação 
das diversas dimensões da verdade que o constituem. 

Por configurarem enredos, todas as narrativas literá-
rias e históricas dividem, de fato, o mesmo ato de recompor 
experiências vivenciadas no tempo. As dimensões da verda-
de, no caso do evento real privilegiado no romance de Vargas 
Llosa, vão se descortinando à medida que os fatos, apresen-
tados por uma variedade de vozes, são organizados na or-
dem discursiva, o que se constitui em uma narrativa que 
dispõe de recursos diversos, possibilitando ao passado rees-
crito revelar-se ao presente como uma não conclusão. Isso 
demonstra que, de fato, só é possível obter do passado uma 
visão limitada e possível, e não totalizante e única. Nesse 
sentido, o romance em estudo traz uma visão possível acerca 
dos muitos acontecimentos que formam o evento Guerra de 
Canudos, visão constituída, muitas vezes, pelo deslocamen-
to de sentidos historicamente estabelecidos pela grande nar-
rativa que vem significando o fato. 
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De forma declarada, o referente histórico faz-se presen-
te, visto que não só existe no romance uma evocação precisa 
do período específico da campanha de Canudos, com a devida 
representação de todos os segmentos sociais nela envolvidos, 
como também há uma quase exclusividade de personagens 
históricas. Todos esses elementos são reveladores de uma 
estrutura narrativa que efetivamente promove o entrelaça-
mento das fronteiras do real e do ficcional.

Dentro dessa estrutura da narração, as personagens 
históricas que fizeram a Guerra de Canudos convivem com 
algumas personagens imaginadas pelo escritor. Encontra-se, 
então, um universo narrativo que emerge da convivência do 
real e do fictício para congregar todas as vozes narrativas 
necessárias para melhor se aproximar do evento em recons-
tituição. Percebe-se que todas são responsáveis pela ampla 
visão da Guerra de Canudos encontrada no texto, e a expe-
riência que coube a cada uma possibilita ao leitor formular 
questões diversas sobre a história e seus sujeitos.



La guerra del fin  
del mundo

Quando Mário Vargas Llosa publicou o ro-
mance La guerra del fin del mundo, em 

1981, a discussão contemporânea sobre a aproxi-
mação da literatura e da história já estava conso-
lidada, envolvendo intelectuais de ambas as áreas. 
Revelando uma afinidade com tal discussão, o autor 
propõe-se a viver um longo período de investigação 
sobre o singular acontecimento histórico brasileiro 
conhecido como Guerra de Canudos. Em 1979, por 
sugestão de Jorge Amado, em companhia do profes-
sor Renato Ferraz, ele faz o reconhecimento da re-
gião percorrida por Antônio Conselheiro, viajando e 
pesquisando pelo sertão durante aproximadamente 
um mês, além de pesquisar também nos escritos so-
bre o acontecimento à disposição no Brasil e no ex-
terior, como é o caso das consultas que fez ao acervo 
da Biblioteca do Congresso Americano, nos Estados 
Unidos. Assim, Llosa alia todo o conhecimento que 
daí provém à sua experiência literária, produzindo, 
efetivamente, uma fusão entre literatura e história.

Tal fusão é explicitada logo no início da narra-
tiva, pois percebe-se a opção por um narrador que 
demonstra conhecer profundamente o ser de quem 
se propõe a contar a história e que pressupõe que os 
interlocutores que venham a dialogar com ele por 
meio da leitura sejam possuidores de um conheci-
mento histórico sobre o tema abordado. Esse narra-
dor, que tem as informações sobre os acontecimen-
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tos, mas que deles não participou, é o primeiro responsável 
pelo processo de reflexão, discussão e aprofundamento do 
debate sobre a Guerra de Canudos que vai se desencadear 
ao longo do romance.

Cumprindo o papel do romance histórico moderno, qual 
seja, o de integrar o histórico e o científico para que a obra 
venha a ser um meio de fazer com que o leitor se conscientize 
sobre a natureza específica do referente histórico e do ma-
terial literário, a parte inicial da obra estabelece um quadro 
no qual nitidamente encontram-se as informações inúmeras 
vezes repetidas por historiadores sobre o líder Antônio Con-
selheiro e as informações imaginadas pelo autor do romance 
para conferir sentido às ações descritas.

Nesse sentido, centrando-se naquele tempo e naquele 
espaço da guerra, a primeira opção do narrador é descrever 
a aparência física de uma personagem, suas vestes e suas 
tarefas, sem identificá-la de imediato. Usando da liberdade 
que lhe cabe, a voz desse narrador subtrai a personagem do 
tempo e do espaço reais e a transporta para uma dimensão 
mítica, a exemplo das epopeias que contavam feitos heroicos, 
quando afirma que:

Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero 
algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en 
su imperturbable seriedad que, aun antes de que diera consejos, 
atraía a las gentes (Llosa, 1997, p. 15). 

Esse período faz parte do primeiro parágrafo do livro e 
os dados que traz sobre a personagem – impossibilidade de 
saber a idade, a procedência e a história pessoal – não fazem 
parte da caracterização do sujeito histórico representado, 
mas os outros dados constantes no mesmo parágrafo, como 
estilo físico, vestuário, missão, estão claramente alicerçados 
no real e já permitem ao leitor constatar que se trata de 
Antônio Conselheiro, a principal figura histórica daquela 
guerra. Na sequência, outros traços individuais da persona-
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gem são expostos de maneira tal que ficam subsumidos nas 
universalidades abstratas que os determinam, ou seja, apa-
recem indicações de suas atividades e de seu comportamen-
to, que são referências para se conhecer a prática de outros 
peregrinos religiosos que, a exemplo de Conselheiro, anda-
vam, naquela época, pelo sertão nordestino com a tarefa de 
resgatar ou levar a religiosidade aos sertanejos humildes. 
Aparecem também descrições relativas às condições econô-
micas e culturais específicas que permitiram o aparecimento 
de tais práticas sociais, como a força mítica do discurso re-
ligioso e profético sobre as pessoas, a miséria e o abandono, 
simbolizados pelas condições em que igrejas e cemitérios se 
encontravam, a escassez provocada pela seca. 

Com a escolha dessa forma discursiva que reconstrói 
um concreto real, o narrador se aproxima do discurso histó-
rico relativo à linha da história que converte as caracterís-
ticas individuais de um sujeito ou de uma imagem do pas-
sado em características gerais. Claramente, essa parte do 
discurso já indica a intenção do romancista de ressignificar 
o papel do líder religioso naquelas comunidades sertanejas, 
pois que as informações nela contidas correspondem a uma 
reconstrução com pleno sentido: o real é reproduzido a partir 
do pensamento concreto, ou seja, o recriar aliado ao inventar 
resultam em uma análise consistente. Em outras palavras, 
a constituição da personagem Antônio Conselheiro se dá por 
meio de um exame da situação específica criada pelo con-
texto de extrema carência, em todos os sentidos, em que se 
encontrava o sertão nordestino no final do século XIX.

A mobilidade do narrador que detém a voz na abertura 
do romance faz com que ele se coloque ao lado da persona-
gem, posição que lhe permite narrar sua ação e seu pensa-
mento. Consciente da liberdade que lhe assiste, preenche 
certos espaços reservados à ação de Antônio Conselheiro 
com dados fictícios, atitude, sem dúvida, legítima para a ati-
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vidade artística, que faz da verdade um instrumento opcio-
nal e não essencial, como defende Peter Gay (1990). É o que 
se percebe quando o narrador revela a reação do pregador 
frente ao estado em que se encontravam as igrejas e os cemi-
térios das comunidades por onde passava. A narrativa his-
tórica conta que ele se ocupava da restauração desses locais, 
mas não informa sobre seus sentimentos diante disso. Já o 
narrador literário, propondo-se a definir o perfil de perso-
nagem piedosa, penetra no íntimo do Conselheiro e expõe a 
tristeza que tomava conta de seu rosto, fazendo-o, por vezes, 
chorar quando se deparava com o estado miserável da igreja. 
O compromisso e a fidelidade para com o Senhor o impeliam 
imediatamente para a oração e, aqui, novamente reforçando 
a particularidade religiosa do penitente, o narrador diz que 
ele não rezava como os demais homens ou mulheres, mas de 
um jeito próprio: 

Él se tendía de bruces en la tierra o las piedras o las lozas des-
portilladas, frente a donde estaba o había estado o debería estar 
el altar, y allí oraba, a veces en silencio, a veces en voz alta, una, 
dos horas, observado con respeto y admiración por los vecinos 
(Llosa, 1997, p. 15). 

Também quando o narrador utiliza as profecias de An-
tônio Conselheiro, registradas pela história, age estrategica-
mente para conferir sentido renovado a esse episódio histó-
rico da vida da personagem. Para introduzir o discurso real, 
coloca o beato em posição de diálogo com o público que o ouve 
nas pregações, dando uma ideia de sintonia. O registro das 
profecias engloba um ambiente de silêncio e dúvida, típico 
da apreensão que causa o futuro às pessoas. A exposição das 
previsões aconteceu devido às perguntas dos ouvintes do dis-
curso do Conselheiro sobre o tempo que se aproximava, o do 
século XX. Teria sido em função de dúvidas dos fiéis que ele 
ditara que, em 1896, mil rebanhos correriam do litoral para 
o sertão e o mar se tornaria sertão e o sertão, mar; em 1897, 
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o deserto se cobriria de pasto e se daria a comunhão total 
entre rebanhos e pastores, passando a existir um só rebanho 
e um só pastor; em 1898, aumentariam os chapéus e dimi-
nuiriam as cabeças; em 1899, os rios ficariam vermelhos e 
um novo planeta cruzaria o espaço e, finalmente, em 1900, 
tudo ficaria escuro e choveriam estrelas.

Buscando novamente um fato histórico para localizar 
o romance no tempo real, o narrador retoma a seca de 1877, 
apontando as agruras e o comportamento desajustado trazi-
dos pelo evento. O autor aproveita esse acontecimento para 
contextualizar o perfil que está traçando do Conselheiro, re-
forçando, mais uma vez, o seu poder e o status um tanto 
mítico que detinha naquele ambiente. Os assaltantes e as 
cobras que irromperam no sertão nordestino como consequ-
ência da ação devastadora da seca, que não poupavam nin-
guém ou nada na tentativa de matar a fome, pouparam-no, 
não tendo sido importunado por tais ameaças. Na verdade, 
quem tocava os cangaceiros e interferia nas suas trajetórias 
era o Conselheiro, que, nessa época, já era seguido por uma 
multidão de peregrinos, pois também a eles pregava, estra-
tegicamente, porque falava de suas necessidades e de seu 
modo de vida atual, como indica o narrador, atingindo-os 
tão profundamente que alguns deles – Pajeú, Pedrão – de-
sistiam da vida do crime e, arrependidos e convertidos, se-
guiam-no. Tem-se, dessa forma, uma versão do contexto no 
qual temíveis cangaceiros passaram a fazer parte dos segui-
dores de Antônio Conselheiro, vindo a se transformar, mais 
tarde, nos responsáveis pela resistência da comunidade de 
Canudos diante das tropas do exército. 

A reflexão crítica sobre o isolamento sociopolítico do 
sertão, apontado sempre pela história, ocorre também no 
discurso do narrador quando se questiona sobre quanto tem-
po depois teriam lá chegado as notícias da abolição da escra-
vatura e da mudança do sistema político de monarquia para 
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república. Supõe-se que o atraso tenha sido de meses e que, 
certamente, as notícias eram apresentadas distorcidamente. 
A narrativa ressalta a dificuldade de entendimento dos fatos 
e de suas repercussões da parte dos sertanejos, e a pouca 
importância que as tais transformações tinham para eles, já 
que suas preocupações dirigiam-se para outras instâncias, 
a da fé e a da salvação. A reflexão intensifica-se quando o 
narrador resolve questionar se, de fato, a sorte daquele povo 
teria possibilidade de tomar outro rumo. A República inter-
romperia a tragédia contra a qual sempre haviam se mos-
trado resistentes, descobrindo no cotidiano novas formas de 
sobreviver, provindas do sofrimento e da carência total de 
condições materiais? O narrador é enfático:

¿Que había cambiado ahora que había Presidente en vez de Em-
perador en la atormentada tierra del Norte? 
¿No seguía luchando contra la esterilidad del suelo y la avaricia 
del agua el labrador para hacer brotar el maíz, el frejol, la papa 
y la mandioca y para mantener vivos a los cerdos, las gallinas y 
las cabras?
¿No seguíam llenas de ociosos las aldeas y no eram todavía peli-
grosos los caminos por los bandidos?
¿No había por doquier ejércitos de pordioseros como reminiscen-
cia de los estragos de 1877?
¿No eram los mismos los contadores de fábulas?
¿No seguían, pese a los esfuerzos del Consejero, cayéndose a pe-
dazos las casas del Buen Jesús? (Llosa, 1997, p. 32).

Esse exame do narrador, fazendo no discurso uma com-
binação entre os fatos históricos e a sua subjetividade, de 
onde emerge a realidade reconstituída no romance, propor-
ciona ao leitor que ele componha, para si próprio, uma linha 
de pensamento reflexiva sobre a história. Os questionamen-
tos partem do próprio narrador, que, mergulhado na situa-
ção que está recompondo, toma partido, mostra-se reflexivo. 
Entretanto, o narrador que pergunta (re)produz uma von-
tade coletiva, isto é, a vontade das personagens, que, pelo 
poder envolvente da artisticidade do texto, também passa a 
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ser a vontade do leitor. Os fatos históricos integram-se a um 
processo de consciência.

No romance, o referente histórico está presente tam-
bém quando se relatam outros episódios que deixam clara 
a repercussão da mudança política naquele meio social. A 
literatura e a história denunciam o mesmo fato: os sertane-
jos não participavam e não compreendiam o significado de 
certas mudanças nacionais, o que não os isentou do cum-
primento das novas determinações, como o pagamento de 
impostos.

Já se percebeu que, no romance, a trajetória de Antônio 
Conselheiro e seu grupo de fiéis é reconstituída a partir da 
utilização dos principais eventos que se sucederam no espa-
ço real da guerra. Entre o relato de um evento e outro, o nar-
rador insere descrições e reações de personagens, recursos 
que permitem manter uma lógica linear na narrativa e justi-
ficam uma inter-relação entre os acontecimentos que muitas 
vezes os historiadores contam isoladamente. É o caso, por 
exemplo, da justificativa para a opção do Conselheiro e de 
seu grupo de fixarem-se no sertão e construirem um templo.

 Segundo a voz do narrador, que expressa a mesma 
informação veiculada pelos textos históricos, a decisão de 
viver em um lugar fixo foi tomada após os incidentes ocor-
ridos entre os conselheiristas e as forças policiais do estado 
da Bahia, que foram enviadas para efetuar a prisão do líder 
subversivo até o local em que o Conselheiro e seus seguido-
res estavam em peregrinação. Ele pregava o não pagamento 
dos impostos instituídos pela República, além de acusá-la 
de anticristo por entendê-la como a forma política e social de 
governar responsável pela transformação do Brasil em uma 
nação herege.

Tais incidentes – dos quais o mais expressivo foi o com-
bate de Masseté, em que antes de atacar, a expedição militar 
foi enfrentada pelos conselheiristas e quase toda dizimada, 
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e os armamentos, tomados – fizeram com que, em meados 
de junho de 1893, Antônio Conselheiro se decidisse pela for-
mação da comunidade de Belo Monte,1 às margens do rio 
Vaza-Barris, que viria a ser um templo no “fim do mundo”, 
no qual ficariam congregados os seus seguidores imediatos 
e aqueles que sempre o admiraram ou viriam a admirá-lo. O 
narrador, para acentuar a razão religiosa que, como também 
a história aponta, motivou a criação do arraial, faz uma ana-
logia entre o objetivo que, no princípio, determinou a cons-
trução da arca de Noé e o objetivo que orientou a formação 
de Belo Monte: em ambos os casos foi a salvação, no entanto, 
no segundo caso, a salvação buscada não mais era a física, 
mas a espiritual. Ali viveriam coletivamente a esperança de 
um mundo novo.

Ao que parece, o criador de La guerra del fin del mundo 
estava consciente do fato de que sobre a tragédia de Antô-
nio Conselheiro sabe-se muito do lado republicano e pouco 
da visão dos jagunços. À sua maneira, por intermédio das 
diversas vozes presentes no romance, Llosa aventura-se 
na tentativa de desenterrar os acontecimentos e preencher 
de sentido a existência dos conselheiristas e a causa pela 
qual lutavam. A recriação da sua primeira vitória contra as 
tropas do Exército procura reconstituir a reação do arraial 
conselheirista. O narrador traduz o clima de comemoração 
festiva que teria se instalado naquele ambiente, ao qual se 
integraram procissões e pregações do Conselheiro.

Nas outras lutas que se seguem, o narrador onisciente 
não deixa de penetrar no íntimo do arraial e dos seus habi-
tantes para construir uma versão possível sobre os momen-
tos que antecediam os encontros com os inimigos. Na nar-
ração, fica traduzida a condição humana daquelas pessoas. 

1 Belo Monte foi, antes de Canudos, uma fazenda de gado, próxima ao rio Vaza 
Barris, no sertão nordestino.
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Veja-se, no fragmento a seguir, a sensibilidade do nar-
rador em revelar sentimentos que estariam inundando a 
alma de Antônio Vilanova, irmão de Honório, ambos nego-
ciantes e criadores que, de fato, moravam com suas famílias 
no pequeno núcleo de cinquenta casebres que Antônio Con-
selheiro encontrara quando, em 1893, chegara a Canudos e 
que teriam um importante papel no arraial conselheirista. 
O narrador procura demonstrar a reação dessa personagem 
histórica em meio ao “estallar de los cañonazos” em uma das 
noites de guerra:

¿“Tengo miedo?” [...] No, no era miedo. En sus anõs de comer-
ciante, cruzando los sertones con mercaderías y dinero, había 
corrido muchos riesgos sin asustarse. Y aquí, en Canudos, como 
le recordaba el Consejero, había aprendido a sumar, a encontrar 
sentido a las cosas, una razón última para todo lo que hacía y 
eso lo había liberado de ese temor que, antes, en ciertas noches 
de desvelo, llenaba su espalda de sudor helado. No era miedo 
sino tristeza (Llosa, 1997, p. 337-338).

Como se pode depreender da concepção de Hutcheon 
sobre a escrita contemporânea da literatura e da história, 
explicitada no livro Poética do pós-modernismo: história, te-
oria, ficção, por meio dessa voz, o discurso literário constitui-
-se em um sistema de significação pelo qual o passado de 
lutas dos jagunços e sua oposição ao exército recebe sentido. 

Sempre acompanhando os acontecimentos no arraial, o 
narrador do romance mostra-se acentuadamente onisciente 
quando passa a reconstituir o contexto das agitadas ativida-
des que decorriam da guerra. Há a preocupação em traduzir 
uma versão dos fatos que se sucedem a cada bombardeio, re-
constituir as trilhas percorridas pelos jagunços, apresentar 
suas estratégias para atacar e se proteger, apontar a res-
ponsabilidade dos mensageiros que se deslocavam constan-
temente entre a comunidade e os locais em que os sertanejos 
formavam as trincheiras, registrar as ações e os sentimentos 
dos que estavam no comando dos ataques, como João Abade, 
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João Grande, os Vilanova, Pedrão e Pajeú. Insere também 
observações a respeito das condições em que se encontravam 
os habitantes de Belo Monte a certa altura da luta, quando 
já eram escassas a comida e a água. Elege-se um momen-
to de descanso e alimentação em meio aos combates para a 
análise da situação de fadiga em que todos se encontravam:

Antonio Vilanova siente el cansancio en las piernas, acalambra-
das e hinchadas. ¿Está envejeciendo? És una sensación de los 
últimos meses. ¿O es la tensión, la actividad frenética provocada 
por la guerra? Ha bajado tanto de peso que ha abierto nuevos 
agujeros a su cinturón y Antonia Sardelinha ha tenido que ar-
reglarle sus dos camisas que le bailaban como camisolas. ¿Pero 
no les ocurre eso mismo a los hombres y mujeres de Belo Monte? 
(Llosa, 1997, p. 469).

O narrador, sempre com base nos fatos históricos, pro-
cura apresentar sua leitura da guerra dando forma a uma 
versão crível da humanização dos jagunços. Note-se como ele 
se prende à história quando deseja resgatar os valores e os 
princípios organizativos que mantinham esperançosos e re-
sistentes os defensores da comunidade. Quando a comunida-
de Belo Monte, nos últimos momentos da luta, mesmo agin-
do com intensa resistência, já estava próxima à destruição 
total, o narrador, mostrando-se um verdadeiro investigador 
do íntimo das personagens, confirma a história ao mesmo 
tempo em que a supera. Ele mantém a versão de que o nú-
cleo não cedeu à investida devastadora do exército e, além 
disso, reconhece as possíveis reações e pontos de apoio dos 
lutadores em meio à defesa implementada, que não se res-
tringia à proteção apenas da estrutura física do arraial, mas 
representava salvar as razões que possibilitaram a sua for-
mação, como o vislumbramento da utopia de uma sociedade 
justa e igualitária.

Nesse sentido, o narrador revela-se muito perspicaz e, 
utilizando-se de sua onisciência, relata algumas cenas que 
intencionam atestar o clima de esperança e fortificação que 
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provinha da irmandade daquelas pessoas, além de intensi-
ficar certos ideais que agruparam aqueles sertanejos, como 
a crença em ganhar a salvação por meio de uma conquista 
conjunta e não individual. Toma-se como exemplo as pas-
sagens vividas por Antônio Vilanova, personagem apontada 
no romance como um dos principais líderes organizativos 
dos defensores, quando, com seu grupo, deixava as trin-
cheiras ao redor do arraial e penetrava nas suas ruas para 
defendê-lo da massa de soldados que, inevitavelmente, iria 
destruí-lo. Procura-se a certificação de que outros lutadores 
indispensáveis também estejam ali para a resistência, como 
é o caso de Pedrão: “Lo alegra verlo allí. Si Pedrão y sus 
hombres han tenido tiempo de regresar, también lo habrán 
hecho João Abade y Pajeú y, entonces, Belo Monte está bien 
defendido” (Llosa, 1997, p. 478).

A resistência é, efetivamente, em grupo e está marca-
da pela solidariedade. Ao chegarem à embocadura de uma 
das ruas, na qual está organizada uma trincheira, Antônio 
e Honório, que trazem de arrastos o velho Zózimo, encon-
tram uma compacta fileira de atiradores e recebem ajuda: 
“Muchas manos se estiran para ayudarlos a trepar. Antonio 
se siente levantado en peso, bajado, depositado al otro lado 
de la trinchera. Se sienta a descansar. [...] La gran fatiga va 
cediendo, pronto se levantará” (Llosa, 1997, p. 478).

Esse levantar-se significa não somente uma atitude fí-
sica para enfrentar as tropas que ameaçam esmagá-los, mas 
também um gesto de renovação da vontade e da responsabi-
lidade de salvar aquele reduto de vivência alternativa para 
os sertanejos. O narrador dá a entender que Antônio Vila-
nova recompõe-se de fato quando tem a certeza de que os 
outros líderes ainda vivem. Coloca-o em diálogo com João 
Abade, a quem pergunta por Pajeú. “Vivo”, responde-lhe o 
amigo. O narrador aproveita esse momento para enfatizar 
as estratégias de organização dos jagunços para combater 
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e salvar-se. Usando a pergunta de Antônio Vilanova ao ex-
-cangaceiro, indica o local que Pajeú está guarnecendo, qual 
seja, a Fazenda Velha. Assim, transcreve o pensamento de 
Antônio: “‘Defendiendo las aguadas’, piensa Vilanova. Si los 
sacan de allí, se quedarían sin gota de agua. Después de las 
Iglesias y el Santuario, es lo más importante para seguir 
viviendo: las aguadas” (Llosa, 1997, p. 479).

O narrador completa sua argumentação sobre a con-
fiança e a segurança que emanavam do interior do grupo 
quando narra a visão que Antônio Vilanova tem dos atirado-
res que resistiam alojados no templo do Bom Jesus e a certi-
ficação de que também João Grande está vivo e liderando a 
Guarda Católica:

Los yagunzos encaramados en el campanario, en los techos, en 
los andamios, disparan sin tregua, y, otros, acuclillados o sen-
tados, lo hacen desde el techo y el campanario de San Antonio. 
Entre los racimos de tiradores de la Guardia Católica que hacen 
fuego desde las barricadas del Santuario, divisa a João Grande. 
Todo eso lo embarga de fe, evapora el pánico que le ha subido 
desde la planta de los pies al oír a João Abade que los soldados 
van a transponer inevitablemente las trincheras de abajo, que 
allí no hay esperanza de atajarlos (Llosa, 1997, p. 479-480).

Na reconstituição de outro fato histórico, a queda da 
torre da igreja em consequência de ter sido alvejada por ti-
ros, o narrador usa a técnica narrativa de focalizar em uma 
personagem e narra os acontecimentos do momento por meio 
de sua reação. A personagem é Beatinho, que ouve o mesmo 
que todos: gritos, choros, correrias, rangidos, desabamentos 
e até mesmo as comemorações dos soldados diante da torre 
destruída; imagina o que todos imaginam, inclusive o leitor: 
os homens que tombaram junto com o campanário, os inú-
meros feridos, doentes, inválidos, mulheres grávidas, recém-
-nascidos e idosos que devem estar mortos ou agonizando 
sob os escombros da torre. Essa é a forma discursiva esco-
lhida pelo narrador para transmitir algumas ideias sobre o 
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que deve ter sido na realidade a destruição da torre e sobre 
as consequências dolorosas desse evento.

Ao relatar a morte de Antônio Conselheiro, muito mais 
do que registrar esse acontecimento histórico, o propósito 
do narrador é descrever os sentimentos e as esperanças dos 
sertanejos, os modos como sentiram o fim da existência de 
seu líder, as formas como experimentaram aqueles últimos 
dias de resistência. Têm-se olhares e vozes recuperadas pela 
ação da escritura que lembram à historiografia que é neces-
sário voltar-se para as outras dimensões da verdade objetiva 
do passado. Há, nesse caso, uma aproximação das formas 
discursivas literária e histórica, pelo fato de o narrador ele-
ger como imagem a recuperar do passado uma instância dos 
acontecimentos históricos que significa a história vista de 
baixo, atitude que revela a sua recorrência a uma das ten-
dências atuais da historiografia, a que muitos historiadores 
estão se voltando, a micronarrativa. Trata-se da narração da 
história das pessoas comuns no local em que vivem.2

Podem-se destacar dois momentos narrados dentre 
aqueles que significam as horas derradeiras do beato. Em 
um desses instantes, que servem para o narrador não per-
der de vista o seu propósito de elevar a imagem de herói do 
líder conselheirista, o Conselheiro age de modo semelhante 
a Cristo, quando designou a missão aos seus apóstolos. Na 
presença de um grupo de fiéis, o beato determina a Antônio 
Vilanova:

– Anda al mundo a dar testimonio, Antonio, y no vuelvas a cru-
zar el círculo. Aquí me quedo yo con el rebaño. Allá irás tú. Eres 
hombre del mundo, anda, enseña a sumar a los que olvidaron 
la enseñanza. Que el Divino te guíe y el Padre te bendiga. [...] 
Lleva contigo a tu familia, para que no estés solo (Llosa, 1997, 
p. 514-515).

2 Burke (1992), reconhecendo a estreita ligação que há entre a micronarrativa his-
tórica e a literatura, afirma que a técnica é lugar comum entre os romancistas 
históricos.
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Com esse discurso, o narrador destaca a continuidade 
para os que se salvaram da queda do arraial, da experiência 
de fé e dos valores cultivados a partir dos testemunhos e 
pregações do beato. Isso se realizou de fato, como atesta o de-
poimento do sertanejo João de Régis, nascido em 12 de junho 
de 1907, filho de Reginaldo José de Matos e Joana, ambos 
sobreviventes da destruição de Canudos.

Na entrevista realizada por Luiz Antônio Araujo, João 
de Régis afirma que seus pais permaneceram fiéis aos ensi-
namentos de Antônio Conselheiro até o fim da vida: “O povo 
daquela época era muito devoto do Conselheiro. Meus pais 
só falavam bem dele” (Araujo, 1999, p. 8). Tem-se, então, no 
romance, a representação do real, realizada por um narra-
dor atento e profundamente sabedor do que de fato ocorreu 
e dos consequentes prolongamentos daquela experiência so-
cial e cultural.

Outra parte do discurso que privilegia a intenção de 
fornecer uma imagem das reações dos fiéis, ressignificando 
a importância que tinha o Conselheiro para eles, é o registro 
do momento em que o vigário anuncia que o líder morreu: “– 
Ha rendido su alma a Dios – balbucea y la frase es para los 
presentes más estruendosa que el estrépito de afuera” (Llo-
sa, 1997, p. 517).

 O romance apresenta um fecho alternativo para a 
morte do líder religioso daquela comunidade baiana destru-
ída pelo exército, o que o caracteriza como uma obra mais 
aberta no sentido de provocar no leitor questionamentos e 
a proposição de conclusões próprias. A imaginação que per-
meia a recuperação do acontecido de fato é, na verdade, eco 
do ambiente canudense, que inevitavelmente legou aos pes-
quisadores dimensões de sua verdade, e não a manifestação 
de uma totalidade que se oferece ao completo conhecer. 

O narrador não deixa de registrar também que a morte 
do Conselheiro não foi anunciada para todos os que ainda 
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viviam no arraial. O sertanejo João de Régis declara que 
ouvia de seus pais a história de que a fidelidade ao líder 
religioso foi determinante para os habitantes de Belo Mon-
te suportarem a fome e o cerco das tropas oficiais. A morte 
do Conselheiro, nas últimas semanas do conflito, provocou 
o afrouxamento da resistência. João declara: “Meu pai dizia 
que muita gente saiu depois que o Conselheiro morreu. Os 
que não souberam da morte ficaram, mas os que souberam 
fugiram” (Araujo, 1999, p. 8). No romance, por meio do diá-
logo entre personagens, Beatinho, João Abade, Pajeú e João 
Grande são as vozes eleitas para reconstruir o fato. A ima-
gem desse passado é reapresentada e se aproxima intima-
mente do testemunho de João de Régis.

No discurso ficcional, Beatinho propõe que o corpo seja 
levado ao templo e velado durante três dias e três noites. 
Além disso, sugere levá-lo em procissão por todas as casas e 
ruas de Belo Monte. A isso João Abade se opõe, considerando 
que não deviam dizer às pessoas que o homem por quem es-
tavam lutando morrera, mesmo que não tenham balas nem 
comida. Da mesma forma, Pajeú argumenta: “– No podemos 
decirles que se ha muerto. No ahora, no en estos momentos. 
Todo se vendría abajo, sería la estampida, la locura de la 
gente. Hay que ocultarlo, si queremos que sigan peleando” 
(Llosa, 1997, p. 518).

A luta ainda segue alguns dias, mas, a cada estrondo, 
parte do arraial é eliminada impiedosamente, até que, como 
de fato se deu na história, o fim do romance é o fim de Belo 
Monte.

A contextualização do evento torna-se mais dinâmica 
pelo fato de o escritor valer-se do caráter lúdico de criação e 
registrar histórias e dramas paralelos que ajudam a enten-
der o acontecimento histórico. Destaca-se aqui a trajetória 
de Galileu Gall, cuja experiência pessoal serve para definir 
a natureza daquele tempo vivido. O impacto da Guerra de 



Iv
ân

ia
 C

am
pi

go
tto

 A
qu

in
o

52 

Canudos sobre essa personagem intenciona tornar múltipla 
a visão do evento a ser construída com o romance. Galileu, 
enquanto vive o seu tempo, portanto o tempo privado, auxi-
lia na compreensão do tempo do acontecimento, ou seja, do 
tempo público. 

Nesse sentido, fica registrado o tempo em que, mesmo 
em meio à turbulência da guerra e das posições políticas, a 
personagem recupera o sentido de sua vida, experiência pa-
radoxalmente contemporânea à destruição de Canudos. En-
tre as passagens mais memoráveis de sua narrativa, estão 
aquelas que revelam a sua visão de mundo, que lhe permite 
vislumbrar na organização social da comunidade conselhei-
rista a concretização de suas utopias, o relato das ações que 
se sucedem no espaço que percorre para chegar a Canudos e 
seu (re)encontro com a vida. 

A presença da narrativa de Galileu é um dos momentos 
da estrutura discursiva do romance que testemunham mais 
uma particularidade da literatura: a criatividade literária 
como um fim em si. Entretanto, também está a serviço da 
leitura proposta sobre Canudos, pois indica ao leitor uma 
visão clara da pressão do passado sobre os indivíduos e os 
grupos envolvidos na guerra.

Galileu Gall é o nome falso de um escocês que se auto-
denominou combatente da liberdade. Herdou do pai o espíri-
to revolucionário que lhe rendeu prisões e constantes fugas 
por diversos países. Ao Brasil, chegou em 1894, como médico 
de um navio alemão que naufragou nas costas da Bahia. O 
país estava vivendo os seis primeiros anos da abolição da es-
cravatura e os cinco da proclamação da República, portanto 
encontrou um ambiente que oferecia muitas causas pelas 
quais lutar. Acreditava na supremacia da razão, que seria a 
base para a formação de uma nova sociedade, livre e justa, 
advinda da ação revolucionária.
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As questões pertinentes à realidade baiana e, por ex-
tensão, brasileira eram registradas e analisadas por Galileu 
Gall nas cartas que enviava periodicamente à L’Étincelle de 
la révolte, uma publicação não periódica de Lyon. O narra-
dor apresenta dois recursos discursivos interessantes para 
integrar a visão do revolucionário ao relato. O primeiro é 
o diálogo entre Galileu e as pessoas às quais estava próxi-
mo, como um médico e um contrabandista, que primeiro lhe 
explicaram o Brasil. O segundo recurso são as correspon-
dências de Galileu, pequenas narrativas inseridas dentro da 
narrativa da personagem, que se integram, por sua vez, à 
grande narrativa, que é o romance.

O narrador destaca que, embora Galileu tenha conhe-
cido muito do país por meio dos relatos orais, sua opinião so-
bre as questões que discutia divergia da opinião dos relato-
res. Entende-se que o narrador simpatiza com a leitura que 
o escocês revolucionário faz da realidade brasileira, pois são 
as suas ações e as suas ideias que ele torna conhecidas e não 
as dos outros. Essa atitude, aliada à explicitação dos temas 
escolhidos por Galileu para serem comunicados ao estran-
geiro, é a primeira indicação da importância da personagem 
no contorno que vem sendo traçado ao redor da imagem do 
passado reconstituída na obra.

A visão que Galileu constrói sobre o Brasil revela a sua 
bagagem cultural. Para se compreender o perfil intelectual e 
a opção político-social desse estrangeiro, faz-se necessário re-
correr aos assuntos por ele abordados nas cartas. A primeira 
carta, escrita na semana do naufrágio, analisava o cartão-
-postal em que se transformara a Bahia após a abolição. Mui-
to sagaz, o escocês imediatamente compreendeu que tal ato 
político não viera a abolir a escravidão, pois a sobrevivência 
de muitos negros passara a depender da espontânea sujeição 
à vida que os mantinha antes de maio de 1888. Além disso, 
ele percebeu que a abolição agravara consideravelmente pro-
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blemas sociais que não mais se resolveram: os senhores só 
aceitavam para os afazeres, pagando-lhes baixos salários, os 
negros em condições de trabalho, ficando à sorte das ruas um 
número expressivo de velhos, doentes, miseráveis, que men-
digavam ou roubavam, além de uma massa de prostitutas, 
que, em sua opinião, lembravam Alexandria e Argel, referên-
cias mundiais em termos de degradação humana.

A segunda carta retratava o outro lado da sociedade, 
ou seja, a realidade das famílias abastadas, que costuma-
vam desfilar nos domingos até a Igreja de Nossa Senhora 
da Conceição da Praia, testemunhando que os hábitos cria-
dos com a existência legítima da escravidão ainda se man-
tinham, pois que havia criados para carregar genuflexórios, 
velas, missais e sombrinhas para proteger a face das damas 
da ação do sol.

O narrador, sem se referir à terceira e à quarta carta, 
menciona que a quinta carta tratava da superstição, sendo 
enfocada a Igreja do Bom Fim; a sexta dizia respeito ao ad-
vento da República, que na Bahia enraizada na aristocracia 
não significou mais do que a troca de alguns nomes. Note-se 
nessa questão a adequada leitura da manutenção da estru-
tura do poder e das consequentes desilusões que causou a 
República ao povo e a certos intelectuais. A sétima carta é 
um olhar sobre uma imagem do passado que ainda está refle-
tida no presente. O estrangeiro homenageia quatro mulatos 
que haviam sido enforcados um século atrás por desejarem 
estabelecer uma sociedade igualitária para negros, mulatos 
e brancos. A oitava referia-se aos castigos corporais impos-
tos aos servos nos pátios e ruas da cidade; a nona era sobre 
os instrumentos de tortura usados no tempo da escravidão, e 
a décima enfocava o Pelourinho como local de açoitamentos 
dos infratores da lei.

Pelo conteúdo de cada carta, o narrador vai organizan-
do a personalidade de Galileu Gall, que se complementa 
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ainda com informações a respeito de seus hábitos rotinei-
ros, como suas andanças pelas ruas da Bahia para obser-
var, não a beleza da cidade, mas o espetáculo da injustiça. 
Aquilo alimentava seus ideais revolucionários. Em uma das 
cartas, declara: “Cualquier revolucionario que sienta vacilar 
sus convicciones sobre la gran revolución [...] debería echar 
un vistazo a lo que yo veo en Salvador: entonces, no dudaría” 
(Llosa, 1997, p. 45).

O narrador preocupa-se em revelar a identidade social 
e cultural de Galileu para só depois inseri-lo na trama de 
Canudos. Por meio dessa personagem, muitos questiona-
mentos serão feitos a respeito do universo governamental 
e conselheirista, representando Galileu, de fato, uma outra 
voz sobre o acontecimento. Vargas Llosa vale-se do recurso 
literário de proporcionar em um mesmo corpo narrativo a 
explicitação de pontos de vista diferenciados sobre o tema 
abordado.

O desejo de Galileu, que se torna uma necessidade, é ir 
a Canudos. Do momento em que o narrador conta isso até a 
chegada de Galileu ao local, ter-se-á um quadro bastante re-
alista do espaço e das relações que emolduravam os grupos 
sociais existentes na época. 

A inclusão de outra personagem histórica, de ideias 
contrárias às de Antônio Conselheiro e seus seguidores, dá-
-se no romance por meio de um recurso narrativo diferente. 
Para apresentar a visão que o frei capuchinho João Evange-
lista de Monte Marciano propagou em seu Relatório sobre a 
missão que realizou no arraial, o escritor Vargas Llosa recor-
re ao registro do conteúdo de uma carta escrita por Galileu 
Gall a L‘Étincelle de la révolte, na qual o escocês relata a 
sua visita ao religioso. Por intermédio dessa estratégia, Ga-
lileu assume a voz narrativa do romance e os leitores são 
convocados muitas vezes a se recordar de algo ou refletir so-
bre alguma questão que o narrador-personagem apresenta. 
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Note-se esta passagem em que descreve o mosteiro de Nossa 
Senhora da Piedade, na praça da cidade alta da Bahia, onde 
passou toda uma tarde conversando com o frei: “Es, ya lo ha-
brá sospechado algún lector, una fortaleza del oscurantismo” 
(Llosa, 1997, p. 56).

Para explicar o motivo que o levara a esse mosteiro, o 
narrador-personagem novamente faz uma pausa na narra-
tiva e se volta para os leitores: “(¿Os acordáis de los cená-
culos barceloneses que propugnaban asaltar los conventos 
para devolver a las monjas, mediante la preñez, su condición 
de mujeres que les había arrebatado la reclusión?)” (Llosa, 
1997, p. 56). 

A ida de Gall a esse local deveu-se à sua necessidade de 
contatar frei João Evangelista de Monte Marciano. Passa-se 
a ter, a partir desse momento, inclusos na narrativa outros 
recursos que proporcionam outras visões da comunidade de 
Canudos: a leitura do frei, explicitada no seu Relatório – um 
documento histórico à disposição de qualquer pesquisador –, 
e a leitura interpretativa de Galileu sobre as ideias formula-
das por esse sujeito histórico a respeito da luta dos jagunços 
e de seu líder. 

As pequenas narrativas sucedem-se e apresentam pon-
tos de vista diferenciados. Logo se sabe que quem falou so-
bre Canudos a Galileu foi um paciente do doutor José Batis-
ta de Sá Oliveira, seu amigo. O paciente – Lélis Piedade – é 
advogado do barão de Canabrava, o dono da fazenda que há 
dois anos havia sido “ocupada por unos locos que han cons-
tituido allí una tierra de nadie” (Llosa, 1997, p. 44). Lélis 
está encarregado da recuperação da fazenda, em nome do 
direito à propriedade privada, que, na irônica visão de Ga-
lileu, o barão deve defender com fervor. Galileu já concluiu 
que se tratava de um aristocrata desafiado por um grupo de 
explorados, e isso vem ao encontro de suas ideias de reorga-
nização social. 
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Nesse momento, Galileu tem despertado o seu interes-
se por Canudos. Tem-se, logo, a indicação das divergentes 
maneiras de compreender a organização dos conselheiristas: 
enquanto o advogado diz que eles estavam à margem da lei, 
porque não respeitavam a instituição do casamento civil e, 
consequentemente, praticavam a promiscuidade, o escocês 
reconhece nessas atitudes o exercício da liberdade, com a 
instituição do amor livre. Os argumentos do rábula encon-
travam-se no Relatório, no entanto, nas suas entrelinhas, 
Galileu defrontou-se com indicações da experimentação que 
em Canudos vinha acontecendo de muitos dos seus ideais 
revolucionários. Compreendeu que lá estava a materializa-
ção das ideias básicas da revolução: “El amor libre, la libre 
paternidad, la desaparición de la infame frontera entre hijos 
legítimos e ilegítimos, la convicción de que el hombre no he-
reda la dignidad ni la indignidad” (Llosa, 1997, p. 57).

A impressão que frei João Evangelista teve de Canudos 
pode ser resumida em uma palavra usada por Galileu: ódio. 
Sua missão àquela comunidade foi um fracasso e tudo o que 
viu era contrário à sua maneira de conceber a sociedade. A 
integração de bandidos ao grupo foi por ele interpretada 
como degradação, enquanto Galileu percebeu nessa questão 
uma coincidência com a filosofia da liberdade. Galileu deno-
minou “cegueira intelectual” a leitura que o capuchinho fez 
da sociedade conselheirista, visto que o frei não entendera 
ser o poder opressor o inimigo atacado pelos jagunços, contra 
o qual, na opinião de Galileu, usaram o método certo: a força. 

O narrador-personagem, que vê a ação dos jagunços 
como vinculada à sua própria história de lutas, é o encarre-
gado de questionar a visão histórica sobre Canudos contida 
no Relatório. Galileu destaca ainda outra forma diferente de 
relação social que acontecia no arraial, que também foi vista 
pelo frei como uma aberração: não bastasse a promiscuidade 
sexual, praticavam ainda a promiscuidade de bens: tudo é 
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de todos. Galileu não tem mais dúvidas de que os jagunços, 
mesmo sem o saber, fazem germinar uma revolução. Ele re-
flete sobre como é admirável que naqueles espaços do Brasil 
revoltosos forme-se uma sociedade livre das amarras do ca-
samento, do dinheiro e da propriedade privada. Conclui que 
a conversa com o religioso provocou-lhe alegria e simpatia 
pelos homens de Canudos que possibilitaram o renascimen-
to da ideia que os revolucionários acreditavam enterrada na 
Europa, no sangue das revoluções derrotadas.

O modelo de organização social de Canudos era des-
vinculado dos padrões vigentes no Brasil. Ao predomínio do 
latifúndio, da propriedade privada, à coerção dos coronéis, 
à divisão de classes e à exploração do homem pelo homem, 
Canudos respondeu com a prática da reforma agrária (a ter-
ra era de todos), com a administração de sua religiosidade 
popular e a partilha de todos os bens. Às populações migra-
tórias dos estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará, Alagoas e 
Bahia que vinham integrar-se ao grupo conselheirista, aque-
la nova sociedade representava, além de um refúgio para o 
sofrimento e a escassez provocados pela seca, pelo atraso e 
pela exploração, a possibilidade de realizarem naquele tem-
po e naquele espaço definidos uma vida alternativa, baseada 
em uma prática sociopolítica autônoma, uma experiência de 
justiça e igualdade social.

As notícias de Canudos chegam até Galileu por meio de 
fontes diferentes. Essa é a forma de o escritor inovar quanto 
ao discurso para contemplar uma pluralidade de vozes que 
descrevem a guerra. Depois de ouvir o testemunho precon-
ceituoso de frei João Evangelista de Monte Marciano, o es-
trangeiro, ainda como narrador-personagem, em outra carta, 
apresenta uma visão diferente de Canudos, formulada com 
base em um relato, como ele mesmo disse, mais fiel, por ser 
o de um homem saído da revolta: Pajeú. Assim, o perfil inte-
lectual do narrador-personagem recebe mais uma definição, 
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a de ser um pesquisador de opiniões sobre Canudos, ou seja, 
ele procura conhecer leituras diferentes de pessoas diferen-
tes que conhecem a comunidade e submete-as à sua visão de 
mundo. Nesse sentido, o caráter de Galileu é polido à medi-
da que o escritor o põe em relação com outras personagens e 
apresenta as suas reflexões sobre os relatos ouvidos.

Por meio dessa personagem, tem-se sempre o ponto de 
vista de alguém inconformado com os padrões sociais estabe-
lecidos. Tendo sabido sobre o combate que houvera entre os 
conselheiristas e os soldados em Uauá, no qual aqueles fo-
ram os vencedores, Galileu reflete com o seu interlocutor se 
com isso não se confirmam os indícios revolucionários. Logo 
dá o seu parecer: “En cierto modo sí, pero de manera relati-
va, a juzgar por este hombre, que da una impresión contra-
dictoria de estos hermanos: intuiciones certeras y acciones 
correctas se mezclan en ellos con supersticiones inverosími-
les” (Llosa, 1997, p. 92-93).

Para compor a narrativa de Galileu Gall, o narrador 
onisciente relata os acontecimentos que envolvem a persona-
gem quando ela está prestes a se tornar o cadáver inglês de 
que necessitava o deputado Epaminondas Gonçalves, chefe 
do Partido Republicano Progressista, para expor a conspira-
ção contra a República articulada pelo Partido Autonomista 
baiano e pelo barão de Canabrava, que estariam instigando 
o movimento de Canudos, para o que recebiam apoio da Co-
roa britânica, que teria enviado um arsenal de fuzis ingleses 
para armar os jagunços. Tem-se a revelação de um plano que 
viria criar os argumentos aos quais o deputado recorreria 
nas suas investidas contra seus adversários políticos. A fim 
de revelar tudo isso, o narrador organiza o enredo de tal for-
ma que o leitor tem a sua atenção retida. 

Sabe-se que uma das técnicas discursivas que a litera-
tura desenvolve, e à qual os teóricos contemporâneos da his-
toriografia sugerem que seria prudente os historiadores re-
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correrem, é a formulação de um enredo para se reconstituir 
uma imagem do passado. Nesse sentido, a parte do discurso 
literário aqui referida pode ser tomada como uma indicação 
de enredo bem estruturado. A obtenção de um cadáver in-
glês a ser imposto à história exigiu um plano no qual o pró-
prio indivíduo que viria a ser o cadáver fosse a peça-chave e 
que, vítima de seus ideais, fosse acometido por uma cegueira 
intelectual que não o deixasse perceber que não passava de 
uma farsa a possibilidade de o político, que antes se mostra-
ra adverso às causas de Canudos, vir a ajudar Antônio Con-
selheiro e seu grupo, mesmo que isso fosse, como ele mesmo 
o justificara a Galileu, uma estratégia para também lutar 
contra os inimigos das causas de seu partido. 

Galileu Gall recebe uma proposta para levar armas a 
Canudos, o que não passa de uma cilada, pois ele é assal-
tado por três capangas a mando do próprio Epaminondas, 
em Queimadas, quando está na casa do guia Rufino, com 
quem havia combinado a viagem até o arraial conselheiris-
ta. Os capangas têm a missão de matá-lo e de retornarem 
com as armas. Tentam, por duas vezes, matá-lo, mas não o 
conseguem; apenas recuperam o carregamento de fuzis. Na 
verdade, o estrangeiro é quem mata dois deles. A persona-
gem, quando sofre a segunda tentativa de assassinato, vem 
a saber, por revelação do capanga Caifás, de toda a trama 
na qual havia se envolvido. É nesse momento da narração 
que o leitor também toma conhecimento da complexidade 
dos fatos. 

A esses acontecimentos o narrador liga outros, que re-
presentam uma mudança profunda na vida social do estran-
geiro, pois uma parte de seu corpo e de seu íntimo recebe 
novamente vida: há dez anos ou mais sem estar com uma 
mulher, toma Jurema, esposa do guia Rufino, e com ela, logo 
após o tumulto inesperado do assalto seguido da morte dos 
dois capangas, faz amor. A vida que se renova na persona-
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gem forma um paradoxo com a morte, pois, além de Galileu 
ter tirado a vida de dois homens, vai também morrer, sendo 
esse o castigo por ter se permitido reviver o amor.

A intensidade desses momentos vividos pela persona-
gem é dada não só pela sucessão das ações, mas também 
pelas vozes narrativas que se intercalam à voz do narrador 
onisciente. Constantemente, ele permite que o pensamento 
e as reflexões de Galileu sejam expressos por ele mesmo e 
ainda dá lugar para o discurso direto de outras personagens, 
como Epaminondas Gonçalves, Jurema e Caifás.

Galileu Gall não se transforma no cadáver inglês, mas, 
mesmo assim, Epaminondas Gonçalves tem o cadáver de 
que precisa para realizar seus interesses políticos. Caifás 
segue a trilha percorrida pelo estrangeiro e por Jurema e 
encontra-os integrados a um grupo, eles teriam se unido aos 
cirqueiros que ganhavam a vida divertindo outras pessoas. 
Galileu está febril, quase morto, em consequência do feri-
mento à faca sofrido em uma luta contra Caifás. O capanga 
resolve deixá-lo para morrer, leva apenas a cabeleira aver-
melhada, que irá apresentar a Epaminondas junto com um 
cadáver que desenterrara do cemitério. Dessa forma, à his-
tória é imposta uma mentira que se tornará verdade. Mas o 
narrador mantém viva a personagem Galileu por mais um 
tempo, pois é por meio dela que está determinado a chegar 
a Canudos, e revela ao leitor itinerários marcados pela mi-
séria, pelo abandono e pela morte, ou seja, vai formando a 
paisagem do sertão. Também vai colocando Galileu e seu 
grupo em relação com outros grupos de peregrinos que se 
dirigem ao núcleo social de Antônio Conselheiro, incluindo 
outras narrativas secundárias à narrativa principal de Ga-
lileu Gall. 

Na sua trajetória, apesar da vertigem de viagens, pai-
sagens, contatos com outras gentes, perigos, exaltações, in-
fortúnios, Galileu não deixa de lado suas convicções e revela 
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sempre a mesma visão da prática social de Canudos. É nos 
seus encontros com opiniões divergentes que o narrador onis-
ciente enfatiza e confirma os ideais inabaláveis da persona-
gem. É o que se percebe quando, em seu encontro com o barão 
de Canabrava, o nobre lhe expõe a sua compreensão sobre os 
idealistas, ou seja, sobre as pessoas que pensam e agem como 
o escocês. À sua paixão revolucionária, à sua repulsa à infe-
licidade e à injustiça que faziam sofrer muitos homens, à sua 
determinação de contribuir para a formação de uma socieda-
de mais justa, o latifundiário aristocrata responde: “Nada de 
lo que usted cree es cierto ni sus ideales tienen nada que ver 
con lo que pasa en Canudos” (Llosa, 1997, p. 270).

Mais tarde, ironicamente, simbolizando o fim arrasa-
dor que tiveram todos os que lutaram pelas suas crenças 
e ideais em Canudos, Galileu Gall tem a sua trajetória in-
terrompida pela morte. Não por uma morte gloriosa como 
desejava por ser revolucionário, mas uma morte causada 
por algo que para ele não tinha sentido. É morto por Rufino, 
que entendia ser seu dever matá-lo para recuperar a honra 
que acreditava ter perdido no instante em que sua mulher 
fora possuída pelo forasteiro em sua casa. Na peleja, Galileu 
também mata Rufino. Desse modo, o ato que lhe reanimou 
uma parte da vida adormecida também trouxe-lhe o seu fim. 
Assim também aconteceu com os conselheiristas, pois a op-
ção de vida que lhes proporcionou renovação e uma condição 
alternativa de sobrevivência trouxe a todos o fim. 

Outro recurso discursivo buscado pelo escritor ao com-
por a história, em que há mudança de voz e de forma narra-
tiva, é a crônica jornalística escrita por uma personagem do 
romance que vai desenvolver outra leitura expressa na nar-
rativa. Trata-se do jornalista míope do Jornal de Notícias, 
cujo proprietário era justamente Epaminondas Gonçalves, o 
idealizador do plano que enredou Galileu Gall e colaborou 
para o seu fim inglorioso.
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O jornalista míope é encarregado de elaborar uma crô-
nica sobre a derrota da expedição do major Febrônio de Brito 
a Canudos, que continha ideias que realizavam plenamente 
a intenção do jornal. O plano de Epaminondas Gonçalves, 
que, naquela circunstância, é ampliar a ação do Partido 
Republicano Progressista, subsidia a crônica e fortalece os 
debates entre as facções políticas baianas. Compreende-se 
que esse discurso contém uma possível justificativa para a 
decisão do governo federal de intervir em Canudos, pois que 
estava em discussão na Assembleia Legislativa a solicitação 
de tropas do Exército nacional, sob o comando do coronel 
Moreira César. 

Com esse texto, que se refere a um fato real acontecido 
durante a Guerra de Canudos – a derrota da segunda expe-
dição –, entra na trama narrativa, uma voz que vai repre-
sentar a visão mais totalizante da guerra. É alguém que tem 
somada às suas características intelectuais uma sensibili-
dade para a arte, como se pode concluir pela sua tendência 
para a leitura e pelo sentido que tinha a escrita em sua vida 
– quando, em meio à caatinga, a tinta acabou e a última pena 
de ganso se quebrou, o jornalista teve um acesso de choro 
como se tivesse perdido um parente. A personagem tem seu 
veio poético explicitado nas poesias que fazia, na admiração 
por Victor Hugo e no desejo de ser dramaturgo. Além disso, 
o fato de fumar ópio e a atração que lhe causava a dimen-
são mística da vida, pois era “tenaz frecuentador de brujos 
y hechiceras” (Llosa, 1997, p. 314) e se permitia assistir às 
práticas dos rituais do candomblé, denotam que a sua visão 
do mundo emergia de um universo formado pela razão e pelo 
fantasioso. Vai-se perceber que isso é determinante na leitu-
ra que vem a realizar, pois revelará uma visão artística do 
evento, preocupando-se preponderantemente com o excep-
cional, o incomum da história de Canudos. 
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O esforço do jornalista míope foi o de um legítimo ques-
tionador. Ele esteve no palco dos acontecimentos sem lutar 
por nenhum ideal político, como ele mesmo revelou: “–No sé 
qué soy, señor. [...] No tengo ideas políticas ni me interesa la 
política” (Llosa, 1997, p. 149).

Igualmente, como enviado do Jornal de Notícias, serviu 
de testemunha para episódios que até hoje são as imagens 
com as quais a história conta o evento, como a morte do co-
ronel Moreira César e o quase desbaratamento de seu regi-
mento. Ainda há uma peculiaridade no jornalista que o obri-
gou a melhor sentir a guerra do que presenciá-la: ele perde, 
a certa altura, seus óculos de grossas lentes, não lhe sendo 
possível enxergar os acontecimentos, mas, estando presente, 
sente, ouve, apalpa, cheira as coisas que acontecem em Ca-
nudos. Também, como no seu retorno confessaria ao barão 
de Canabrava, houve momentos em que sua sensibilidade 
permitira-lhe adivinhar as situações.

O jornalista míope, estando em companhia de Morei-
ra César e do regimento, pergunta se aquela era a guerra 
(Llosa, 1997). Os indícios que começaram a fazê-lo entender 
o significado da guerra tiveram início quando ele assistiu à 
execução de dois prisioneiros, um jovem e um velho, a quem 
o coronel se dirigiu como traidores da República: ambos fo-
ram degolados diante dos públicos militar e civil. A isso se 
seguem o cansaço que faz muitos soldados desabarem, a ine-
xatidão do rumo que seguem, a opressão de Moreira César 
e seus discursos permanentes, que impunham um sentido 
para a guerra – defender a República. Então, o jornalista e 
seus colegas correspondentes souberam que, de fato, a guer-
ra começara.

O narrador onisciente vai selecionando os fatos que a 
história também conta em relação à terceira expedição e, 
curiosamente, elege, na maioria das vezes, dentre os jor-
nalistas apenas o míope para testemunhá-los. É o caso das 
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convulsões sofridas pelo coronel Moreira César a caminho 
do combate, que foram observadas apenas por ele, que se fez 
a voz a transmitir aos demais. Dessa forma, o seu ponto de 
vista vai sendo privilegiado durante a narração. Também é 
ele que acompanha o coronel à casa do barão de Canabrava, 
para onde é levado até se recuperar.

É a partir das percepções do jornalista que o narrador 
onisciente segue sua narração, examinando a trajetória da 
expedição comandada por Moreira César. Coloca-o sempre 
como espectador, vendo e ouvindo os acontecimentos, e pri-
vilegia o relato das suas reações diante deles. Nesse papel, a 
personagem oferece-se ao desnudamento no processo a que 
está submetida para compreender Canudos. Fica explícita a 
construção de sua visão dos fatos quando, na tenda do coro-
nel, assiste ao interrogatório a que esse submete o vigário de 
Cumbe, padre Joaquim, entendido como cúmplice dos jagun-
ços. Tendo sido feito prisioneiro por um grupo de soldados, 
é-lhe exigido o relato de tudo o que conhece do arraial, desde 
a disposição física – inclusive é obrigado a fazer um mapa 
do local, apontando as ruas, as entradas e as estratégias de 
defesa erguidas pelos conselheiristas – até os hábitos, ra-
zões e pensamentos daquela comunidade. Ao testemunhar 
tudo, o jornalista míope sente acirrar-se em sua consciência 
a preocupação de saber ao certo o que é Canudos. O narrador 
assim revela a sua reflexão:

¿Puede explicarse Canudos de acuerdo a los conceptos familia-
res de conjura, rebeldía, subversión, intrigas de los políticos que 
quierem la restauración monárquica? Hoy, oyendo al empavo-
recido curita, há tenido la certidumbre que no. Se trata de algo 
más difuso, inactual, desacostumbrado, algo que su escepticis-
mo le impide llamar divino o diabólico o simplemente espiritual. 
¿Qué, entonces? (Llosa, 1997, p. 267-268).

O único correspondente a acompanhar a tropa até Ca-
nudos foi o do Jornal de Notícias. Essa estratégia narrati-
va objetiva permitir ao narrador que adentre o pensamento 



Iv
ân

ia
 C

am
pi

go
tto

 A
qu

in
o

66 

dessa personagem e privilegie sempre as suas reflexões. No-
ta-se a recorrência a esse recurso no momento de registrar 
o fato histórico dos cadáveres destroçados dos soldados que 
foram pendurados nas árvores pelos jagunços. O jornalista 
é colocado como observador do insólito espetáculo e da pe-
trificação dos companheiros dos mortos frente ao acontecido. 

Nessas condições, a personagem passa a analisar que, 
se o ódio dos soldados antes era por dever, imposto pelos 
discursos repetitivos de Moreira César que reiteravam a 
obrigação que lhes cabia de, em nome da República, com-
bater todos aqueles que, por cobiça, fanatismo, ignorância 
ou engano, atentam contra ela, agora invadiria as suas al-
mas um ódio legítimo e transformar-se-ia em motor na hora 
do combate para fazer o inimigo jagunço pagar pela fadiga, 
fome, sede, pelos cavalos e gado perdidos e, sobretudo, pelos 
corpos dilacerados dos soldados. A partir de então, os luta-
dores combateriam por um motivo mais plausível: cobrar 
dos inimigos uma dívida de honra. Nesse momento, deixa-se 
claro que a guerra já não é para ele um mero acontecimento 
a ser registrado, mas algo que o está tomando por inteiro, 
pois ele vive a expectativa, o medo, os sobressaltos que são 
característicos nessas circunstâncias. Prova disso é a sensa-
ção que o invade quando ouve o coronel dizer que, na manhã 
seguinte, almoçariam em Canudos.

Sempre focalizando o jornalista míope, que está junto 
ao grupo dos soldados, o narrador aborda a batalha efetiva 
entre a terceira expedição do exército e os conselheiristas, 
com a intenção de reconstituir os acontecimentos, desta vez 
do lado das tropas legais. Acompanha-se toda a visão que a 
personagem em foco tem do cenário que se esboça, desde o 
alto do morro, em que de fato o regimento comandado por 
Moreira César acampou para atacar o núcleo dos jagunços. 
As imagens visualizadas pela personagem dão conta da des-
crição do espaço físico: as ladeiras, os roçados, as pedreiras 
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das choças e ranchos, as duas igrejas, o rio Vaza-Barris vão 
se descortinando para o jornalista e para o leitor. 

O momento é de tensão e o discurso intensifica-o, pois 
há mudança de voz narrativa: o narrador onisciente cede es-
paço para diálogos e transcrições de pensamentos, além de 
se referir aos sons significativos que atordoam as persona-
gens, como os canhonaços, que simbolizam a força de guerra 
do exército e o repicar dos sinos, manifestações da fé e do po-
der superior de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Esse 
poder, naquele episódio, torna a todos indestrutíveis, haja 
vista que Canudos não é tomada, ao passo que todo o regi-
mento é vencido, se não pela ação dos jagunços, pelo clima, 
cansaço, fome e desespero que faz os soldados debandarem. 
O maior símbolo da derrota é a morte do coronel Antônio 
Moreira César, o proclamado herói da República.

Com a vitória dos conselheiristas e o quase desbarata-
mento das tropas oficiais, a narrativa do jornalista míope 
do Jornal de Notícias toma outro rumo. Como apenas mais 
um a tomar uma direção incerta na caatinga, separa-se com-
pletamente dos soldados e passa a ter a companhia de pa-
dre Joaquim, dos cirqueiros e de Jurema no caminho que 
irá percorrer até o arraial. O narrador mostra-se um tanto 
detalhista na descrição que faz do trajeto por eles realizado, 
aproveitando para reconstruir a fuga do regimento e o espa-
ço tomado pelos jagunços. Para o jornalista, tudo é dúvida, 
confusão e desespero. E, intensificando essas sensações, é 
nesse momento que seus óculos se quebram e as lentes se 
transformam no reflexo da aparência do mundo que está 
diante dele: o mundo estilhaçado, gretado, rendilhado da 
guerra. 

Em um fragmento de tempo, o jornalista sente o mun-
do inacessível e, no mesmo instante, ganha a orientação de 
Jurema, o ser que vem a dar outro sentido à sua vida, pois 
ele que já se resignara a não amar, a não ser amado por 
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nenhuma mulher, em meio ao ambiente confuso e amedron-
tador da guerra, encontra e dá amor. Ou como ele relatara 
ao barão de Canabrava: “Pero, justamente, cuando empezó 
a deshacerse el mundo y fue el apogeo del horror, yo, aunque 
le parezca mentira, empecé a ser feliz” (Llosa, 1997, p. 506).

Como mais um dos moradores de Canudos, o jornalista 
míope passa a integrar a realidade do outro lado, no qual 
é inserido para complementar a sua compreensão do mun-
do obscuro em que ficou subjugado desde que se apresentou 
a Epaminondas Gonçalves como correspondente voluntário 
do Jornal de Notícias. Ouvindo e sentindo o ambiente que o 
cerca, conclui de imediato que a razão que ordenava as ações 
das tropas, simbolizada na postura do coronel Moreira Cé-
sar, cedia lugar a outra coisa que ele não conseguia ainda de-
finir: não era loucura, mas também não podia ser apenas fé 
ou superstição. Encontra-se em seu pensamento suas expe-
riências com o místico, com o fantasioso e sua racionalidade. 

Nesse sentido, a narração que faz ao barão de Canabra-
va sobre a guerra constitui-se em um conjunto de observa-
ções, sensações e sentimentos acumulados e renovados du-
rante o seu acompanhamento à terceira expedição, quando 
estava do lado do exército, e a sua permanência de quatro 
meses ao lado dos jagunços, que compreende o espaço de 
tempo que vai desde o dia em que o regimento fora dizima-
do até o momento em que Antônio Conselheiro, pouco antes 
de morrer, ordenara que ele, Jurema e o Anão deixassem o 
arraial. A quarta expedição e suas consequências, ele as vi-
veu como um jagunço, mesmo vendo apenas sombras, vultos, 
fantasmas, porque seus óculos haviam se quebrado.

O destaque dado ao jornalista míope na narração jus-
tifica-se pelo fato de que ele revelou-se como o instrumento 
de luta pelo não esquecimento de Canudos. De volta da ino-
minável experiência vivida na guerra, constata que todas 
as instâncias políticas e sociais do Brasil querem esquecer 
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aquele episódio, classificado por ele como desgraçado, turvo 
e confuso. E promete a si mesmo não permitir que àquela 
parte da história as pessoas baixem a cortina. Sua decisão 
é de escrever a história, por entender que essa é a única 
maneira de conservá-la. A visão totalizante que de fato essa 
personagem tem condições de explicitar revela uma forma 
de fazer a história, ou seja, ele expõe ao barão os recursos de 
que dispõe e a metodologia a utilizar: além do envolvimento 
direto que teve com a guerra, depois de seu término, passou 
a frequentar os textos e as notícias que sobre ela foram pu-
blicados. O importante dessa passagem do romance é a de-
núncia que fica implícita pela voz dessa personagem, sobre 
como os discursos podem produzir os fatos e não recuperar a 
sua verdade objetiva. É o que se depreende destas palavras: 
“He leído todo lo que se escribió, lo que escribí. Es algo... di-
fícil de expresar. Demasiado irreal, ¿ve usted? Parece una 
conspiración de la que todo el mundo participara, un malen-
tendido generalizado, total” (Llosa, 1997, p. 365).

Para o barão de Canabrava, latifundiário aristocrata a 
quem pertencia a fazenda ocupada por Antônio Conselheiro 
e seus seguidores, o espaço e o tempo da guerra foram de 
sucessivas perdas. A fazenda foi a primeira delas, a ela se se-
guiram a decadência política, a queima da fazenda Calumbi 
e a loucura da mulher. A trajetória dessa personagem é ou-
tra pequena narrativa que vem a formar a grande narrativa, 
por meio da qual ficam explícitos alguns questionamentos 
em relação à realidade política da época e à forma de se fa-
zer a história. Percebe-se isso principalmente nas passagens 
que correspondem à reconstituição feita pelo narrador lite-
rário da tese da conspiração contra a República que Canu-
dos estaria realizando, no intuito de restaurar a monarquia. 
A esse acontecimento liga-se a história do barão e de seus 
companheiros do Partido Autonomista baiano, tendo como 
contraponto a história de Epaminondas Gonçalves e do Par-
tido Republicano Progressista baiano. 
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A destreza lúdica da invenção literária que vem a ser 
o romance resulta na criação de um enredo envolvente e 
concatenado, que remete o leitor às questões relevantes que 
constituem dimensões da verdade do evento. Pode-se perce-
ber isso na forma como o narrador apresenta a decisão de o 
governo federal intervir militarmente na Bahia, enviando 
um regimento do exército contra Canudos, que foi a terceira 
expedição. É reproduzido um possível diálogo entre o barão, 
o governador do estado e um deputado, que, em sua fala, dei-
xa às claras o equívoco que foi para a história a vinculação 
de Canudos a razões pertinentes à restauração monarquista:

– Es decir, el Gobierno y el Congreso oficializan la tesis de la 
conspiración [...]. Es decir, los fanáticos Sebastianistas quierem 
restaurar el Imperio, con ayuda del Conde de Eu, de los monár-
quicos, de Inglaterra y, por supuesto, del Partido Autonomista 
de Bahía. Todas las patrañas estúpidas de la ralea jacobina con-
vertidas en verdad oficial de la República (Llosa, 1997, p. 175).

À personagem é dada a oportunidade de discutir a 
questão com o representante do governo federal, coronel Mo-
reira César, quando ele esteve na fazenda do barão para se 
recuperar da doença que o atacou durante a investida contra 
Canudos. Em um discurso que revelou claramente as discre-
pâncias políticas que havia entre ambas as representações, 
percebe-se que a intenção do narrador é de reconstituir a 
incomunicação entre as instâncias que, mesmo sem saber ao 
certo os reais motivos de Antônio Conselheiro e seu grupo, 
agiram segundo suas próprias ideias e interesses. 

De um lado, argumenta o barão que foi forjada uma 
manobra, com a qual o Rio de Janeiro, o governo e o Exérci-
to acreditaram que Canudos significava um perigo ao novo 
regime. Ele tenta explicar ao coronel que os jagunços não 
passam de miseráveis, que não possuem sequer armamen-
tos para enfrentar o exército. De outro, o coronel, cujo per-
fil traçado sustenta-o como a personagem que materializa 
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os ideais da República, insiste em que há uma rebelião de 
pessoas que negam o regime implantado e que derrotaram 
duas expedições militares. Segundo ele, Canudos é um ins-
trumento nas mãos dos que não aceitaram a República livre-
mente e pensam em traí-la e manter o sistema tradicional.

Na voz do barão, o que parece uma defesa de Canudos, 
no momento da conversa com Moreira César, não passa de 
um mero discurso para se contrapor politicamente ao adver-
sário, visto que, na discussão de que também participa sobre 
a situação em que se encontram as fazendas da região de-
vido às migrações para Belo Monte, não deixa de se revelar 
como verdadeiro opositor dos conselheiristas, pois, sendo um 
dos que sofreram perdas econômicas em consequência da si-
tuação, confessa que os jagunços são o seu inimigo número 
um, que causarão a falência econômica da Bahia, e defende 
que é urgente pôr fim à loucura que entende ser Canudos. 
Por suas palavras, fica reconstituído o temor que os conse-
lheiristas representavam para os latifundiários:

Las tierras van a quedar inservibles y todo se está yendo al 
diablo. [...] Y, lo peor, una región donde la falta de brazos fue 
siempre un problema, va a quedar despoblada. A la gente que se 
marcha ahora en masa, no la vamos a traer de vuelta. Hay que 
atajar de cualquier modo la ruina que está provocando Canudos 
(Llosa, 1997, p. 289).

Vê-se, então, que, pela narrativa sobre a trajetória do ba-
rão de Canabrava, explicita-se outra instância da realidade 
que determinava as condições políticas, sociais e econômicas 
daquela época. É a partir da sua situação, representada no 
texto literário, que será contemplada a repercussão que teve 
a formação da comunidade de Canudos para os grandes la-
tifundiários e os coronéis no que se refere à manutenção da 
mão de obra de que precisavam para manter seus capitais. 
O narrador busca aprofundar ainda mais a questão quando 
insere no romance a voz de outra personagem que faz parte 
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do mesmo universo político e econômico do barão. Trata-se 
da observação do coronel José Bernardino Murau, um fa-
zendeiro, proprietário de uma estância velha, desarrumada 
e com rachaduras nas paredes. Essas adjetivações revelam 
a estratégia discursiva do narrador para intensificar o sen-
tido da questão tratada, reforçando a visão sobre o quadro 
decadente que de fato se instalara para a classe social a que 
pertencia José Bernardino Murau: 

¿Saben cuántos se han marchado de estas tierras en los últimos 
años? Cientos de familias. La sequía del 77, el espejismo de los 
cafetales del Sur, del caucho del Amazonas, y, ahora, el maldito 
Canudos (Llosa, 1997, p. 198). 

Motivado pela vontade de escrever um livro sobre Ca-
nudos, o jornalista míope, depois do “fin del mundo”, ou seja, 
após o término da guerra, procura o barão de Canabrava a 
fim de conseguir apoio na tarefa de registrar em palavras 
aquele acontecimento que, na sua opinião, não deveria cair 
no esquecimento. Com essa estratégia, o narrador do roman-
ce consegue sintetizar a visão do jornalista, de um lado, e a 
visão do barão, de outro. Enquanto o primeiro quer eternizar 
a história, o segundo dedica-se unicamente à difícil, senão 
impossível, missão de esquecê-la. Para o barão, Canudos 
fora a ruína, influenciara o seu abandono da política, fizera-
-o perder sua condição econômica como latifundiário e, prin-
cipalmente, retirou-lhe a parte que mais o completava na 
vida, o amor de Estela, sua esposa, que perdera a razão após 
o incêndio da Calumbi. 

Ao contrário, para o jornalista, Canudos fora a sua 
transformação como pessoa e como profissional. Em meio a 
tantas perdas provocadas pela guerra, para todos aqueles 
que nela se haviam envolvido, ele ganhara vida, pois encon-
trara a felicidade ao lado de Jurema. Além disso, passara 
a ver o mundo que o cercava com mais nitidez, capacidade 
que lhe veio dos sentidos e da experiência pela qual passou. 
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Como, então, permitir que a causa geradora do novo homem 
em que se transfigurara venha a ser um simples mal-enten-
dido destinado a desaparecer da história?

Nos trechos do romance que correspondem ao relato do 
jornalista míope ao barão, o narrador dá a conhecer ao leitor 
o fim da guerra, o fim de tudo. Nota-se que, mais uma vez, é 
à história que ele recorre para finalizar a sua narrativa li-
terária. O diálogo das duas personagens constitui-se em um 
relato impregnado de fatos históricos, reflexão sobre eles e 
afirmação da situação em que se encontram as personagens. 

No que respeita aos fatos históricos, pode-se destacar a 
fidelidade à história mantida no relato que faz o jornalista 
sobre a decapitação do cadáver de Antônio Conselheiro e os 
motivos que levaram as autoridades governamentais a exe-
cutar tal ação. A decapitação ocorreu dois dias após a queda 
do último reduto. Beatinho, sob tortura, revelou o local exa-
to, no santuário, em que estava enterrado o corpo. Para o lo-
cal, dirigiram-se todos os chefes, dentre eles o general Artur 
Oscar, que ordenara ao fotógrafo Flávio de Barros fotografar 
o cadáver. Note-se que o narrador justifica a existência real 
de outro documento histórico registrado na quase totalidade 
dos estudos feitos sobre Canudos, qual seja, a fotografia do 
corpo do beato ao ser desenterrado. 

Ainda intimamente ligado à história, o narrador recor-
re ao texto da ata oficial de exumação para descrever as ca-
racterísticas físicas do corpo e as roupas que vestia: tinha 
os cabelos crescidos e cacheados, media 1,68 m de altura, 
perdera todos os dentes e não morreu de bala. Estava vesti-
do com sua túnica azul, as alpercatas de couro cru, e estava 
envolto em uma esteira.

A decapitação dera-se devido à decisão de levar a cabeça 
até a Faculdade de Medicina da Bahia para que fosse exami-
nada. Seu crânio seria transformado em objeto de estudo da 
ciência. Dos quatro médicos que fizeram parte da operação 
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no santuário, foi o major Miranda Curió, chefe do Serviço 
de Saúde em campanha, quem pegou o serrote, enquanto os 
demais seguravam o corpo. Meteram a cabeça em um saco 
de cal e assim a trouxeram até Salvador. Foi o tenente Pinto 
Souza quem a transportou e entregou à Faculdade de Me-
dicina. Uma comissão de cientistas, presidida pelo doutor 
Nina Rodrigues, estudou, mediu e pesou a cabeça. O texto 
oficial com os resultados dos exames informava que a ciência 
não havia comprovado nenhuma anormalidade constitutiva 
manifesta no crânio de Antônio Conselheiro.

Após toda a operação, fazia-se necessário dar um fim 
à cabeça. Para evitar qualquer possibilidade de ela vir a se 
tornar objeto de devoção do povo, decidiram não enterrá-la 
e, sim, depositá-la no fundo do mar, destino que também de-
sejavam para a história de Canudos. O narrador refere esta 
cena parafraseando o relato do jornalista:

La calavera fue metida en un costal repleto de piedras, cosido y 
llevado de noche, en un bote, por un oficial, a un lugar del Atlán-
tico equidistante del Fuerte San Marcelo y la isla de Itaparica, y 
lanzada al cieno marino, a servir de asiento a las madréporas. El 
oficial encargado de la secreta operación fue el mismo Teniente 
Pinto Souza: fin de la historia (Llosa, 1997, p. 464). 

Na reflexão que se segue, por meio dos diálogos e pen-
samentos das personagens, aparece a ideia de que o obs-
curantismo e os mal-entendidos, apesar de todas as visões 
expostas, ainda cercam o universo que determinou a Guer-
ra de Canudos. Nesse sentido, a frase do jornalista míope, 
“Canudos no es una historia, sino un árbol de historias” (Llo-
sa, 1997, p. 433), pode, tranquilamente, ser tomada como 
a conclusão de qualquer investigação que pretenda revelar 
dimensões da verdade objetiva daquele singular evento his-
tórico.



Canudos: o povo da terra

Com 
o livro Canudos: o povo da terra, lançado 
em 1997, o historiador brasileiro Marco 

Antonio Villa pretende, como revela na introdução, 
reabrir o debate sobre a comunidade de Belo Monte. 
A pertinência de seu estudo decorre da necessidade 
que ainda se impõe de buscar informações e propor 
novas interpretações sobre o arraial fundado pelo 
peregrino Antônio Conselheiro e seus seguidores 
no nordeste da Bahia. Originalmente apresentada 
como tese de doutorado no Departamento de Histó-
ria da Universidade de São Paulo, em dezembro de 
1993, a obra traz, entre suas características, uma 
pretensão à objetividade, dada a sua preocupação 
em registrar e analisar todas as fontes que servi-
ram de referência para a pesquisa.

Neste trabalho, buscar-se-á analisar, como con-
traponto ao romance La guerra del fin del mundo, 
de Mario Vargas Llosa (1997), o processo narrativo 
desenvolvido pelo historiador para circunscrever o 
seu objeto de estudo, a Guerra de Canudos.

O narrador histórico da obra Canudos: o povo 
da terra é conduzido pela intenção de constituir um 
trabalho de fôlego e confiável sobre o movimento 
conselheirista. Esse trabalho caracteriza-se como 
uma investigação que vem trazer à luz uma nova re-
constituição dos fatos históricos. Vai-se ter contato 
com uma imagem do passado da história do Brasil 
recuperada a partir de seus textos, de seus vestígios, 
ou seja, é por meio de narrativas que o passado de 
que trata o livro é dado a conhecer. 
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Por intermédio da obra, tem-se uma experiência discur-
siva da redação da história que narra o passado a partir de 
textos e de vestígios textualizados – memórias, relatos escri-
tos publicados [pelo mesmo autor ou por outros], arquivos, 
monumentos, etc. (Hutcheon, 1991).

Nesse sentido, o início da narrativa de Villa compre-
ende uma exaustiva biografia de Antônio Vicente Mendes 
Maciel, o Antônio Conselheiro, organizada a partir de uma 
seleção de dados encontrados em escritos de biógrafos e pes-
quisadores, testemunhos de conhecidos do beato registrados 
em textos de outros autores, além de consultas diretas em 
documentos oficiais e jornais elaborados na época da cam-
panha de Canudos, ao mesmo tempo em que se entrelaçam 
manifestações subjetivas do próprio narrador. 

A precisão das informações de espaço e tempo, o privilé-
gio ao registro das inúmeras dificuldades pelas quais passou 
o peregrino e o poder sugestivo de algumas frases do nar-
rador, como “Em 1871, aos 41 anos, parecia ter chegado ao 
fim de uma vida infeliz” (Villa, 1997, p. 16), são indicações 
da formulação de uma caracterização externa do humano. 
Como historiador, Villa preocupa-se preponderantemente 
com dados objetivos, tendendo muito pouco para o conheci-
mento do interior do sujeito histórico.

O discurso do narrador traz como primeiro dado a con-
firmação do destaque atingido por Antônio Conselheiro no 
final do século XIX, e que a história nunca deixou de admitir, 
porque foi exatamente o seu processo de diferenciação em 
relação a inúmeros outros indivíduos que agiram semelhan-
temente a ele, que representou e representa um desafio à 
compreensão do acontecimento histórico que envolveu Ca-
nudos e o governo brasileiro naquela época. 

Ao se dirigir a atenção para a maneira como a narrati-
va é organizada, surpreende a frase inicial do discurso, que 
sugere certa atemporalidade para o Conselheiro, pois não 
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limita o título de beato à época em que de fato o foi, mas afir-
ma que nunca houve, até os tempos atuais, outro beato à sua 
altura: “O mais famoso beato brasileiro foi Antônio Vicente 
Mendes Maciel” (Villa, 1997, p. 14).

Essa forma pela qual o narrador se refere ao sujeito 
histórico Antônio Conselheiro assemelha-se ao discurso lite-
rário da obra de Llosa, La guerra del fin del mundo, que con-
fere uma dimensão heroica à mesma personagem também 
no início da narrativa. Vê-se, então, que o relato da pesqui-
sa de Villa inicia à maneira do romance histórico analisado 
neste estudo, pois mescla às informações referenciais outras 
de cunho interpretativo. 

Nessa perspectiva, as informações que se seguem dão 
conta de tempos e espaços reais nos quais o sujeito retratado 
viveu e agiu. No entanto, o narrador privilegia alguns dados 
que confirmam a sua atenção para o subjetivo que sempre 
envolve a recuperação de um passado. Tome-se como indica-
ção disso a referência que ele buscou no livro Antônio Conse-
lheiro, de Nertan Macedo:

Informa o mesmo autor que a madrinha de batismo do Conse-
lheiro foi a famosa Dona Guidinha do Poço, apelido de Maria 
Francisca de Paula Lessa, personagem do romancista cearense 
Manoel de Oliveira Paiva. Apaixonada por um sobrinho, Dona 
Guidinha mandou matar o marido. Foi condenada a longos anos 
de prisão, morrendo em Fortaleza (Villa, 1997, p. 14).

O adjetivo “famosa” e as informações que Villa registra 
sobre a madrinha de Antônio Vicente caracterizam de ime-
diato uma relação de aproximação entre literatura e histó-
ria, pois que admite o romance do escritor citado como fonte 
histórica consultada. O autor recorre também ao poema de 
duas estrofes transcrito a seguir, registrado por Sílvio Rome-
ro na época em que o Conselheiro passou a ser pregador no 
sertão baiano, tomando-o como um texto que contém infor-
mações formadoras da imagem em construção do beato:
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Do céu veio uma luz
Que Jesus Cristo mandou; 
Sant’Antônio Aparecido
Dos castigos nos livrou

Quem ouvir e não aprender,
Quem souber e não ensinar, 
No dia do juízo 
A sua alma penará! 
(Romero, 1954 apud Villa, 1997, p. 18). 

A outras informações comprováveis, como filiação, local 
e data de nascimento, formação, o narrador histórico associa 
às consagradas pela tradição, como o tratamento agressivo 
que Antônio Vicente menino recebia da madrasta, que tinha 
sérias perturbações mentais, a separação da primeira esposa, 
Brasilina Laurentina de Lima, cuja causa prefere não referir 
explicitamente, como feito em outros livros, pois chegou-se a 
indicar que teria sido em razão de um possível adultério da 
esposa. Apenas afirma que foi um “episódio nebuloso”. O his-
toriador informa que a mãe de Antônio Conselheiro morreu 
quando ele tinha seis anos de idade. Julga improcedente a 
tese de que o beato a teria assassinado, e também contraria 
a versão de que ele assassinou a esposa, afirmando que ela 
terminou a vida em Sobral.

Na tentativa de analisar a transformação do indivíduo 
Antônio Vicente Mendes Maciel, marido, pai, professor, ho-
mem endividado, em Antônio Conselheiro, líder religioso 
dos jagunços, Villa, não encontrando notícias confiáveis nas 
narrativas que tratam desse sujeito histórico para indicar o 
seu destino de 1871, quando abandonou Quixeramobim, no 
Ceará, até 1874, quando chegou aos sertões da Bahia, usa da 
liberdade de interpretação e sustenta que ele teria se afasta-
do de tudo e de todos para se preparar e iniciar a missão de 
líder espiritual. 
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Nesse momento, o narrador fortifica a imagem histó-
rica de Antônio Conselheiro como peregrino, pois busca nos 
alicerces religiosos do cristianismo a justificativa de sua 
interpretação, visto que aponta a tradição cristã que vem 
desde João Batista, Jesus Cristo, passando pelos pregado-
res da Europa medieval, como instauradora da prática do 
distanciamento da sociedade, rompimento dos laços familia-
res, abandono das necessidades materiais e início da vida 
religiosa como peregrino. São ações que se reconhece terem 
sido efetuadas pelo líder conselheirista naqueles três anos 
em que não se descobriu ao certo seu paradeiro nem suas 
atividades. 

Para confirmar a data exata da chegada do Conselhei-
ro à Bahia, o narrador recorre a uma notícia publicada em 
22 de novembro de 1874, no periódico sergipano O Rabudo, 
na qual encontra a informação da sua procedência cearense 
e as seguintes características: “[...] trajando camisolão azul, 
com cabelos longos e pés descalços predicava sobre a moral e 
os bons costumes. Não aceitava esmolas e pouco se alimen-
tava” (Villa, 1997, p. 17).

O narrador procura legitimar a veracidade das versões 
que denunciam a preocupação do poder local, tanto político 
quanto religioso, com relação ao prestígio alcançado por An-
tônio Conselheiro nas comunidades pelas quais passava e 
pregava suas ideias. Para isso, vale-se do texto Constituições 
primeiras do arcebispado da Bahia, que impunha recomen-
dações eclesiásticas aos padres locais para que impedissem 
a ação de pregar dos beatos, e, também, da circular expedida 
pelo arcebispo da Bahia, D. Luiz, em 1882, que advertia o 
clero do sertão sobre a ameaça para a Igreja que representa-
vam as pregações de Antônio Conselheiro. 

O autor busca, igualmente, textos que testemunhem 
as tentativas de neutralizar o Conselheiro, implementadas 
pelo poder político a favor de quem agiam os delegados de 
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polícia. É representativo da dimensão que tomou os conflitos 
entre a polícia e o pregador conselheirista o ofício do delega-
do de Itapicuru, Francisco Pereira de Assumpção, enviado 
ao chefe de polícia da Bahia, João Bernardes de Magalhães, 
no qual está registrada a prisão de Antônio Conselheiro sob 
a alegação de desrespeito à autoridade. Villa atesta que esse 
documento, de 1876, é fonte referencial da primeira ação do 
poder público contra Antônio Conselheiro como líder comu-
nitário. 

A preocupação do narrador é expor de forma objetiva 
a realidade conflituosa que se instalara desde que o Con-
selheiro começou a desenvolver a sua ação como peregrino. 
Fica, então, atestado que, desde que iniciara suas pregações 
e passara a agrupar ao seu redor os primeiros devotos, preo-
cupando-se com a construção ou a reforma de igrejas e cemi-
térios, atividades que faziam parte do compromisso religioso 
que livremente assumira, a cujas ações juntava-se a profe-
rição incessante dos sermões, o Conselheiro conquistava e 
arrebanhava um número cada vez maior de fiéis seguidores. 
Essa realidade interferiu diretamente na vida da Igreja e do 
poder político, despertando a intransigência desses dois seg-
mentos da sociedade nordestina em relação ao Conselheiro. 
Disso resultou a instauração da perseguição aos conselhei-
ristas pelo clero e pelas autoridades policiais.

Os testemunhos de ex-conselheiristas, registrados por 
outros historiadores, são privilegiados como fontes de infor-
mações neste livro. No conjunto de referências a que Villa 
recorre para traçar a biografia do Conselheiro, encontram-
-se os relatos de Honório Vilanova, registrados por Nertan 
Macedo em Memorial de Vilanova, sobre os livros religiosos 
usados pelo beato para fundamentar suas pregações e a pre-
ferência que tinha pela designação Peregrino em vez de Con-
selheiro.
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As menções textuais aos diversos livros consultados por 
Villa são o alicerce para a objetividade que pretende dar à 
sua visão do acontecimento, sobre o qual constituiu a sua 
narrativa histórica. A citação que faz de Benício, por exem-
plo, é o argumento referencial usado pelo narrador para le-
gitimar a informação que oferece sobre a popularidade e a 
influência que o Conselheiro desfrutava junto aos povoados 
sertanejos:

Os moradores das povoações e fazendas tinham conhecimento 
da vinda ou passagem do Conselheiro por dentro de suas fregue-
sias, formavam grandes préstimos que lhes iam ao encontro e 
entravam todos nos povoados ao som dos rojões, fogos do ar, tiros 
de ronqueiras e bacamartes, como sinal de regozijo e distinção 
(Benício 1899, p. 69 apud Villa, 1997, p. 25). 

Para explicar o surgimento e a sustentação da lideran-
ça religiosa de Antônio Conselheiro naquele tempo e espaço 
definidos, o narrador histórico reconstitui a prática e o de-
sempenho da Igreja Católica. A fim de enfrentar os beatos e 
as formas de religiosidade popular, apareceram os missioná-
rios, muitos deles eram estrangeiros vindos para realizar as 
Santas Missões. As suas pregações não conseguiam modifi-
car a vida dos sertanejos, pois se faziam de discursos abstra-
tos; seus sermões apresentavam um mundo irreal para as 
pessoas e, além disso, tentavam impor pelo terror as deter-
minações religiosas. Existia uma explícita dissociação entre 
missionários e mundo sertanejo.

O beato Antônio Conselheiro era efetivamente um mis-
sionário sem vínculo institucional com a Igreja. No entanto, 
sua prática diferenciava-o dos padres porque sua presença 
nas comunidades acrescentava-lhes razões para a existência, 
visto que, conhecendo profundamente a realidade do sertão, 
seus discursos e atividades vinham ao encontro da comple-
xidade que organizava aquele mundo. Villa assim resume 
essa diferença:
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Ao contrário do missionário – que é uma presença estranha na 
comunidade, usa linguagem pouco compreensível e exemplos 
que causam espécie nos fiéis –, o beato é um sertanejo, vive seus 
problemas e prega uma religião que é transcendente sem deixar 
de ter relação direta com a vida cotidiana [...] (Villa, 1997, p. 32).

Como também o fez o narrador literário do romance La 
guerra del fin del mundo, o narrador histórico parte dos su-
cessivos ataques das forças policiais ao grupo conselheirista 
para explicar a fundação de Belo Monte. Reconstitui a con-
trariedade do Conselheiro às cobranças de impostos, preci-
sando-a com relatos objetivos, como é o caso das regras a que 
estavam submetidos os vendedores na feira de Chorrochó: 
todos deveriam pagar um imposto para expor os seus produ-
tos e outro para pesar e vender a mercadoria. O Conselhei-
ro, em suas pregações, contestava a cobrança de impostos, 
chegando até a queimar um edital, em Bom Conselho, em 
1893. Em menos de dois anos, quatro forças policiais foram 
mandadas para prendê-lo, todas sem resultado positivo para 
o governo. A última delas resultou no combate de Masseté, 
entre Cumbe e Tucano, no qual os conselheiristas foram vi-
toriosos. O narrador atribui a impossibilidade de Antônio 
Conselheiro continuar a peregrinação pelo sertão e vir a to-
mar a decisão de fundar o arraial à situação política que se 
instalara entre ele e seus perseguidores.

O narrador histórico propõe nova tese para explicar a 
escolha da fazenda Canudos, no município de Geremoabo, 
para a criação do arraial, refutando a versão de que teria 
sido pela distância e difícil acesso a tropas governamentais 
que, porventura, viessem a atacá-los. Essa justificativa foi 
divulgada ainda durante a guerra pelos militares para des-
culpar o tempo de combate da quarta expedição. Villa afirma 
que os historiadores modernos, com exceção de Edmundo 
Muniz, não seguem mais essa ideia. Sua interpretação é a 
de que:
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Dada a manutenção dos contatos econômicos e sociais com as 
vilas e cidades da região, o arraial teria de ser criado em uma 
área que possibilitasse o acesso dos simpatizantes do Conselhei-
ro. Devido ao número de seguidores, o peregrino tinha de encon-
trar um local próximo a uma fonte de água e que tivesse razoá-
vel base econômica inicial, permitindo atender às necessidades 
mais imediatas (Villa, 1997, p. 55).

Canudos passou a se chamar Belo Monte, tendo sido a 
alteração uma decisão de Antônio Conselheiro, que foi segui-
da por todos os moradores do arraial. O narrador registra a 
informação, transmitida por Honório Vilanova a Nertan Ma-
cedo no já mencionado testemunho, de que o nome escolhi-
do por Antônio Conselheiro não era Belo Monte e, sim, Belo 
Montevidéu. Com isso, embora no texto não aconteça uma 
discussão acerca dessa questão do nome do lugar, há, im-
plicitamente, mais uma vez, a sugestão de que os fatos que 
os discursos históricos produzem podem não ser a verdade 
objetiva do acontecimento.

O registro que esta narrativa faz da procedência e iden-
tidade das pessoas que viviam no arraial é um tanto vago, 
atestando que há lacunas na reconstituição do passado, as 
quais o narrador histórico não se sente livre para preencher, 
como certamente faria o narrador ficcional. Assim, ele ape-
nas indica que a maioria veio das áreas que o Conselheiro 
havia percorrido e outros se deslocaram de regiões mais dis-
tantes. 

Daqueles que se destacaram como lideranças religiosas 
ou combatentes, o narrador cita os nomes dos que sempre fo-
ram apontados pela história: Antônio Beatinho, que tentou 
negociar a rendição dos conselheiristas, o sineiro Timotinho, 
o Taramela, que já seguia o Conselheiro antes da formação 
de Belo Monte, o Leão de Natuba, que auxiliava o beato como 
secretário, principalmente escrevendo ou copiando orações, 
João Abade, o comandante militar da comunidade, Pajeú, co-
nhecido como o principal articulador dos grupos móveis de 
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combatentes que atacavam os militares antes de chegarem 
ao arraial, José Venâncio, Pedrão. Desses, registra-se que 
apenas Pedrão sobreviveu à guerra, pois saiu de Canudos 
pouco antes da morte de Antônio Conselheiro. Também são 
citados os negociantes Antônio Mota e Joaquim Macambira, 
que já viviam em Canudos antes da edificação do arraial, 
Antônio Vilanova e Norberto das Baixas. Desses, somente 
Vilanova sobreviveu à destruição da comunidade.

Ao se propor a fazer a reconstituição da Guerra de Ca-
nudos propriamente dita, o narrador histórico deixa em seu 
discurso evidências de organização de um enredo à seme-
lhança da experiência literária, organizando os fatos com 
início, meio e fim, e procurando transcrever diferentes regis-
tros feitos na época dos conflitos, que traduzem diferentes 
visões sobre eles. A disposição desses textos ao longo de sua 
narração confere ao material histórico certa dramatização. 
Nesse sentido, apesar de cumprir as exigências do exercício 
da historiografia, de se basear sistematicamente em fontes 
e visar a um alto grau de verificabilidade, o texto revela-se 
polissêmico, pois permite que sejam a ele colocadas várias 
perguntas sobre o passado reconstituído, quando não é ele 
mesmo o inquiridor desse passado.

O enredo de que se falou salta aos olhos logo no início 
da abordagem que o narrador faz do episódio que considera 
o deflagrador da guerra contra os conselheiristas. Trata-se 
da história que se conta sobre a compra de madeiras para co-
brir o templo em construção. Antônio Conselheiro solicitara 
ao coronel João Evangelista Pereira e Melo, espécie de re-
presentante comercial dos conselheiristas em Juazeiro, que 
efetivasse a compra, como já o fizera outras vezes. Arlindo 
Leoni, juiz de direito da Comarca de Juazeiro, que em outros 
tempos entrara em desavença com o Conselheiro, estava im-
plementando uma política de desmobilização e descrédito 
para com a comunidade dos jagunços. Aproveitou-se, então, 
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da solicitação comercial do Conselheiro para dar início a um 
ataque prático e direto. Por meio de pressão ao coronel ne-
gociante, que já havia recebido o dinheiro pela venda das 
madeiras, fez-se com que a encomenda não fosse entregue. A 
partir disso, mesmo não havendo provas de que os conselhei-
ristas usariam a força para resolver o problema instalado, 
passou-se a organizar o ataque a eles. 

O narrador, remetendo-se aos telegramas que regis-
tram a comunicação entre Juazeiro e a capital do estado, 
transcreve toda a negociação entre Leoni e Viana, então go-
vernador, que veio a resultar na primeira expedição contra 
Canudos. O combate ocorreu em Uauá, local em que se en-
contraram a marcha militar e os conselheiristas. 

Ao transcrever vários fragmentos de relatórios oficiais, 
do livro Os sertões, de Euclides da Cunha, das versões co-
lhidas em outras pesquisas, todos incluídos como fontes in-
formativas, Villa possibilita uma multiplicidade de visões, 
depreendidas das várias vozes que entram em diálogo no 
seu texto.

A articulação do enredo organizado pelo narrador con-
tinua quando se refere à segunda expedição. Preocupado 
em manter a causalidade entre os acontecimentos, ele liga a 
decisão de Viana de organizar uma segunda investida con-
tra Canudos ao desastre da primeira expedição. Ao mesmo 
tempo em que narra os acontecimentos dessa fase da guer-
ra, aproveita para abordar episódios paralelos à sua orga-
nização, como a menção que faz aos atritos entre o general 
Frederico Solon Sampaio Ribeiro e o governador Viana, ini-
ciados logo após a notícia da derrota das tropas em Uauá, 
tendo como causa principal a disputa pelo controle das ope-
rações.  

Nota-se, assim, o uso da estratégia discursiva literária 
de desenvolver narrativas menores paralelamente à narra-
tiva principal. Há ainda que se destacar a pertinência do 
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registro da pequena narrativa que torna conhecida a desa-
vença entre as duas autoridades para a melhor compreen-
são da grande narrativa, pois que em decorrência dos atritos 
pela disputa do comando da operação, houve dificuldades 
para arregimentar o número julgado necessário de praças do 
Exército e indefinições quanto às orientações que chegavam 
ao major Febrônio de Brito, comandante da expedição. 

A consideração de narrativas paralelas também apare-
ce quando o narrador registra, a partir de pesquisa no rela-
tório do Ministério da Guerra, todo o movimento que ocorreu 
nas instâncias governamentais responsáveis pela guerra 
para julgar se Febrônio de Brito fora negligente ou não à 
frente do ataque, pois que viera o Exército a ser novamente 
derrotado. Nenhuma culpabilidade foi reconhecida, confor-
me documento oficial copiado por Villa, de fevereiro de 1897, 
constante na Coleção das ordens do dia, n. 801 a 911:

Tendo reconhecido nenhuma culpabilidade existir por parte do 
major Febrônio de Brito que se acha respondendo a conselho 
de investigação, determina o Ministério da Guerra em aviso de 
13 deste mês, que seja trancado o referido conselho, devendo 
o referido oficial assumir as funções de seu posto, logo que se 
apresente para tal fim (Relatório do Ministério da Guerra, 1897,  
p. 268 apud Villa, 1997, p. 152).

Villa, em algumas passagens, emite verdadeiros ques-
tionamentos acerca das ações dos sujeitos históricos revela-
das nas fontes em que pesquisou. Ao afirmar: “Febrônio de 
Brito não reconhece que nem sempre quem toma a iniciativa 
do combate vence” (1997, p. 154), revela-se um narrador que 
se transporta para o tempo dos acontecimentos a que está se 
referindo e julga. Deixando aflorar ideias que são, na verda-
de, impressões de sua subjetividade, o narrador mostra-se 
um intruso na história, à semelhança de muitos narradores 
ficcionais. No trecho a seguir, percebe-se esse procedimento 
técnico-narrativo:
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A estratégia conselheirista foi distinta em relação às outras ex-
pedições: na primeira, devido à pequena força comandada por 
Pires Ferreira, optaram pelo ataque surpresa; na segunda, em 
decorrência da superioridade do Exército, atraíram as tropas 
para o sítio escolhido para a batalha, depois de enfraquecê-los 
em longos combates. Agora, não havia condições de impedir a 
chegada das tropas a Canudos: o desafio era como enfrentá-los 
em condições extremamente desfavoráveis provenientes da dis-
paridade em homens e armas, principalmente canhões (Villa, 
1997, p. 158).

Percebe-se outra manifestação da subjetividade do nar-
rador projetada na história que está reconstituindo quando, 
narrando os últimos dias da guerra, parece surpreender-se 
com a persistência da comunidade de Belo Monte: “Somente 
a força dos valores societários, a solidez da ligação entre o 
destino individual e coletivo, explicam a longevidade da re-
sistência” (Villa, 1997, p. 203).

Com esses trechos da narrativa, pode-se comprovar 
mais uma vez que, mesmo admitindo que na narrativa his-
tórica revela-se um certo esforço de neutralidade, deve-se 
reconhecer que, ao longo da constituição do discurso, acaba 
por se dar a irrupção da subjetividade. Nesses momentos do 
discurso, o narrador é o único responsável pela ideia expres-
sada, e suas intrusões “tendem a configurar uma genérica 
atitude emotiva e ideológica em relação à história e aos seus 
elementos constitutivos” (Reis; Lopes, 1988, p. 260).

Em outros momentos, também tomando de emprésti-
mo da literatura mais uma técnica discursiva, o narrador 
histórico age com onisciência, fazendo claramente o papel 
do narrador heterodiegético. É o que se percebe neste trecho 
referente à derrota do exército na segunda expedição:

A vitória oficial aparente não passou de um estratagema dos con-
selheiristas, que não tinham homens e, principalmente, armas 
suficientes para a luta aberta. O corpo-a-corpo só ocorreu depois 
do debilitamento físico e psicológico do exército, onde o uso das 
trincheiras, naturais em sua maioria, e dos franco-atiradores ser-
viam como importante elemento de desgaste (Villa, 1997, p. 154).
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Sem intervir na primeira pessoa, o narrador várias ve-
zes surge como um sujeito diferenciado do autor. Uma das 
situações narrativas que permitem confirmar essa afirmati-
va encontra-se no trecho cuja base documental é muito bem 
conhecida: os momentos finais da eliminação total da comu-
nidade de Belo Monte. Aí é possível localizar um exemplo do 
emplotment criado pelo historiador, conforme observou Hay-
den White, ou seja, “a organização dos fatos, num enredo 
com claro começo, meio e fim” (White, 1995 apud Zilly, 1993, 
p. 39).  O narrador, por meio de uma cena altamente plástica, 
reconstitui o episódio do fim da resistência conselheirista:

Até a tarde do dia 5 de outubro, os quatro últimos conselhei-
ristas continuavam resistindo, como se estivessem enfrentando 
o tenente Pires Ferreira, em Uauá. Abrigados em uma furna, 
recusaram-se a render-se e combateram até a última bala. Cer-
cados por dezenas de soldados, um velho – este ainda tentou 
com um machado investir contra os soldados –, um jovem, um 
caboclo e um negro alto, como que simbolizando a comunidade 
de Belo Monte, foram chacinados (Villa, 1997, p. 208).

Na sequência, o narrador, intervindo mais uma vez na 
história, assume uma atitude apreciativa em relação aos 
acontecimentos. Nesse momento, faz uso da modalidade de 
discurso subjetivo chamado discurso avaliativo (Reis; Lopes, 
1988, p. 287), que é uma forma privilegiada de elaboração da 
subjetividade. No trecho a seguir, ao reproduzir os substan-
tivos e adjetivos utilizados como designações à comunidade 
dos conselheiristas e incluir o advérbio “finalmente” e o verbo 
“destruir”, todos termos que possuem certa carga subjetiva, o 
narrador faz veicular a sua apreciação ou o seu juízo de valor: 

Finalmente, depois de meses de luta o governo conseguiu des-
truir o que chamaram de Troia de taipa, acampamento de bedu-
ínos, aldeia maldita, antro de bandidos, mas que os sertanejos 
designavam simplesmente por Belo Monte (Villa, 1997, p. 208).

Na reconstituição que o narrador realiza da terceira 
expedição enviada pelo governo contra Canudos, destaca-se 
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a seleção de informações feita para caracterizar o coronel 
Moreira César, comandante da expedição. O relato inicia 
pela construção da imagem desse sujeito histórico, sendo o 
apelido de Corta-cabeças um dos primeiros atributos que lhe 
confere, seguindo-se a comparação do coronel ao grande Cé-
sar. O narrador segue organizando o enredo, que dá conta da 
chegada do coronel à Bahia, sempre destacando os atos que 
pratica e que sugerem certo desequilíbrio de comportamento, 
registrando ainda os ataques epiléticos que sofreu e, a par-
tir da consulta a um texto de natureza diversa do seu – um 
manual de psiquiatria que explica cientificamente as deriva-
ções da doença –, buscando justificativas para a alteração de 
personalidade que Moreira César manifestava. 

Com isso, o narrador faz o papel de conformador frente 
a uma indagação sempre presente sobre o comportamento 
do coronel, que, em muitas narrativas históricas, foi trans-
formado em herói. Aliás, em discursos proferidos durante 
a guerra, os líderes governamentais que garantiram a ofi-
cialidade do significado de Canudos se encarregaram de 
atribuir dimensões heroicas ao comandante da terceira ex-
pedição. Foi o que aconteceu por meio dos termos utilizados 
pelo presidente da República, Prudente de Morais, a maior 
autoridade, para dar sentido aos fatos em discursos, quando 
enviou uma mensagem ao Congresso Nacional apoiando o 
comandante da quarta expedição, o general Artur Oscar de 
Andrade Guimarães, na qual reiterava que a terceira expe-
dição não tinha sido derrotada, pois:

[...] o insucesso se deu não porque os revoltosos dispusessem 
de elementos capazes de resistir e repelir o ataque, mas por-
que as forças legais, quando já se achavam dentro da povoação, 
que seria tomada e vencida, tiveram a infelicidade de perder o 
valente chefe que as dirigiu e que, com o exemplo mais do que 
com as vozes de comando, lhes transmitia a sua coragem, que 
atingia as raias da temeridade (Morais, 1897 apud Villa, 1997, 
p. 177). 
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No discurso de Villa, as ações descontroladas de Morei-
ra César têm uma causa comprovável: a epilepsia. Assim, a 
prisão do comandante do navio que transportou a expedição 
do Rio de Janeiro a Salvador, por desconfiar que havia um 
plano para atrasar a chegada ao “teatro da guerra”, as or-
dens inesperadas dadas aos que assistiam ao desembarque 
das tropas, “obrigando-os a carregar as bagagens dos solda-
dos até a estação ferroviária, sob pena de aplicar prancha-
das nos recalcitrantes” (Villa, 1997, p. 157), e também o fato 
de ter acusado o padre de Cumbe de apoiar Antônio Conse-
lheiro e, como castigo, levá-lo preso e amarrado à frente das 
tropas durante alguns quilômetros, são fatos explicados a 
partir das fortes perturbações emocionais provocadas pela 
doença. Nessa construção de personagem, o narrador, como 
já foi mencionado, faz uso de uma comparação: “Tal qual o 
grande César, o coronel paulista imaginava que o Vaza-Bar-
ris fosse o Rubicão da República” (Villa, 1997, p.158).

O uso dessa figura de linguagem, próprio do discurso 
literário, além de revelar uma preocupação estética do nar-
rador, também revela uma estratégia para tornar o já lendá-
rio Moreira César – condição a ele conferida pelos inúmeros 
discursos históricos a seu respeito – ainda mais próximo do 
conhecimento do leitor atual. Pela comparação, ele possibili-
ta uma ponte de ligação entre a imagem que se tem de César 
e a que o narrador pretende estabelecer do coronel.

Também se observa na narração o emprego do discurso 
indireto para reproduzir falas de testemunhos. Sem abdicar 
do seu estatuto de sujeito da enunciação, o narrador, con-
forme Reis e Lopes, “seleciona, resume e interpreta” (1988,  
p. 276) depoimentos de sujeitos históricos que fizeram parte 
do cenário da guerra, operando algumas conversões nos tem-
pos verbais. Na abordagem da quarta expedição, ocorre o uso 
dessa técnica narrativa quando é reconstituído o horror que 
se instalou nos procedimentos dos soldados contra os prisio-
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neiros. O narrador reproduz a descrição que fez um jovem es-
tudante de medicina, voluntário do corpo médico em Canudos:

Ao penetrar nos redutos defendidos até o início de outubro, en-
controu casas com dezenas de homens, mulheres e crianças mor-
tas. As mulheres sobreviventes preferiam se atirar nas foguei-
ras a se render ao Exército. Os soldados, com os sabres sempre 
amolados, obrigavam os prisioneiros a dar vivas à República, 
mas estes até a hora da morte mantinham-se fiéis à comunidade 
de Belo Monte e davam vivas ao Conselheiro (Villa, 1997, p. 158).

Em determinadas partes da narrativa, surge o narra-
dor, que parece não ser idêntico ao autor. São momentos em 
que se evidencia a aproximação entre os discursos histórico e 
literário, pois o narrador histórico assume o comportamento 
típico de um narrador ficcional. Faz-se referência aqui àque-
las passagens da narrativa em que o narrador reflete sobre a 
situação apresentada e demonstra conhecer os pensamentos 
dos indivíduos. A figura do narrador, em vários momentos 
do discurso, é localizável no tempo e no espaço em que ocor-
reram as ações, como se pode verificar no fragmento abaixo: 

Depois de muita hesitação, Artur Oscar marcou o encontro das 
duas colunas em Canudos, a 27 de junho, treze dias após a par-
tida de Monte Santo. A Primeira Coluna seguia vagarosamente 
pelos caminhos, que algumas vezes não passavam de verdadeiras 
picadas e com enorme dificuldade para o deslocamento da artilha-
ria. A 25, Artur Oscar recebeu a notícia dos combates de Cocorobó 
entre a Segunda Coluna e os conselheiristas, convencendo-se da 
necessidade de chegar o mais rapidamente possível a Canudos. 
No dia seguinte já estava no Rancho do Vigário, a três léguas do 
arraial. Em Angico e Pitombas, a Primeira Coluna travou dois 
rápidos combates e continuou avançando (Villa, 1997, p. 185).

A elipse é outra técnica de discurso consagrada pelas 
narrativas ficcionais que também é usada nessa narrativa 
histórica. Nesse trecho transcrito, por exemplo, há a elipse 
explícita “No dia seguinte”, a qual imprime maior velocidade 
ao tempo da história. Também há supressão de um espaço 
de tempo mais ou menos prolongado no trecho a seguir:
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A 4 de setembro, Siqueira de Menezes tinha ocupado as estradas 
do Cambaio e Calumbi. Com estas manobras ficou impossibilita-
da a entrada de recursos no arraial que, mesmo em pequena es-
cala, permitia suportar o cerco e acesso às fontes d’água. A fome, 
a sede e o bombardeio diuturno do arraial tornavam alarmante 
a situação dos conselheiristas. O término da campanha se apro-
ximava. No final de setembro chegaram mais tropas e munições 
(Villa, 1997, p. 202).

Villa permeia o enredo constituído com alguns textos 
explicativos, a exemplo do que faz Euclides da Cunha nas 
primeiras partes de Os sertões. Interrompendo a narrativa, 
afasta-se do objeto e vai para o plano teórico ou realiza re-
constituições históricas, na tentativa de fornecer uma razão 
para o desenrolar dos fatos.

A religião, por exemplo, é um dos assuntos assim trata-
dos. Villa baseia-se na tradição profética judaico-cristã para 
esclarecer o surgimento do beatismo brasileiro. Demonstra 
que o profetismo existia já na época de Samuel, no século XII 
a.C., e, fazendo uma reconstituição dos principais períodos 
em que se manifestaram profetas famosos, confirma sem-
pre ter existido uma relação de conflito entre pregadores, re-
presentantes da fé mística e sacerdotes, representantes da 
Igreja institucionalizada, que, na avaliação de Villa, tornou 
trivial os rituais e os sacramentos, automatizou as cerimô-
nias e concedeu ao culto um aparato decorativo.

É reconstituído também o panorama religioso do Brasil 
desde o século XVI, contextualizando a relação entre o Es-
tado e a Igreja, a associação dos referenciais indígenas com 
o cristianismo, por parte dos missionários, para facilitar a 
evangelização, a opressão aos padres liberais, a chegada de 
novas ordens religiosas ao país e as reformas do clero tendo 
em vista o combate às práticas religiosas populares. Na com-
preensão do historiado: 
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A Igreja lutou para domar a religiosidade autônoma, estendendo 
o seu domínio a todas as esferas do sagrado. A inquietude espi-
ritual, a busca incessante de deus, a impossibilidade de reduzir 
esta prática à rotina institucional da Igreja, a independência re-
ligiosa e a necessidade de liberdade transformaram os beatos – e 
o maior deles, Antônio Conselheiro – em pedagogos ambulantes, 
que associavam o pensamento à ação, a procura da paz interior 
à vivência radical da fé, o caminho à missão (Villa, 1997, p. 47).

Essa reflexão do narrador histórico, que caracteriza 
mais uma manifestação de sua subjetividade, consegue en-
trelaçar uma dimensão da história de Canudos à história 
das práticas de manifestação de fé por que passaram os ho-
mens.

A organização interna da obra é mais um elemento que 
ratifica a aproximação do discurso histórico de Villa com a 
literatura. O livro está estruturado em capítulos, como um 
romance. Os capítulos constituem uma narrativa que evolui 
cronologicamente, pois inicia com uma biografia de Antônio 
Conselheiro e segue com a descrição e análise da formação do 
arraial de Canudos e das questões consequenciais que envol-
veram o grupo conselheirista, acrescentando um posiciona-
mento quanto ao contexto histórico do final do Império e da 
emergência da República e, então, passa a examinar o con-
flito sanguinário entre governo e comunidade de Belo Monte.

Com os recursos discursivos aqui descritos, o historia-
dor procurou avizinhar o leitor da realidade construída pe-
los sertanejos e seus combatentes durante a campanha de 
Canudos. Com o discurso que forma a narrativa histórica 
Canudos: o povo da terra, Marco Antonio Villa reapresenta, 
para novas leituras, o singular episódio da história brasilei-
ra ocorrido no final do século XIX. Ele encerra seu discurso, 
mas a narrativa sobre a campanha de Canudos ainda deve 
receber outros discursos, reveladores de outras técnicas, tal-
vez proporcionadores de outros diálogos entre diferentes 
áreas do saber humano. 



Considerações finais

As  obras La guerra del fin del mundo e Canu-
dos: o povo da terra, pela convergência te-

mática e por compartir uma organização interna 
em capítulos, constituem-se um corpus privilegiado 
para discutir a aproximação da literatura e da his-
tória. Ademais, estão fundamentadas pelo conceito 
teórico de representação, que sustenta tanto a cons-
trução literária quanto a historiográfica. As repre-
sentações fazem a mediação entre conhecimento e 
realidade objetiva, sendo evidente, então, que as es-
critas ficcionais e históricas apresentam-se de for-
ma semelhante, compartilhando fórmulas, figuras 
e estruturas. 

Atualmente, a área das ciências humanas re-
conhece que:

[...] o conhecimento do real concreto se faz através de 
imagens mentais, produzidas através do intelecto ou 
dos sentidos. Estas se constituem em representações 
do real e, quando acionadas para a compreensão da 
realidade objetiva, passam a integrar a própria reali-
dade. Esta, por sua vez, decodificada individualmen-
te através de representações mentais, apresenta uma 
pluralidade de significados, os quais se externalizam, 
principalmente, através da linguagem escrita e falada 
(Reichel, 1999, p. 58).

Sob essa perspectiva, ambos os narradores 
aqui investigados construíram representações do 
sertanejo como sujeito de sua história, forjadas es-
sencialmente a partir de sua resistência, e deram 
sua contribuição no sentido de renovar o conheci-
mento da realidade das comunidades do sertão.
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A investigação realizada sobre o comportamento do 
narrador em cada uma das narrativas estudadas permite 
sustentar que a literatura e a história estabelecem um diá-
logo permanente. Há o entrelaçamento de ambas enquanto 
formas de linguagem destinadas a representar um passado 
histórico. Os seus discursos levam a “vivenciar a literatu-
ra como a própria história” (Lucas, 1982, p. 95) e, pode-se 
acrescentar, reler a história como se fosse literatura, porque 
no romance tem-se a presença da história e na narrativa his-
tórica tem-se a presença de recursos discursivos próprios do 
discurso romanesco.

O universo interior constitutivo do texto de Vargas Llo-
sa caracteriza-se por duas dimensões complementares: uma 
dada pelo misto de ficção e realidade que configura o interior 
da narrativa e outra alicerçada entre a diegese híbrida e o 
real exterior, documental, ao qual a trama remete. Sendo um 
texto literário pertencente ao subgênero que se convencionou 
chamar de “romance histórico”, La guerra del fin del mun-
do singulariza-se porque, mesmo se apresentando como uma 
transposição do real para o imaginário, dedica considerável 
espaço a enveredar pelo histórico. Mantém-se, em muitos 
momentos, fiel à história a ponto de ser possível reconhecer 
a realidade representada e, inclusive, testar a veracidade do 
discurso do escritor, que se oferece, enquanto produção lite-
rária, a um confronto com outros textos documentais. Vargas 
Llosa, por meio desse romance, leva a pensar que a literatu-
ra é, efetivamente, documento. A obra pode não ser tomada 
como fonte primária, mas apresenta uma factualidade. Fica 
claro também que a literatura não é apenas uma construção 
linguística.

O romance histórico de Vargas Llosa é uma criação que 
contém sugestões aos historiadores que, de certa forma, já 
se preocupam em arranjar novas formas de narrativas para 
contar as novas histórias que se lançam a investigar. Peter 
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Burke (1992) inclui nessas novas formas a micronarrativa e 
as histórias que se movimentam de frente para trás, entre o 
mundo público e o privado, ou apresentam os mesmos acon-
tecimentos a partir de várias perspectivas. Nesse sentido, o 
romance em questão pode ser tomado como uma referência 
para a escrita da história em termos de formulação de expe-
dientes de pontos de vista múltiplos. 

Além disso, suas estratégias discursivas fazem parte do 
conjunto de recursos que Peter Burke considera um caminho 
a ser seguido pelos historiadores para que a escrita da histó-
ria não siga empobrecida pelo abandono da narrativa:

Visões retrospectivas, cortes e a alternância entre cena e his-
tória: essas são técnicas cinemáticas (ou na verdade literárias) 
que podem ser utilizadas de uma maneira superficial, antes 
para ofuscar do que para iluminar, mas podem também ajudar 
os historiadores em sua difícil tarefa de revelar o relacionamen-
to entre os acontecimentos e as estruturas e apresentar pontos 
de vista múltiplos (1992, p. 348).

As narrativas que se desenvolvem sob a conciliação de 
recursos como os citados por Burke efetivamente promovem 
o renascimento da narrativa e visões largas dos eventos tra-
tados.

O historiador Marco Antonio Villa parece partilhar da 
conclusão a que chega o jornalista míope criado por Vargas 
Llosa, o qual conclui que Canudos não é uma história, se-
não uma árvores de histórias (Llosa, 1997). Villa faz de sua 
narrativa o encontro de inúmeras versões sobre o episódio 
enfocado e um espaço para o desenvolvimento de episódios 
paralelos que contam particularidades dos sujeitos envolvi-
dos em função da campanha. Nesse sentido, sertanejos, re-
ligiosos, ministros, marechais, coronéis, soldados, delegados 
de polícia e jornalistas ganham destaque como vozes har-
monizadas pelo narrador histórico para narrar a Guerra de 
Canudos. 
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Canudos: o povo da terra constitui-se, então, com base 
nas visões de vários sujeitos históricos, resgatadas por meio 
da reprodução de textos que serviram de apoio ao trabalho 
do autor. Esses textos, indicadores de um corpus selecionado 
pelo historiador, são entretecidos ao texto reflexivo de Villa, 
formando-se uma imagem do fato. Fontes textuais e o texto 
do autor formam um conjunto discursivo que se denomina 
narrativa histórica, criada para reinterpretar a Guerra de 
Canudos. 

Com sua pesquisa e sua forma narrativa, Villa eviden-
ciou que a história não mostra o passado ao vivo, o acon-
tecimento nu, mas o resultado de uma filtragem, por meio 
de cujo processo estabelece-se um sentido para aquilo que 
está sendo representado. Villa demonstra como a história é 
um conhecimento construído por meio de documentos. Des-
sa forma, a narração que implementa situa-se para além de 
todos os documentos, já que nenhum documento é o evento 
em si.

Paul Veyne afirma ser a história um romance real e, 
ao teorizar sobre a questão “evento e documento”, defende 
que há sempre um limite na apreensão de um evento, que se 
instala uma defasagem entre a experiência vivida e a narra-
tiva sobre ela, pois a consideração de determinados pontos 
de vista sempre vai ignorar outros: 

Em nenhum caso, o que os historiadores chamam um evento 
é apreendido de uma maneira direta e completa, mas, sempre, 
incompleta e lateralmente, por documentos e testemunhos, ou 
seja, por tekmeria, por indícios (Veyne, 1998, p. 18). 

Villa, segundo essa concepção, organiza uma perspecti-
va do que se chama de Guerra de Canudos, pois, semelhan-
temente ao romancista, ele necessitou selecionar, simplifi-
car e ordenar interpretações sobre o evento. O que ele faz é 
captar uma representação do fato, a qual, pela escritura, é 
a própria síntese do real. Sua narrativa, nesse sentido, com-



Iv
ân

ia
 C

am
pi

go
tto

 A
qu

in
o

98 

porta uma versão plausível da campanha de Canudos, mas 
não a campanha de Canudos como tal.

No romance La guerra del fin del mundo, encontram-se 
muitas referências acerca da história e de sua escrita. Em 
uma fala do jornalista míope sobre o coronel Moreira César, 
por exemplo, perpassa a concepção de que os acontecimen-
tos e os sujeitos históricos têm seus sentidos construídos pe-
los discursos que sobre eles são produzidos: “Ver a un héroe 
de carne y hueso, estar cerca de alguien tan famoso resulta 
muy tentador. Como ver y tocar a un personaje de novela” 
(Llosa, 1997, p. 149). 

 Em outro momento, no pensamento desse jornalista 
delineia-se a concepção atual que orienta os historiadores 
na recuperação do passado. Sua reflexão sobre os momentos 
que antecedem o confronto final entre a terceira expedição e 
os conselheiristas põe em evidência a limitação das narrati-
vas históricas: “Piensa: será terrible. Algo que nunca podrá 
reproducir fielmente por escrito” (Llosa, 1997, p. 297). 

O questionamento sobre o fazer histórico também fica 
explícito no romance quando o narrador se propõe a denun-
ciar as visões deturpadas do evento construídas pelos jor-
nais. Na sua avaliação, a propaganda veiculada por meio 
dos textos jornalísticos intoxicou as pessoas, levando-as a 
cometer ações abomináveis contra outras pessoas e contra 
alguns setores da imprensa. Também atribuiu à escrita a 
sedimentação da ideia de que os monarquistas mantinham 
relações de cumplicidade com Antônio Conselheiro e seus se-
guidores. Toma o fato do espião inglês de Ipupiará e os fuzis 
encontrados no sertão como prova concludente de que a his-
tória, às vezes, pode ser narrada equivocadamente. Há um 
desnudamento da forma como muitas vezes é feita a história 
oficial: o fato registrado por escrito, independentemente de 
sua natureza, recebe o estatuto de verdade.
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O discurso do romance La guerra del fin del mundo 
está a serviço da historiografia que realmente pretende 
guardar a memória daquela guerra, opondo-se ao esqueci-
mento. Mostra-se uma obra a serviço da verdade histórica, 
porque, apresentando múltiplas visões, corrobora a ideia de 
que, pela reconstrução de uma imagem do passado, questio-
nam-se os fatos históricos edificados. 

As narrativas analisadas articulam um discurso que se 
dirige a situações objetivas e subjetivas, o que imprime à 
história de Canudos o caráter de algo não estagnado em um 
tempo e espaço definidos, mas de uma ocorrência do passado 
que, pela sua complexidade e repercussões posteriores, ain-
da desafia os intelectuais. 

Unir objetividade e subjetividade é uma liberdade que 
já se pensou caber preponderantemente ao narrador ficcio-
nal. No entanto, Villa demonstrou que o historiador, por es-
tar narrando um fato real que tem o homem como o seu pro-
dutor, não consegue, no momento de realizar sua escritura, 
ser apenas objetivo. O significado que atribuiu a Canudos 
decorreu da objetividade com que revisitou as fontes textuais  
e da explicitação de sua subjetividade enquanto leitor do 
evento histórico.

Mario Vargas Llosa e Marco Antonio Villa, aproximan-
do as áreas do conhecimento de que são representantes, con-
tribuem na luta contra o esquecimento de Canudos. Suas 
obras, ao se entrelaçarem enquanto narrativas que parti-
lham técnicas discursivas e versões históricas de um mesmo 
evento, renovam o propósito de que a paisagem e o sertanejo 
que a ela se mistura, ambos desprezados, miseráveis e mar-
ginalizados, componham a literatura e a história mundiais. 
Suas colaborações para com a grande narrativa em constru-
ção sobre Canudos reacendem a lembrança do “crime”, como 
Euclides da Cunha caracterizou aquela guerra.
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