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"A HISTORIA FARA SUA HOMENAGEM" 

(Gereba / Ivanildo Vilanova)1 

Num profundo deserto sem ter fonte 
jd surgiu um regime igualitrio 
que o justo jd sexagen百rio 
fez erguer-se a cidade Belo Monte 
para ent言o vislumbrar no horizonte 
sem maldade, sem crime e sem dinheiro 
sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro 
mas foi morto e tomado por selvagem 
a hist6ria fard sua homenagem 
え figura de Ant6nio Conselheiro 

Quem viveu a seu lado, sempre quis 
ter real o que era fantasia 
o reinado do c6u nao prometia 
sim o reino da terra mais feliz 
afinal s6 o povo do pas 
pode dar o retrato verdadeiro 
deste lder autntico mensageiro 
que algu6m deformou a sua imagem 
a hist6ria fard sua homenagem 
え figura de Ant6nio Conselheiro 

Masset, uau百, paraguau 
catinga, faxeiro, moror6 
cambaio, caip豆, cocorob6 
monte santo, favela, trabibu 
beatinho, abade, pajeu 
vilanova, brand豆o e fogueteiro 
macambira, lalau e o sineiro 
Tim6teo lendrio personagem 
a hist6ria fard sua homenagem 
え figura de Ant6nio Conselheiro 

Oh! Canudos pas da promisso 
foi injusta e cruel a sua guerra 
tu que eras abrigo dos sem terra 
sem familia, justi9a, lar e po 

I o iagunco era aoenas um irmo 
I o tanatico somente um companheiro 

junto ao mestre encontrando paradeiro 
confian9a, familia e hospedagem 
a hist6ria fard sua homenagem 
h figura de Ant6nio Conselheiro  

S6 o Vaza Barris t五o solitrio 
vive ld como um simbolo e uma prova 
de Canudos, igreja, velha e nova 
linha negra, trincheira,santurio 
malassombro de latifundirio 
coronel poderoso e fazendeiro 
hove mesmo esse reino alvissareiro 
que muitos tomaram por miragem 
a hist6ria fard sua homenagem 
hfigura de Ant6nio Conselheiro 

Setanejos morrendo de magote 
a bandeira rasgada era um molambo 
o quartel sem guarita era um mocambo 
a trincheira era a gripa do cerrote 
a metralha o feioso clavinote 
baioneta era alan9a do carreiro 
a cometa era o b丘zio do vaqueiro 
guarda peito gibao sua roupagem 
a histria fard sua homenagem 
afigura de Ant6nio Conselheiro 

Quase dez mil soldados de elite 
quatro bons generais lhes dando apoio 
bivaque arsenal b6ia e comboio 
com dezoito canh6es e dinamite 
numa guerra civil sem ter limite 
nao um simples conflito passageiro 
brasileiro matando brasileiro 
os vencidos mostrando mais linhagem 
a hist6ria far五  sua homenagem 
え figura de Ant6nio Conselheiro 

Era a luta da foice e do fuzil 
o facao enfrentando artilharia 
uma n6doa no nome da Bahia 
uma mancha no nome do Brasil 
mas talvez que no ano de dois mil 
esse nosso nordeste brasileiro 
seja outra Canudos por inteiro 
mais gente, mais garra e mais coragem 
a hist6ria fard sua homenagem 
え figura de Ant6nio Conselheiro 

'BARRETO, Winston Geraldo e VILANOVA, Ivanildo. In: Canudos. A hist6ria far豆  sua homenagem. 
S豆o Paulo: CPC UMES, p. 1997. Faixa 15. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar quest6es que tratam de identidade 

nacional, cidadania e exclus乞o social no Brasil, na 丘  ltima d6cada do s6culo XIX. 

Utilizamos como fonte principal de pesquisa, o dirio de Isidoro Virgnio. Enquanto 

soldado do Ex6rcito, pertencente ao 12。  batalh谷o de Infantaria de Rio Grande, participou 

da "Revolu9ao Federalista" e da "Guerra de Canudos". Procuramos dessa forma 

perceber as impress6es de um homem proveniente das camadas populares, sua visao de 

mundo e suas reflex6es sobre a Repblica, o Ex6rcito, a naao brasileira e a extensao da 

cidadania para os segmentos populares da sociedade. Al6m disso, buscamos 

compreender as cren9as polticas e religiosas, diante das estruturas ideol6gicas e de 

poder desse perodo. 

Palavras-chave: Identidade Nacional. Cidadania. Guerra de Canudos. 

ABSTRACT 

This paper ains at analysing questions about national identity, citizenship and 

social exclusion in Brazil in the last decade of the 19th century. A diary written by 

Isidoro Virgnio was the main source for this research. As an Army soldier in the city of 

Rio Grande, belonging to the 12th Infantry battalion, he took part both in the Federalist 

Revolution and Canudos War. We want, this way, to perceive the impressions of a man 

from the popular social classes and his views on the world, as well as his reflections on 

the Republic, the Army, the Brazilian nation and the extension of citizenship to the 

lower segments of the society. It is also an objective of this research to understand the 

political and religious beliefs towards the ideological and power structures of that 

period. 

Key Words: Nactional Identity. Citizenship. Canudos War. 
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~ 
INTRODUCAO 

"O brasileiro, tipo abstrato que se procura [...] s6 pode 
surgir de um entrela9amento consideravelmente 
complexo". 

Euclides da Cunha 

Era 8 de agosto de 1897 quando o tenente Guilherme de Souza Soares concluiu a 

lista dos sobreviventes do 12。  batalh谷o de Infantaria de Rio Grande. Contribuia desse 

modo com as ordens que o general Arthur Oscar determinara para a reorganiza 豆o dos 

batalh6es, ap6s o primeiro combate da 4a Expedi9えo contra Canudos. Desenhou numa 

folha quadrados e retangulos, onde sistematicamente agrupou a rela 豆o nominal dos 

praas mortos e feridos no campo de combate, do dia 25 de junho at6 o dia 8 de agosto. 

Pouco se sabe sobre esses 178 homens que aparecem ao longo de cinco pginas. 

Seus nomes entrecruzam-se em um questionrio que indica as gradua6es equivalentes a 

cada sujeito,a companhia a qual pertenceram e algumas observa6es gerais.E , 

simultaneamente, uma lista e um formul百rio. Al6m disso, a lista divide-se verticalmente 

em trs companhias, que se subdividem de acordo com as seguintes gradua6es: 

soldados, cabos, sargentos, anspeadas e msicos. No campo das observa6es, podemos 

ver que dois momentos se destacam: 25 de junho e 18 de julho de 1897, 

correspondentes s datas dos combates da serra de Cocorob6 e do morro da Favela. No 

primeiro temos, entre mortos e feridos, 62 militares, e no segundo conflito, outros 79. 

Todos os sete msicos da ia companhia foram feridos em 18 de julho. Entre os feridos 

estd registrado o nome de "Izidoro Virginio ", msico de 3a classe'. 

Esta seria a 丘  nica referencia ao nome daquele cidadao comum, nao fosse uma 

circunstancia inusitada. O referido soldado, gacho de origem, que fizera parte do 12。  

Batalhao de Infantaria (BI), sediado em Rio Grande, que tomara parte ativa na 

Revolu9乞o Federalista e na Campanha de Canudos, tinha o hdbito de registrar por 

escrito os acontecimentos de que participara, compondo um longo dirio, o qual, pelas 

raz6es a seguir apresentadas, acabou em nossas mos. Trata-se de testemunho in6dito, 

no classificado nem integrado a qualquer acervo documental. Ele nos permitiu o acesso 

ao pensamento de um cidad五o invulgar para o seu tempo, ao testemunho de um homem 

'SOARES, Guilherme de Souza. Rela9ao nominal dos pra9as mortos e feridos,do dia 25 de junho at a 
presente data - 12。  batalhao de infantaria. Canudos, 08 Ag. de 1897. Ver anexo 1. 
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simples, de um homem comum, que viveu sua juventude na passagem para o s6culo 

XX. 

A vida das camadas populares do final do s6culo XIX aparece em poucos 

testemunhos, multiplicando-se em fragmentos. Informa6es a esse respeito encontram- 

se espalhadas em arquivos p丘blicos e particulares, processos judiciais, prontu百rios das 

Santas Casas e hospitais psiquitricos, jornais, cartas, di豆rios. E, quase sempre, os 

registros nao foram feitos pelos pr6prios autores, sendo mais o fruto de considera6es de 

uma elite letrada, cujo retrato da gente pobre, de prostitutas, de pequenos delinquentes, 

de valent6es, de marujos e de soldados, aparecem carregados pelos filtros da ideologia, 

reproduzindo-nos o estere6tipo de povo: feio, ignorante, mau, sujo e perigoso 

As informa6es de um dirio nos permitem outra perspectiva. Tem um carter 

intimista e pessoal, sendo um lugar de segredo e de confiss乞o, que nao responde a 

necessidade de ter um segundo ator. Nao6 como uma carta, que sempre 6 remetida a 

um leitor. Desse modo, nao 6 t豆o vulner豆vel, escapando a boa parte dos filtros 

ideol6gicos, embora n谷o totalmente. Existem poucos dirios de pessoas pobres, do final 

do s6culo XIX no Brasil. Por isso, precisamos escut-lo! E uma das tantas outras vozes 

que se calaram, mas que atrav6s de seus registros impelem o leitor a se aproximar desse 

relato caracterizado pela vis谷o de mundo pr6prio das camadas populares 

Quando atuou junto ao 12。  BI, Isidoro considerava-se "maragato", demonstrando 

simpatia pelos oposicionistas de Jlio de Castilhos, atribuindo aos castilhistas o rtulo 

de "pica-paus de papo amarelo". Tal qual os "jagun9os" de Ant6nio Conselheiro, fez 

parte daquela fileira de insatisfeitos com os desgnios da Rep丘blica rec6m instaurada. 

Seu destino cruzou-se com os rebeldes baianos quando, junto ao seu batalhao, foi 

destacado para dar combate ao "inimigo" do sertao. Como tantos outros soldados, 

enquadrava-se perfeitamente bem no epfteto utilizado na 6 poca que, por deboche, 

identificava "maragatos" e "jagun9os" no qualificativo chistoso "maragun 9o"2 

Era filho de agricultores. O aprendizado da terra seguiu o soldado que, para 

explicar as coisas, as pessoas e o mundo, fazia compara6es ligadas え  natureza. Tamb6m 

aprendera as express6es do quartel, muitas vezes vindas de longe, como aparece, 

igualmente, em Euclides da Cunha, "6 tempo de Murici, cada um cuide de si"3, "civil", 

2 GALVAO, Walnice Nogueira. No Calor da Hora: a guerra de canudos nos jornais, 4a expedi頭o. So 
Paulo: A tica, 1974, p. 34, p. 372. 
3 CUNHA, Euclides da. Os Sert6es - Campanha de Canudos. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 
1997, p. 370. 
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"paisano", entre outras, e que, at6 hoje, habitam os quartis. Aos termos do cotidiano 

so acrescentadas metforas extradas da natureza, elementos sobrenaturais e 

mitol6gicos. Dessa forma 6 que Isidoro estabelece compara6es e da um significado 

para as coisas. Refere-se え  poiftica, falando das "feras", utilizando o "cavalo" como 

simbolo de dominaao e o "gado" como metfora da opressao. Por vezes, vale-se de 

personagens hist6ricos (nem sempre corretamente), como Pedro, o Grande, Atula, 

Torquemada, Dante Alighieri ou Incio de Loyola, para traar determinadas rela6es 

com o vivido. E ainda, personagens religiosos, entre os quais Nabucodonosor, Mois6s e 

Jesus Cristo. 

As vezes mentia, "pelas juntas" (p.389). Era cada mentira de arrepiar. Como 

dissera, as pessoas gostavam mesmo de saber sobre a guerra de Canudos. Para ele, 

mentir nao era pecado, pois se fosse, muita gente importante nao estaria mais ali. Mas 

nao fazia igual aos jornais ou s autoridades pdblicas, por interesses econ6micos ou 

raz6es poifticas: mentia para ter amigos. A solid乞o campineira povoava fundo a alma do 

soldado. 

Com isto, resta saber se esse dirio era um lugar de mentiras. O fato 6 que, 

confrontando as informa6es ali encontradas com aquelas fornecidas por Euclides da 

Cunha e outros memorialistas, que presenciaram "Canudos" e a "Federalista", como o 

alferes Henrique Duque Estrada de Macedo Soares, Marcos Evangelista da C. Vililela, 

Angelo Dourado, Hon6rio Villanova, Dantas Barreto, Euclydes Moura, e outros tantos, 

verifica-se a precis豆o do relato. Podemos at6 mesmo dizer que, tratando-se da questo 

poiftica e institucional, pouco tinha a esconder. 

Tais registros nos permitem pensar como ele se inseria ou, pelo menos, como 

pensava os fatos e as situa6es de sua 6 poca. Nas experiencias polticas daquela 

sociedade, podemos encontrar elementos que possibilitam uma anlise mais eficaz do 

problema. O papel do historiador 6 realizar esses encontros - de fontes - numa 6 poca em 

que as verdades estao sendo questionadas. Os testemunhos servem para enfrentar essa 

crise. Mas, testemunhos s豆o vis6es de mundo. Qual a imagem o povo tinha de seus 

governantes, ao assistirem "bestializados", nas palavras de Aristides Lobo4, a instala o 

da Republica? 

4 CARVALHO, Jos6 Murilo de. Os Bestializados - O Rio de janeiro e a Repdblica que nao foi. Sao Paulo 
Companhia das Letras, 1987, p.9. 
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*** 

Os fatos e as narrações estudados no presente trabalho tem como base de análise 

o conteúdo de dois cadernos que, junto com outros quatorze, compõem o diário de 

Isidoro Virgínio. Hoje, encontram-se sob a guarda do Sr. Paulo de Tarso Teixeira e 

Silva. Foi seu pai quem conheceu o Isidoro. E foi Isidoro que pediu para que ele 

guardasse os cadernos, quando sentira que a morte se aproximava. Na verdade temia 

que, após falecer, as freiras da Beneficência Portuguesa, de Rio Grande, jogassem tudo 

fora. Morreu em 1956, aos 79 anos de idade. 

Sua preocupação tinha fundamento. Infelizmente, o primeiro caderno se perdeu 

posteriormente, pois, mesmo guardado na gaveta da mesa de trabalho do Sr. Paulo, após 

uma limpeza no escritório, foi posto fora. O caderno envelhecido e totalmente 

preenchido pareceu, aos olhos de uma senhora bem intencionada, aquilo que não era: 

lixo. A maior parte continuou a salvo, na casa do guardião. E se hoje se encontra ao 

nosso alcance é graças ao Sr. Paulo, que soube honrar um antigo compromisso paterno 

junto a um velho soldado. Por isso, dedico a ele esse trabalho. 

Nos relatos manuscritos, em páginas amareladas pelo tempo, adivinha a 

sensibilidade das mãos de Isidoro Virgínio. Numa ortografia própria de sua época, 

observa-se o empenho em transformar cadernos padronizados das livrarias Globo em 

algo que lhe é próprio, singular: suas memórias. Cada página está devidamente 

numerada, sendo que títulos demarcam o ritmo de leitura dos assuntos por ele 

registrados. O segundo e o terceiro caderno, que perfazem a parte a ser estudada neste 

trabalho, recebem o nome de "A vida mal vivida". O texto é dividido em capítulos que 

enfatizam o tema das reflexões, aparecendo sempre, ao final, o local e a data em que 

foram redigidos. Além disso, fica evidente o esforço artístico do autor, ao tomar o estilo 

literário requintado da elite. Através de um exercício visual, me coube decifrar, 

emaranhar-me em traços muitas vezes confusos, mas que mais adiante, desvendaram 

segredos de uma grafia e de uma linguagem pessoal. Dessa forma, decidi apresentar a 

fonte sem qualquer correção ortográfica e gramatical. 

Os primeiros nove capítulos tratam da Revolução Federalista. Aqueles 

denominados "Para Alegrete" e "Para Canudos" foram escritos em Salvador, no forte de 
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Sao Pedro, entre 4 e 8 de abril de 1897: mal acabara de sair de uma guerra ej豆  seguia 

para outra. "Na Terra do Vatap" e "Para o Sertao" foram escritos a caminho do Belo 

Monte. No 丘  ltimo registro antes da guerra, curiosarnente aparece: "Cidade de Simao 

Dias, nao tem data". "Para o desconhecido" e "Nuvens Negras" foram escritos nos 

fortes de Barbaiho e de Sao Pedro, na Bahia, entre 9 e 28 de outubro, ap6s o conflito 

Os dez capftulos seguintes foram produzidos na cidade do Rio de Janeiro, entre 10 de 

fevereiro e 3 de junho de 1898, sendo que todos ainda tratam do conflito na Bahia. Os 

pr6ximos foram escritos em Rio Grande (tratam da sada de Canudos e do retorno a Rio 

Grande). Os trs6 ltimos foram registrados no Rio de Janeiro e referem-se え  busca de 

espao na sociedade carioca e ao consequente retorno え  caserna. 

*** 

A hist6ria do soldado Isidoro Virgnio tem como pano de fundo a passagem do 

governo monrquico para o governo republicano, a inser 乞o do Brasil nos quadros do 

capitalismo, a introdu9ao do iderio positivista entre segmentos da sociedade - em 

especial no Ex6rcito. No a mbito regional, ele assistiu aos confrontos sangrentos entre as 

fac96es da elite rio-grandense, vendo triunfar o castilhismo. Suas mem6rias sao 

exemplos de como algu6m pertencente s camadas populares pensou a na 豆o, nesse 

perodo. 

Que import合ncia teria o discurso de um 丘  nico homem na elabora 五o do 

conhecimento hist6rico? Eric Hobsbawm ve a nacionalidade - e a naao - como um 

fen6meno dual, que nao deve ser reduzida a uma 丘  nica dimensao. Construida 

essencialmente pelo alto, nao pode, no entanto, ser compreendida sem ser analisada de 

baixo, ou seja, a partir de "suposi96es, esperan9as, necessidades, aspira6es e interesses 

das pessoas comuns, as quais nao sao necessariamente nacionais e menos ainda 

nacionalistas" 5 .5 Cabe ainda a sugesto de Katerine Verdery, quando diz que devemos 

5 HOBSBAWN, Eric. Sobre hist6ria. Sao Paulo: Cia das Letras, 1998, p.20 
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privilegiar a rela 豆o entre sujeito e contexto, recolocando "a a o nos seres humanos, 

constrangidos pelas estruturas sociais"6 

A realizaao desse trabalho depende, justamente, da relaao entre a parte e o 

todo, tendo por base uma anlise coerente e dial6tica sobre o universal e o particular. 

Construir conhecimento hist6rico a partir dessas premissas 6 o problema que mobiliza 

esse estudo. As demais quest6es que o relato nos permite elaborar importam na medida 

em que nos dao subsdios para uma compreensao ampla do fen6meno, pois 6 a partir das 

rela6es humanas que podemos compreender o mundo. 

Outro problema que os historiadores tem de enfrentar diz respeito aos escassos 

testemunhos das "classes subalternas" do passado. O que a na 豆o significava para os 

integrantes das camadas populares? Acreditamos que esta pergunta pode ser respondida 

em parte atrav6s do pensamento de Isidoro Virgnio, a partir do qual6 possvel notar um 

testemunho genuno da cultura popular no Brasil ao final do s6culo XIX. Entretanto, 

esta testemunha deixa tamb6m aqueles "residuos de indecifrabilidade" que Ginzburg 

apontou para o caso de Menocchio. Sao esses os limites que irremediavelmente temos 

que aceitar. Nao obstante, Isidoro pode ser visto como um caso representativo mesmo 

levando em conta que nao fora um soldado qualquer, tal qual o moleiro friulano. Ambos 

nao escaparam da "jaula flexvel e invisvel dentro da qual se exercita a liberdade 

condicionada", mencionada por Ginzburg7. 

Deste modo, o objetivo geral desse trabalho 6 pensar, a partir do dirio do 

soldado, sobre a forma pela qual ele viu os conflitos da "Federalista" e de "Canudos" e 

quais as rela6es que a partir dele podemos estabelecer a respeito da mobilizaao da 

elite gacha contra Ant6nio Conselheiro. Pretende-se tamb6m tecer as possveis rela6es 

destas informa6es com as de outros dirios, preenchendo deste modo uma lacuna, uma 

vez que os demais memorialistas contam a versao dos "de cima". A "Federalista" foi o 

acerto de contas entre oligarquias, enquanto no caso de Belo Monte elas se voltaram 

contra o povo. Para derrotar a cidade de taipa, precisaram de homens como Isidoro, que 

era do povo. 

6 VERDERY, Katerine. Etnia e nacionalismo na Europa de hoje; in: BALAKRESHNAN, Gopal. Um 
mapa da questao. RJ: Contraponto, 2000, p.271. 
7 GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes : o cotidiano e as id6ias de um moleiro perseguido pela 
inquisi9ao. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.34. 
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No dirio, um homem comum exp6e seus pensamentos relativos ao quadro 

poltico, え  Rep丘blica, ao Ex6rcito e apresenta, no decorrer de sua narrativa, a concep9o 

de cidadao que ele acredita ideal e a que lhe cabe: sua prpria experiencia como 

cidadao, como brasileiro. Assim, comparecem pontos de vista e informa6es sobre as 

condi96es materiais da vida dos soldados, bem como elementos que nos permitem 

aquilatar a efetiva existencia de uma identidade militar, mas tamb6m das interferncias 

regionais na consecu9豆o de uma identidade nacional. E, ainda, o peso de elementos 

misticos na qualifica 谷o da identidade religiosa popular 

*** 

Falar sobre identidade nos leva a pensar sobre como as associa6es humanas 

articulam seus laos afetivos de coesao social, a partir do reconhecimento do "eu" e do 

"outro". Dessa forma, a constru9ao social das identidades ocorre tanto a nvel de 

individuo como de grupo, de forma espontanea ou n豆o. A identidade adjetiva-se como 

nacional, na medida em que tanto as na6es como os indivduos possuem identidades, 

normalmente baseadas no chamado carter nacional, que pode ser justificado pela 

hereditariedade ou pela territorialidade. Assim, enquanto nacional, ela existe "no 

sentimento do 'eu' do individuo como nacional e na identidade do todo coletivo em 

relaao a outros da mesma esp6cie" 8 

Desse modo, podemos pensar que existem mais de uma forma das pessoas 

experimentarem o "nacional". Essas prticas podem ser bastante abrangentes, como a 

relaao da poltica no ambiente familiar ou entao fora deste, na medida em que o 

discurso nacionalista se expande para as ruas e para as institui96es, tomado de um apelo 

integracionista que pode propor tanto a constru9ao social ampla como a guerra, seja ela 

interna ou n豆o ao territ6rio considerado nacional. Pode ser evocado pelo sangue, como 

um atributo gen6tico, ou ent五o a partir de um corpo territorial, cujo discurso evoca seus 

membros a uma unidade cujo princpio 6 o nascimento geogrdfico. Seja pelo sangue ou 

pela terra, o sentimento nacional ipode ser utilizado como discurso integrador ou nao, na 

medida em o discurso se mostre de tal forma abrangente e capaz de agregar quantidades 

cada vez maiores de pessoas e desde que essas mesmas pessoas se sintam nacionais 

8 VERDERY, Katerine. Op. Cit., P. 242 
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E a partir desses sentimentos que ocorre a aao no pensamento humano como 

referncia individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Toda realidade social6 constituda 

por fatos materiais, intelectuais e afetivos, que estruturam, simultaneamente, a 

consciencia do sujeito, envolvendo a constru9豆o de valores capazes de orientar a6es 

humanas, a partir de express6es imediatas do pensamento individual. Jnternalizadas, 

passam a fazer parte da visao de mundo do sujeito. Para Lucien Goldmann, vis6es de 

mundo sao estrutura6es psquicas que se orientam para uma organizaao global da 

sociedade. Sua elaboraao 6 lenta e complexa, cujas etapas se constroem ao longo de 

vrias gera6es e sup6e a prdxis conjunta de um n丘mero consider豆vel de individuos 

constituintes de um grupo social especfico. Esse grupo elabora a sua pr6pria 

consciencia coletiva. A consciencia coletiva indica um conjunto de consci6ncias 

individuais e as suas rela6es de reciprocidade, que s6 existe nas consciencias 

individuais de seus membros. Cada uma delas se apresenta sob a forma de uma maior ou 

menor variaao de uma mesma estrutura, a nvel mais geral, dos grandes sistemas 

estruturados, atingindo o nvel das totalidades mais especficas e particulares, que sao as 

vis6es de mundo. 

As vis6es de mundo n豆o podem ser fatos puramente individuais. Nao sao um 

somat6rio de elementos isolados e independentes, mas conjuntos cujas partes s5o 

interdependentes, ligados por regras especficas que limitam as possibilidades de 

transforma o. A vida social e hist6rica estrutura comportamentos de individuos que 

atuam conscientemente na sociedade. Esse processo de estruturaao 6 coletivo e prov6m 

da busca de respostas unitrias e coerentes para os problemas que surgem em suas 

rela6es sociais. Dessa forma, pretendo discutir sobre como o memorialista traa a sua 

pr6pria concep9ao de nacionalidade naquele perodo. Ou seja, qual a visao de mundo do 

soldado, qual6 a rela 豆o identitria entre sociedade e sujeito, como ele 6 construido pela 

institui9ao integradora e qual6 o contexto em que estd imerso9 

De acordo com o que foi dito, utilizo o conceito apresentado por Manuel 

Castells, para quem "identidade 6 a fonte de significado e experincia de um povo". O 

autor entende que significado "6 a identifica 豆o simb6lica, por parte de um ator social, 

da finalidade da a o praticada por tal ator". J豆  para os atores sociais, identidade 6 o 

processo de constru9ao de significado baseado em um atributo cultural ou um conjunto 

9 GOLDMANN, Lucien. Epistemologia e filosofia poltica. Lisboa: Ed. Presen9a, 1984, pp.22-6 
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de atributos culturais inter-relacionados que prevalece sobre outras fontes de 

significado. Al6m disso, podem haver identidades mltiplas'0 

No entanto, adverte Castells que 6 necessrio distinguir identidade e pap6is. Os 

pap6is 'organizam fun96es e s豆o definidos por normas estruturadas pelas institui96es e 

organiza6es da sociedade. Dessa forma, dependem de negocia6es entre os individuos 

e essas institui96es e organiza6es. Identidades, por sua vez, organizam significados, 

estabelecendo fontes de significado para os prprios atores, construdas por um processo 

de individuaao. Embora as identidades tamb6m possam ser formadas a partir de 

institui96es dominantes, somente assumem tal condi9ao quando e se os atores sociais as 

intemalizam, construindo seu significado com base nessa internaliza o. Identidades s豆o 

fontes mais importantes de significado do que pap6is, por causa do processo de 

autoconstru9豆o e individuaao que envolve. Entretanto, algumas auto-defini96es podem 

tamb6m coincidir com pap6is sociais11. 

A utilizaao do conceito "identidade" se justifica pela sua abrangencia, pois ele 

serve tanto para um individuo como para um grupo. Esclarece-nos Sylvia Caiuby 

Novaes quando diz que o conceito de identidade opera, assim, no plano de uma estrutura 

macro-social e 6 um fen6meno que envolve, necessariamente, considera6es no nvel 

s6cio-poltico, hist6rico e semi6tico. Dessa forma, permite estabelecer rela6es com 

outros conceitos, como cidadania, religiosidade, f e regionalidade, pois exigem urna 

identificaao de indivduos como sujeitos亜  i.mgrupo. A identidade6 evocada sempre 

que um grupo reivindica para si o espao poltico da diferen9a. Nessas manifesta6es 

nao h豆  um interlocutor especifico. Sao grupos que se dirigem え  sociedade, de modo 

geral, ou a uma entidade abstrata, como "o governo"2. Na identidade regional, criou-se 

um "n6s coletivo", que leva a uma aao poltica e emerge quando sujeitos polfticos se 

constituem, implicando na desconsideraao das diferen9as entre liberais e conservadores 

unidos como "maragatos". 

O dirio de Isidoro nos permite pensar, a partir do enredo que testemunha e 

oferece, uma vers谷o, a partir da qual podemos perceber o ser humano que estd preso na 

interse9ao entre a regionalidade poltica dominante, a pedagogia militar e republicana, 

10 CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade - A era da informa9ao: economia, sociedade e cultura. So 
Paulo: Paz e Terra, 1999, p.23 
】」 CASTELLS, Manuel. Op. Cit.,p. 24 
"NOVAES, Sylvia Caiuby, Jogo de Espelhos. Sao Paulo: EDUSP, 1993, p.26 



junto da cultura popular em que est inserido. Alm disso, podemos perceber atravs 
das rela es identitrias que ele estabelece e que, muitas vezes, s言o impostas a sua 
existncia, qual o lugar que a dl加 lhe reservava. Isso o faz ver e 面stinguir da religio, 
da falsidade, da opresso, da excluso social edo fratricdio, o que ele , trabalhador, 
cnsto・ humanista・ A Repblica 6diferente daquela que ele 欧〕nhara. 

Para Sandra Jatahy Pesavento, a identidade e um "processo ao mesmo tempo 

pessoal e coletivo, onde cada indivduo se define em rela o a um 'ns', que, por sua 

vez, se diferencia dos 'outros". O padro de referncia identitria fixa esteretipos, 

constri estigmas, define papis e pauta comportamentos. Partindo de um sistema 

articulado de id6ias, como o"castilhismo" ou o "maragatismo", a identidade estabelece 

uma existncia social distinta, que se traduz em prticas sociais efetivas. Pensando no 
jogo "das corrrespondncias e excluses, que contra加e a identidade a alteridade", a 
autora considera que o ponto de referncia central 6 o sentido de "pertencimento", 
estabelecendo uma comunidade de sentido, dotada de uma fora integradora e 
transformadora do real. A identidade, como constru 豆o imaginria, processo de "iluso 
do esprito", acarreta um processo de op9ao e escolha, necessitando de reconhecimento 

e identificao. Utiliza-se de dados concretos do real e os "reapresenta por imagens e 
discursos onde se realiza uma atribui9o de sentido"3 

Neste trabalho, procuramos encontrar, na "trilha" que Isidoro nos deixou, o 

significado da experiencia em dois momentos aparentemente distintos:a"Federalista" e 

"Canudos". Portanto, buscamos dar voz ao testemunho de um homem simples, a um 

soldado, pertencente a um grupo estigmatizado. Tentando desenvolver uma histria 

vista "de baixo para cima", optamos por estruturar o texto em trs captulos. No 

primeiro, chamado "Poltica amarela", o objeto 6 examinar as concep es de Isidoro a 

respeito da poltica de sua 6 poca e, em particular, a respeito da participa9o poltica do 
exrcito. Jh no segundo captulo,"Os centauros das campinas", pretende-se averiguar o 

modo pelo qual Isidoro concebe a dissidncia maragata e o governo castilhista. Quanto 
ao terceiro, tem em vista examinar o testemunho do soldado por ocasi乞o do conflito no 

'3 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Rela9ao entre Histria e Literatura e Representa9o das identidades 
Urbanas no Brasil (S6culos XIX e XX). In Anos 90 1 Revista de Ps-Gradua きo em Hist6ria. UFRGS. 
Porto Alegre: Ed. Da Universidade., n。 4, dezembro 1995, pp. 115-116. 
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arraial de Belo Monte, suas opiniões a respeito dos grupos envolvidos e suas concepções 

sobre o sentido da guerra. 



1 A ''POLiTICA AMARELA": FLORIANISMO, CASTILHISMO E 
IDENTIDADE MILITAR 

"Os batalh6es ganhavam fama 
e com a fama apelidos: 
o 2 era o Dois de Ouro 
o 12 o Treme-Terra 
o 13。  o Arranca-Toco 
o 16。  o Glorioso 
e o 10 de artilharia, o Boi de Botas." 

Erico Verssjmo 

1.1 ・  "A vida mal vivida" 

Quase todas as tentativas de encontrar quaisquer documentos oficiais a respeito 

de Isidoro Virgnio mostraram-se infrutiferas. Assim, as informa6es relativas a sua vida 

prov6m diretamente do dirio e s6 puderam ser obtidas a partir de uma rigorosa anlise 

de diferentes informa6es fornecidas por ele prprio 

E bem provvel que ele tenha nascido em 1877, na cidade de Rio Grande 

Imaginamos que as'sim tenha sido porque, na informaao de um fato ocorrido em junho 

de 1894 ele afirmou ter, na 6 poca, 17 anos de idade. Embora no tenhamos encontrado 

no bispado de Rio Grande os registros de nascimento ou de batismo, sabemos que ele 

era natural dessa cidade porque ele pr6prio diz isso em seu di百rio. Tamb6m a ele fala de 

seus parentes, de certos locais em que moraram e do tipo de vida que levavam, mas isto 

de modo muito espor五dico. 

Seus familiares eram de duas regi6es nao muito distantes de Rio Grande: a Ilha 

dos Marinheiros e o Povo Novo. Nao sabemos qual 6 sua etnia, pois al6m de nao 

encontrarmos tal indica o no di豆rio, nao temos um estudo sobre as famlias de ld 

Enigmaticamente, nos resta poucas pistas; era filho de agricultores e sua infncia no 

deve ter sido muito diferente da maioria de seus conterraneos: "vendo a cidade to 

perto, ella ali, e eu aqui. Nascido e criado nos campos a危rgado. No era boi nem 

cavallo, era cria da liberdade campineira e de ares amenos" (p.382)l Entretanto, no 

gostava do trabalho do campo, por consider-lo estafante demais: aquele era um lugar 

20 

1 Todas as cita96es textuais do dirio ser五o indicadas entre aspas, seguido da numera9乞o da folha indicada 
nos cadernos. 



"barbaro, mesmo quando chove chuva do cu, sempre ha o queルer, no hapをa. 
Tanto para os homens como para as mulheres e creanas. Sim, as creanas, conforme α 
edade que tem. Mal principia o dia, e com l秘7diaotrabalho no duro e pezado. No 
se respeita folga; muito menos Domingos, dias santos eferiados"(p.382) 

O pai, provavelmente, morreu quando ainda era crian9a. A m言e faleceu em 1891, 
quando ele tinha 14 anos, deixando trs filhos; um deles se chamava Le6ncio. Em l898, 
ja em Rio Grande, registrou que珂at a“山αldo mercadol ] ver se tinha algum de 
meus irmos, o se estava la na outra banda, cavando terra'加377), quando soube que 
s6 no dia seguinte Leoncio viria para aquela cidade. Dias depois, disse que tinha um 
padrasto que se chamava "seu豆ntnio’や  383) 

Quanto aos motivos que os levaram a morar em Rio Grande, nada sabemnos 

Isidoro apenas disse que quando foram para a cidade, ele jd tinha dez anos "bem 

puchados sem ser parecia ser um manac das Coxlhaず’印382）ー uma espcie de 
arbusto ornamental com um fino tronco. Ja na sua idade adulta, revelara Ter uma baixa 
estatura. 

E bem provvel que sua inser 乞o no exrcito tenha ocorrido nos moldes 
habituais adotados no final do s6culo XIX. Conforme John Schultz, os efetivos militares 
diminuiram com o fim da Guerra do Paraguai. Aps uma rpida desmobiliza9o, o 
Ex6rcito ficou com nmeros inferiores ao quadro anterior2. Para Renato Pinto Ven言ncio, 
em certos conflitos, como a guerra do Paraguai, o nmero de crian9as combatentes 

aumentou sensivelmente. Capturadas pelas autoridades nos campos e nas ruas das 

grandes cidades, nem sempre eram menores abandonados: provinham, tambm, de 

famlias de agricultores e de pescadores. Muitas vezes, eram levadas sem o 
consentimento das familias, que reclamavam posteriormente a guarda. 

Conforme Pinto Venncio, parte das crianas pobres abandonadas podiam ser 
encaininbjula para institui96es correcionais como as Companhias de Aprendizes 

Marinheiros. Ao final do Imprio, estas podiam ser encontradas em vrias cidades do 

Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas. Ofereciam um regime de 

internato, onde os jovens aprendiam a ler e a nadar, aldm de ganharem roupas e comida. 

2 SCHULZ, John. O Exrcito na politica: origens da intervenao militar, 18504894. So Paulo: Editora da 
Universidade de Sao Paulo, 1994, pp. 88-90. 
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Da escola de aprendizes, as crianas iam para o servio militar. Nos navios de guerra, 

por exemplo, eram economicamente mais vantajosas para os comandantes, realizando 

algumas fun es indispensveis e, ao mesmo tempo, gastando poucos recursos, pois 
comiam menos que um adulto (basicamente, um pouco de &rinha de mandioca e 
charque) 勾udavain os oficiais, prestando servi9os de camareiro, faxineiro, auxiliar de 
cozinha, entre outras fun9es que no exigissem muita fora. Participavam tambm nos 

momentos de guerra, levando munio para os artilheiros navais3 
Mas, nem sempre o recrutamento era feitoa fora. De acordo com Paulo 

Moreira, a origem social dos soldados vinham dos escravos que, muitas vezes viam na 

flirda uma possibilidade de se tornarem livres, como cidados brasileiros. Percebemos, 
ento, a flicilidade com que se ingressava nas Foras Armadas. Muitos escravos fugidos 

mventavam um nome qualquer e se alistavam, buscando algum tipo de inserao social 
Na Repblica, o soldo pouco atrativo tambm n言o motivava os populares4. Sobre o 
ingresso de Isidoro Virgnio no Exrcito, podemos fazer algumas conjecturas. Embora 

no saibamos exatamente quando ocorreu, certos indcios nos permitem supor a data 
aproximada. Ap6s a guerra do Belo Monte, quando j自  no era mais um militar, revelou 
que tinha "8 annos de praa nos costados’や374). Ja no documento de "assentos", 
obtido por intermdio do general Luiz Seldon da Silva Muniz, consta que ele foi 
"excludo por concluso de tempo a 20 de Dezembro de 1898 "i. Conforme Isidoro, a 
sada aconteceu em "27 do me [sic] de Dezembro, dia de minha liberdade"(p.373). O 

que nos leva a supor que a data de ingresso tenha ocorrido entre o final de l890 e o 

incio de 1891. Desse modo, teria ingressado no Exrcito com aproximadamente 13 
anos de idade. 

De acordo com a data de ingresso,6 grande a possibilidade de que亙doro tenha 
estado entre as pessoas recrutadas え  fora, pois, conforme as informa9es de um 
observador atendo dos fatos desta poca, Euclydes Moura, em 3 de novembro de 1890, 

cinco dias aps a dissolu o do Congresso Nacional, a guarni9o de Rio Grande se 
rebelou e, por este motivo, os recrutamentos forados tiveram incio 

3 VENNCIO, Renato Pinto. in DEL PRIORE, Mary (coon].). Histria das crianas no Brasl. So Paulo: Ed. Contexto, 
2000, pp. 62-5. 
4 MOEIRA, Paulo Roberto Stniidt. Entre o deboche e a rapina: os cenrios sociais da criminalidade pく)pulare皿Pくxto 
かlegre (1868/1888）・ Porto Alegre: JFRGS (disserta加de mestrado）・ 1993・ p.43 
vArquivo histrico do exrcito. livro de assentamentos - 1 companhia/Rio de janeiro, 1898, p. 89. 



23 

"os chefes da coliga 豆o mon言rquica, mandando 
proceder a recrutamento e organizando batalh6es 
compostos de cidadaos arrancados え  fora do seio 
das suas famlias, que ficaram na mis6ria, E...] 
Entre outros fatos tristssimos(...) em Pelotas(...) 
uma familia de laboriosos cultivadores, lan9ando 
nos horrores da fome uma infeliz senhora e cinco 
inocentes criancinhas"6. 

Nao obstante, ele prprio nada nos informa sobre as circunstancias que o 

levaram ao ex6rcito. Mas,6 certo que tinha opinio bastante desfavorvel sobre o 

recrutamento for9ado.. Quando narra a luta do Cerro do Ouro, ocorrida em 1893, 

lamenta a forma pela qual os soldados eram recrutados: "violentamente arrancados de 

seus lares, e sobre penna de morte defender este o aquelle governo. aprma uzual dos 

ルmonhos politicos, paraルerem revoluf6es. Pegar os河ilizis camponezes a laぐo e α 
balla, para nos campos de lucta morrerem por elles, polticos aventureiros" (p ll3-4) 

Devido ao golpe do Marechal Deodoro, ocorreram diversos movimentos de 

resistencia, inclusive dentro dos quart6is Entre esses estava o 12。  batalhao de infantaria, 

cognominado na Guerra do Paraguai como o "Treme-terra"7. Em 1892, com o 

acirramento da luta entre Pica Paus e Maragatos, aconteceu uma divisをo poltica 

tamb6m entre os militares. Consequentemente, diante das tendencias anti-castilhjstas 

dos militares de Rio Grande, o Treme-terra foi deslocado para Cachoeira, longe dos 

estimulos polfticos de seus conterraneos. 

Encarregados de resistir s foras de Gumercindo Saraiva para assegurar a 

manuten9ao das autoridades castilhistas na regi豆o, marcharam para Sao Gabriel 

Tempos depois ocorreu o sangrento combate do Cerro do Ouro; os maragatos foram os 

vitoriosos, dizimando uma grande tropa pica pau. Desse modo, em 3 de dezembro de 

1893, o 12。BI saiu apressadamente de Sao Gabriel, chegando trs semanas depois em 
Rio Grande. 

Em 7 de abril do mesmo ano, o Almirante Cust6dio de Melo atacava essa cidade 

Isidoro, acompanhado de 8 companheiros, desertou da linha de frente. No dia seguinte, 

decidiu nao acompanhar os outros soldados que foram se juntar as foras maragatas 

Retornando ao centro da cidade, auxiliado pelos amigos ligados a sua famlia, escondeu- 

se at6 que sua fuga foi acertada. Dirigiu-se para Sao Louren9o do Sul, onde trs dias 

6 MOURA, Euclydes B. de. O Vandalismo no Rio Grande do Sul: antecedentes da Revolu9豆o de 1893 
Porto Alegre: Martins Livreiro, 1892, p. 35. 
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depois foi preso pelas autoridades locais e, consequentemente, reintegrado ao Treme- 

terra, ap6s uma estadia na prisao. 

Pelo que podemos constatar, Isidoro parece ter se adequado bem ao cotidiano do 

quartel. Bem comportado, disciplinado e zeloso com seu fardamento, nao tinha o perfil 

de um soldado que fosse, nesse sentido, hostilizado por seus superiores. No documento 

de assentos, por exemplo, aparece um elogio oficialmente formalizado nas seguintes 

palavras: em determinada data,"pi pelo Senhor Coronel Comandante, louvado pella 

correc戸o e asseio com que se apresentou na revista do armamento, passada peん  
mesmo, salientando-se dos seus camaradas neste cumprimento do dever" 

Oito meses se passaram entre o 6 ltimo escrito e o novo capitulo, intitulado 

"Nascentes". Conforme seu relato, em 22 de maro de 1895, o 12。BI deslocou-se para a 
Esta 乞o de Nascentes", prximo a Bag6.6 Ali permaneceram at6 ser assinada a "Paz de 

Pelotas", em 23 de agosto do mesmo ano. No dia 7 do mes seguinte, retornaram para 

Rio Grande, onde conheceu seu novo comandante, o ten-cel Tristo Sucupira de Alencar 

Araripe. Seguindo as instru96es do comando florianista, esse oficial exerceu uma 

polftica de apaziguamento entre militares castilhistas e maragatos que porventura 

viessem a aumentar a tensao polftica interna. Em 4 de setembro de 1896, o Treme-terra 

recebeu ordens de partir para Alegrete, ao mesmo tempo que seria substitudo pelo 

29。BI, seu rival poiftico. Ap6s evitar uma incipiente revolta de seus comandados, o ten- 
cel Sucupira conseguiu embarcar suas tropas, que chegaram em alegrete em 4 de 

outubro de 1896. Em 18 de maro de 1897, partiram rumo え  Canudos, a fim de se juntar 

a coluna do general Savaget, na 4a Expedi9ao Militar contra as foras de Ant6nio 

Conselheiro. 

Em 26 de maro partiram de Porto Alegre, chegando no dia seguinte em Rio 

Grande. Nesse mesmo dia, seguiram para o Rio de Janeiro, adentrando na Baa da 

Guanabara em 30 de maro. Nao chegaram a desembarcar. Ap6s receberem a visita do 

presidente Prudente de Morais, onde ocorreu uma rpida cerim6nia, o navio deixou o 

cais ao entardecer. No segundo dia de abril avistaram Salvador onde permaneceram at 

o dia 13 de abril, quando embarcaram para Aracaju. Na capital sergipana, 

permaneceram por pouco tempo, marchando para o serto at6 chegarem em 4 de maio 

na cidade de Simao Dias. Dali pra frente nao existiam mais estradas; por isso, o 

7 MACEDO SOARES, Henrique Duque Estrada de. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Typ. Altina, 
1902, pp.1 15-6. 
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deslocamento efetuou-se em terreno 百  rido e desconhecido. Isidoro, por、  sua vez, s6 

voltou a registrar os acontecimentos em seu di言rio, em 9 de outubro de 1897, quando jd 

se encontrava em Salvador: a resistncia de Canudos jd tinha sido destruda. 

"Para o desconhecido" foi o nome dado ao captulo escrito ap6s a guerra. De 

acordo com o soldado, a 2a coluna em marcha passou por vrios stios e fazendas, 

abandonadas na medida em que as tropas se aproximavam, at chegarem na cidade de 

Jeremoabo, onde a coluna Savaget foi reorganizada. Pouco tempo depois, partiam rumo 

a Canudos, sendo que em 25 de junho ocorreu o combate de Cocorob6, que arrasou o 

contingente do Treme-terra e ocasionou, entre outras tantas baixas, a morte do 

comandante Sucupira, no dia 27 do mesmo mes. No entanto, esse combate possibilitou 

as tropas avan9arem. Em 10 de fevereiro, Isidoro encerrava em Pinheiro, no Rio de 

Janeiro, o capitulo "Alto da Favela", onde narrou o combate notoriamente conhecido 

pelo mesmo nome. Al6m disso, relata (entre outros acontecimentos) que, em 18 de 

julho, ocasiao do conflito, foi levemente ferido na cabe9a e no ombro. E assim 

prosseguiu, escrevendo outros capftulos sobre a guerra, onde descreve as duras 

condi96es da batalha, como a sede e a fome desesperadoras, a falta de 

aprovisionamento, os atos abusivos praticadas constantemente contra os prisioneiros, os 

fuzilamentos e toda a sorte de atos b豆rbaros ocorridos naquele conflito 

Em 20 de dezembro de 1898 saiu do Ex6rcito (embora o soldado diga que 

retiveram-no at6 o dia 27), permanecendo poucos dias no Rio de Janeiro em busca de 

emprego, mas nao obtendo e xito, retornou para Rio Grande. De volta a sua cidade 

natal, continuou escrevendo sobre o conflito de Canudos. Conforme relata, retornaram 

em Outubro para Salvador e, em 7 de novembro de 1897, desembarcaram no Rio de 

Janeiro, onde permaneceu por aproximadamente um ano. Enquanto prosseguia em seus 

registros, come9ou a trabalhar como agricultor na Ilha dos Marinheiros, onde estava sua 

famlia. Comenta Isidoro que as dificuldades que o trabalho lhe infligiam foram 

insuperaveis, de forma que desistiu de trabalhar com a terra e retornou para Rio Grande 

Novamente procurou a famlia do ferreiro Lufs lib6rio que, solicitamente, lhe 

oportunizou trabalho na padaria do Sr. Bento. E assim, Isidoro aprendeu o novo ofcio 

at6 que, no final de julho de 1900, partia para o Rio de Janeiro para novamente tentar a 

sorte. A princpio, as economias que fizera em Rio Grande pareceram-lhe uma fortuna 

Entretanto, o dinheiro terminou sem que conseguisse arranjar trabalho. Sem esperan9as, 

sem dinheiro e faminto, retornou ao loBI de infantaria: em 30 de agosto de 1900 era 

UF"G き 叫二窮鳶」蕊載繊g 
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reintegrado como praa. Pelo que nos conta, integrou-se novamente como soldado- 

msico, onde aprendeu a tocar instrumentos diferentes, como o saxofone, o que o levou 

a participar, al6m das cerim6nias militares, de in丘meras festas e bailes da sociedade 

carioca, onde permaneceu por um tempo que nao p6de ser determinado, pois o segundo 

caderno termina enquanto ele ainda estava no Ex6rcito, fazendo exerccios de guerra em 

Copacabana, em 2 de novembro de 1902. Pelo que sabemos, embasados nas 

informa6es do Sr. Paulo de Tarso, Isidoro deixou o Ex6rcito para ingressar na marinha 

mercante, o que lhe possibilitou conhecer boa parte do mundo. 

Essas sao algumas das referncias biogrdficas que pudemos encontrar nos dois 

primeiros cadernos, somadas a outras informa6es provenientes de diferentes fontes 

Embora nao tenhamos encontrado a certidao de batismo, nem a de 6 bito, fomos 

informados pelo guardio do dirio que ele falecera em 1956, na Beneficencia 

Portuguesa de Rio Grande, aos 79 anos de idade. 

1.2 - A ascens豆o dos castilhistas 

Em 17 de janeiro de 1893, Isidoro terminou de escrever o capitulo "Vingan9a 

Amarela", no qual relata a transferncia do seu Batalh豆o de Rio Grande para So 

Gabriel. Como se sabe, o verbo "vingar" indica a id6ia de um motivo anterior merecedor 

de puni9ao, a promo9ao da reparaao de algo, tirar a desforra, castigar. Neste caso, a 

"vingan9a" em questo dizia respeito s duras medidas que os castilhistas impuseram a 

eles, militares maragatos. 

Para ele, as decis6es favorveis ao castilhismo constituiam uma "poltica 

amarela", uma poltica dirigida por "vorazes pica-paus de peito amarelo" (p.103), 

valendo-se do apelido das foras legalistas, devido ao formato do quepe, de oficiais, 

parecidos com o bico do p五ssaro. Em seu modo peculiar de retratar o cendrio poltico 

em que viveu, a "vingan9a amarela" constituiria um entre outros exemplos da 

"politicanha", quer dizer, uma forma de agir incorreta e odiosa. Mas de que os 

castilhistas teriam se vingado? Qual a visao do soldado a respeito do florianismo e do 

castilhismo? 

Antes de respondermos a estas quest6es, conv6m lembrar que o quadro politico- 

social do Rio Grande do Sul, no periodo em que Isidoro come9ou a redigir seu dirio 
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esteve marcado por conflitos que extrapolavam os limites do prprio estado. Conforme 

Helga Piccolo, no incio da Rep6blica os militares n豆o lutavam somente pelo poder 

poltico, mas tamb6m pelo monop6lio da fora armada dentro do territ6rio nacional, 

para o que o poder dos senhores guerreiros da fronteira constitua uma ameaa. A 

alian9a entre militares e castilhistas era justificada pela necessidade de manter a ordem 

pblica a partir da interven9豆o federal conduzida pelo Ex6rcito8 

Desse modo, em 23 de novembro de 1891, a esquadra do almirante Cust6dio de 

Melo se amotinou na baa da Guanabara, o que levou Deodoro da Fonseca a renunciar, 

deixando a presidencia a cargo do marechal Floriano Peixoto. Em 13 de maro de 1892, 

as foras castilhistas reuniram-se na Argentina; preparavam-se para a invasao da 

fronteira gacha. Em 12 de junho de 1892, Floriano telegrafou ao Visconde de Pelotas 

para tranqiliz-lo quanto ao envolvimento das for9as federais no conflito, mas o 

retorno de Castilhos ao poder teve seu apoio, pois ambos eram aliados 

O plano revolucion百rio de 1892 levaria os castilhistas ao poder. O movimento 

estava marcado para eclodir entre Maro e Junho. De Porto Alegre, a junta diretora 

constituda pelo general J丘lio Frota, J丘lio de Castilhos e Joao Aives, coordenaria as 

tropas. A invas豆o ocorreria, simultaneamente, em todas as regi6es do Estado que 

pudessem compor釦奪as9 . 

Estabelecida a alian9a entre Castilhos e Floriano, em 17 de Junho explodiu a 

Revolu9豆o Federalista, O gen. Joca Tavares transferiu o governo para Bag6.6 Em 18 de 

junho, foras militares atacaram Santana do Livramento por ordem de Victorino 

Monteiro. O objetivo principal era dominar Bag6, por considerarem que ali se 

encontrava o principal arsenal, como tamb6m por sediar o governo do gen. Tavares. 

Para ld seguiram importantes lideran9as, como Juca Tigre. 

Conforme Moreira Bento, devido ao agravamento do conflito, veio do Rio de 

Janeiro, nomeado comandante das opera6es de guerra, o gen. Joao Batista da Silva 

Teiles. Juntaram-se a ele o 28。BI (Rio Pardo), 29。BI (Pelotas), 30。BI (Porto Alegre) 

Al6m dessas unidades, tamb6m vieram dar apoio o 110 BI (Fortaleza), 20。BI (Gois), 

25。BI (Sao Paulo), 3 1。BI (Sao Joao dei Rey), 32。BI (Vit6ria) e o 35。  BI (Teresina), 

8 PICCOLO, Helga I. L. O "Nacional" e o "Regional" na Revolu9ao Federalista. Florian6polis 
SBPFLIAnais da XIII reuni豆o, 1993, p.258. 
y MOREIRA BENTO, Cldudio. Hist6ria da 3a Regiao Militar- 1889-1953. P. Alegre: Qualidade, 1995, 
p.62. 
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como tamb6m os corpos de Piratini e Cangu9u 10 Todos estes eventos poifticos 

contaram com o envolvimento ativo dos militares. Tal envolvimento, entretanto, pode 

ser observado nao apenas no papel desempenhado pelos adeptos da Rep6blica e do 

Castilhismo. Havia tamb6m aqueles simpticos aos revoltosos, ao maragatismo 

Conforme Helga Piccolo, a constru9谷o da hegemonia do PRR teve que passar 

por um conflito armado de dois grupos que tinham projetos distintos, tanto ao nvel de 

desenvolvimento econ6mico quanto poiftico. Para a autora, a "derrota dos 'maragatos' 

representou tamb'm o solapamento do poder dos senhores guerreiros que dom加avam o 
espaぐo fronteiriFo". Lembrando Aristides Lobo, "por hora, a cor do governo' 

puramente militar e dever ser assim"竺  

1.3 Ex6rcito, Poltica e Cidadania. 

Desde a Guerra do Paraguai, os militares se consideravam os guardi6es da 

territorialidade, das institui96es, do desenvolvimento e da soberania nacional. Como 

soldado, Isidoro assimilava essa identidade legitimadora e se integrava aos discursos do 

Estado nacional, reivindicando o respeito pela hierarquia e assumindo deveres, como a 

plena obedi6ncia de sua categoria. Vigorava ent五o uma pedagogia nacionalista que 

estimulava um sentimento de brasilidade, baseado na territorialidade e na obediencia das 

institui96es. 

Para Benedict Anderson, toda na 吾o 6 uma comunidade poiftica imaginada. Seus 

membros vivem a imagem de uma comunhao, cujo passado 6 mais ficcional do que 

concreto13. Talvez seja essa mesma id6ia que Eric Hobsbawn 'nos prop6e quando diz 
que a na 豆o6 "qua阿uer corpo de pessoas sがcientemente grande cujos membros 

consideram-se como membros de uma nacdo". Dessa forma, a identidade nacional6 um 

conceito problemtico que deve ser considerado no plural. Como nos mostra 

Hobsbawm, nao se pode presumir que, "para a maioria das pessoas, a identificafdo 

nacional (quando existe) exclui ou'sempre superior ao restante do conjunto de 

identicaぐ6es que constituem o ser social". Al6m disso, ela 6 sempre combinada com 

'O Idem, p. 94 
"PICCOLO, HeIga H. L. On.Cit. o. 90. 

’ 	 ~ 	 ‘ 	 ' ‘ 	 、  

12 CHACON, Vamireh. Deus 6 Brasileiro. O imaginrio do messianismo poltico no Brasil. Rio de 、  

Janeiro: Editora Civilizao Brasileira S.A., 1990, p.160.1(coord ) Um Mapa da Questao Naclo菰  -13 ANDERSON, Benedict. In: BALAKRESHNAN, Gopal.(coord.) Um Mapa da Questao Nacional. Rio 
de Janeiro: Contraponto, 2000, p.23. 

~ー  
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outros tipos identit百rios, mesmo quando possa ser sentida como superior as demais. 

Pode, tamb6m, mudar e se deslocar no tempo, mesmo em perodos breves'4 

Para Manuel Castells, 、  a constru9乞o social da identidade sempre ocorre num 

contexto marcado por rela6es de poder, no qual cada tipo de processo de constru9ao 

leva a um resultado distinto no que tange え  constitui9ao da sociedade'5. Essa afirma o 

vem confirmar o que disse Helga Piccolo, quando afirmou que, paralelamente ao 

esforo da elite dirigente brasileira construir uma "identidade nacional", indispens五vel 

ao processo de constru9ao do Estado nacional, ocorre a constru9ao de identidades 

regionais. A consequ6ncia disso foi a "Revolu9o Federalista" no Rio grande do Sul que 

dividiu os gachos em duas identidades b豆sicas: pica-paus e maragatos'6. Como foi dito, 

defendiam interesses, identidades e projetos nacionais distintos. Conforme Castells, a 

identidade de projeto ocorre quando atores sociais, utilizando-se de determinadas 

referencias culturais, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posi9ao na 

sociedade'7 . Dessa forma, disputavam o poder para se legitimarem como condutores 

hegem6nicos do novo regime, seja a nivel regional ou a nvel nacional. Dessa maneira, 

construdas como legitimadoras, encontravam no personalismo - no caso do 

republicanismo castilhista e florianista - nomes que mais pareciam partidos polticos. 

Pensando no espao fronteiri9o gaicho, Helga Picollo diz que ele permitia 

circulaao de id6ias, de identidades, que come9aram a se estruturar a partir do incio do 

s6culo XIX, embora ainda n乞o tivessem conota6es nitidamente nacionais. Utilizando- 

se do conceito de Benedict Anderson, a autora lembra que a na 五o (comunidade poltica 

imaginada) ainda estava em constru9ao'8. Se assim 6 , auxilia-nos Otdvio lanni quando 

diz que esse processo n乞o se completou. Para ele, o Brasil ainda nao 6 propriamente 

uma naao, embora haja momentos que pare9a. Desse modo, pode ser considerado um 

"Estado nacional", um "aparelho estatal organizado", embora esteja simbolizado e, em 
1 	一 	一一 ‘一」一一一一ー一一 ,一一一一‘一一一一一一I,ーーーーーーーヴー 19 

aigum momentos, compreenuamos como um touo em movimento e transrorrnaao 

Quanto ao uso que este Estado fez da violencia para se legitimar, Anthony 

Giddens, baseando-se em Otto Hintze, afirma que o poder militar 6 "tanto parte do 

'4 HOBSBAWM, Eric. Op.Cit., pp.18-20. 
15 CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade - A era da informa頭o: economia, sociedade e cultura. So 
Paulo: Paz e Terra, 1999, P. 24. 
'6 PICCOLO, Helga H. L. Op. Cit., p. 90 
17 CASTELLS, Manuel. Op. Cit., pp.24-69. 
18 PICCOLO, Helga H. L. "N6s" e os "Outros": conflitos e interesses num espao fronteiri9o(1828-1852). 
Sをo Paulo: SBPHIAnais da XVII reuniao, 1997, p. 82. 



30 

desenvolvimento do capitalismo/industrialismo quanto como a confi加raぐdo do curso 

futuro de desenvolvimento"20 . No Brasil, a vincula o dos militares com a poltica 

tornara-se mais forte nas ltimas d6cadas do s6culo XIX, momento a partir do qual se 

pode perceber efeitos das diferen9as polticas dentro de seus pr6prios quadros. Neste 

sentido, seria natural observar repercuss6es destes choques dentro de uma institui9o 

que 6 a jun9ao de foras de vrias partes do pais, em que nem sempre os 

posicionamentos polticos regionais eram conformes ao desejo dos construtores do 

Estado nacional republicano. 

Quando Isidoro Virgnio come9ou a escrever seu dirio, jd apresentava id6ias 

pessoais a respeito desta interferncia da poiftica nas fileiras do ex6rcito. A descri9五o6 

datada de 8 de Janeiro de 1893 e refere-se え  transferncia de seu batalhao de Rio Grande 

para S乞o Gabriel. O comando do 6。  distrito militar teria determinado modifica6es nos 

corpos de tropa que estavam え  s margens do rio Ibicui, dissolvendo-os ou redistribuindo- 

os. O seu pr6prio Batalh豆o, o Treme-terra, foi inicialmente transferido para Cachoeira; o 

29。  da mesma arma, que era aquartelado na cidade de Pelotas, foi para a cidade do Rio 

Grande. Essas altera6es resultariam da "factal e malfadada politicanha pessoal" que 

"invadiu e avasぐallou風d os quartes β司pondo a severa diciplina βid militar em 

pandareco"(p.99). Para completar suas impress6es, concluiu: 

"o militar hoje, ja nao e militar 6 um estrumento 
[sic] politico profissional que s6 atende os seus 
interesses, e nada mais. A hydra politica matou o 
velho e tradicional prestigio do militar Brasileiro 
guardio da Patria, da ordem respeito e progresso 
da Naao Brasileira. Quem visse um militar, via 
uma fia9ao [sic] do Brasil. Hoje n豆o: quem v6 um 
militar ve um sustentaculo da tyrania, um inimigo 
da liberdade e do povo. Tudo tudo por causa desta 
vagabunda politicagem nessoal 一 P. n斉c edAi1 1d-1 
U militar Brasileiro, ja nao 6 mais militar,6 um 
politico profissionaes [sic] uxurpador [sic] dos 
direitos civis. Adeus orgulho do Exercicto, adeus 
diciplina 	[sic] 	militar, 	adeus 	soldado 
Brasileiro"(p.99-100). 

19 IANNI, Otdvio. A Idia de Brasil Moderno. Sao Paulo: Ed. Brasiliense, 1992 
20 GIDDENS, Anthony. O Estado-Na95o e a Violncia. S5o Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo, 
2001, p. 52. 
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Observa-se, pois, que seu juzo n豆o era em nada favorvel ao envolvimento dos 

militares na poiftica, sobretudo daqueles favordveis ao castilhismo. Invocava o exemplo 

de her6is do panteo militar "que dero provas de serem patriotas e acima de tudo, ser 

Brasileiros" (p.100). O partidarismo dos militares parecia constituir uma falta de 

patriotismo・  ao que acrescentava: "tempo vira, ndo estar muito longe, que a Nafdo 

Brasikira, seri reta仇ada e vendida as naぐ es estrangeiras colonisadoras, para 
如udio dos traidores e ルisos republicanos"(ploo)Al6m dele, muitos de seus 

contempor合neos, como Angelo Dourado e Joaquim Nabuco, argumentavam contra as 

alian9as antipatri6ticas entre o governo florianista e as na6es europ6ias. Nao eram 

id6ias gratuitas. Isidoro sabia muito bem do que falava, pois descreveu claramente o 

domnio de posi96es poifticas importantes por lideran9as militares favordveis a J丘lio de 
Castilhos: 

"E que em Porto Alegre, o Sr. Gel. Bernardo 
Vasques, commandante do 6。  Distrito Militar, por 
ordem do Sr. Marechal Floriano Peixoto, 
presidente da Republica, havia transformado a 
situaao politica do Estado. Repondo no governo a 
situa 乞o politica, cahida a 23 de Novembro 
de1891, por erfeito da revolta militar de 8 de 
Novembro do mesmo anno. Foi esta 
transformaao, que deu motivo os arreganhos entre 
varios corpos ali acampados. Pois, como no 
podia deixar de ser, havia um corpo contra e outros 
afavor [sic] do governo estadual de entao. E o 
erfeito [sic] da violaao poltica na caserna que 
matou a diciplina [sic] militar, e o pretigio [sic] da 
farda, e desorganizando as foras armadas do 
paiz"(p. 101). 

Pressente-se, claramente, o questionamento え  legitimidade da luta poltica nos 

quart6is. A briga entre castilhistas e maragatos tomava a caserna, quebrando algumas 

regras institucionais bsicas. O envolvimento poltico dos militares era entendido por 

Isidoro como antipatriotismo, uma vez que os interesses particulares acabavam sendo 

colocados antes dos interesses nacionais. A falta de nacionalismo poderia colocar em 

perigo a pr6pria integridade do pas, diante de interesses estrangeiros 

Tais id6ias nao eram exclusivas dele, mas encontrava guarida no debate polftico 

da 6 poca. Joaquim Nabuco, por exemplo, em seu tratado "A intervenぐdo estrangeira em 
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1893", afirma que Floriano Peixoto teria solicitado a interven9ao direta da Inglaterra 

quando a baa da Guanabara esteve sob a mira dos canh6es da Armada de Cust6dio de 

Meio.20 De acordo com Maria de Lourdes M. Janoti, em face da "Federalista" e da 

revolta de Cust6dio de Meio, o governo buscou o apoio dos Estados Unidos para 

defender a Rep丘blica contra uma eventual interven9ao das potencias europ6ias21. De 

forma contrria, para Euclydes Moura, as rela6es brasileiras com o exterior podiam ser 

compreendidas a partir de um sentido colaboracionista: "na capital federal, o governo 

provis6rio [...]abria de par em par as portas da pdtria ao estrangeiro honesto que 

viesse sentar-se ao nosso たdo, colaborando no progresso e na riqueza desta vasta 

parte da Am'rica"22 . 

O olhar das elites estava direcionado para a Fran9a como modelo poiftico e, para 

a Inglaterra como modelo industrial. Ali se encontrava a civiliza9ao, a dos povos 

europeus que foram responsveis pelo desenvolvimento de suas na6es. Tinham se 

sobressado na poltica, na filosofia e na economia moderna. Isidoro Virgnio, por sua 

vez, nao estava imune a esse deslumbramento. Entretanto, sua admiraao recaa sobre a 

Alemanha que, segundo ele era "um dos paizis [sic] mais civilizado e amigo do 

Brasil"(pp. 133-4). 

O Brasil, seguindo a 6 tica de suas elites, deveria seguir o modelo europeu. Se 

n豆o est言vamos no mesmo nvel de desenvolvimento deles, isso se devia ao nosso 

processo hist6rico , como mostra a ideologia do pessimismo, produzida por Svio 

Romero. Para ele, a natureza hostil e o clima insalubre associado え  conjun9乞o de trs 

raas inferiores estavam contraditoriamente destinadas a um grande futuro, atrav6s de 

uma teoria aristocr豆tica e racista - o branqueamento23 . Assim como se pensava na 

constru9ao do Estado nacional brasileiro, a concep9ao europ6ia sobre os direitos se 

incorporou aos textos constitucionais latino-americanos, de modo que a forma 乞o da 

nacionalidade percorreu o caminho da formaao da cidadania. 

Para Jos6 Murillo de Carvalho, nao desfrutdvamos de uma cidadania plena. Essa, 

por sua vez,6 compreendida (de acordo com a proposi9ao de T.H. Marshall -Citizen- 

20 NABIJCO, Joaquim. A Interven9ao Estrangeira durante a revolta de 1893. Companhia Editora 
Nacional. Rio de Janeiro: Civiliza9o Brasileira S/A, 1939, p.22 e p. 102 
二 JANUYU, Maria de Lourdes M6naco Janotti. Os subversivos da Rep6blica. Sao Paulo: Editora 
l3rasiliense, 1986, p.72. 
22 MOURA ,Euclydes.Op. Cit., p.14 

三LEITE, Dante Moreira. O cardter nacional brasileiro. - hist6ria de uma ideologia. S豆o Paulo: Pioneira, 
1983, pp.207-9. 
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ship and Social Class) como a jun9ao de trs elementos; os direitos civis (direitoa 

liberdade, え  propriedade e え  igualdade); os direitos polticos (participaao no governo, 

direito え  manifesta 谷o, ao voto, a ser votado); direitos sociais (participa 豆o na riqueza 

coletiva, direito a educa o, ao trabalho, a sade). No caso brasileiro, o autor considera 

que ocorreu uma diferen9a de importncia dada a um dos tipos, em detrimento dos 

demais, al6m da alteraao da sequencia em que foram adquiridos: os direitos poifticos 

teriam surgido antes dos direitos civis (ao contrrio da Inglaterra), dificultando deste 

modo a transforma o da cidadania em valor coletivo e em prtica cotidiana24 

Entretanto, Carvalho considera que "cidadania 6 algo mais complexo", como podemos 

ver em suas palavras: 

"Yendo ms alla que Marshall, dirIa yo que 
ciudadana es ms que una colecci6n de derechos 
[...] Ciudadania es tambi6n la sensaci6n de 
pertenecer a una comunidad, de participar、  de 
valores comunes, de una historia cornn, de 
experiencias comunes. Sin ese sentimiento de 
identidad colectiva ー  que confieren la lengua, la 
religi6n, la historia, no seria posible la existencia 
de naciones democrticas modernas. La identidad 
nacional quasi siempre se halla estrechamente 
vinculada a los derechos, sobre todo a los civiles. 
Pero es ms que la sumaq de los derechos, es u 
como la argamasa que une entre si a los individuos 
y mantiene unida a la comunidad en momentos de 
crisis. Identidad nacional y ciudadana, sin 
confundirse, se refuerzan mutuamente25. 

Conforme o autor, o sentimento nacionalista 6 um elemento importante na 

forma o da cidadania, cujo fortalecimento ser五  cada vez mais indispensdvel para a 

sobreviv6ncia nacional. Para ele, at6 1822 n乞o existia um "cidadao brasileiro", nem 

uma "ptria brasileira", pois a economia gravitava em torno de interesses particulares, 

sendo que o princpio da igualdade (legal) era inexistente. Al6m disso, a escravidao e o 

poder dos coron6is nao permitam que existisse um poder pdblico, prevalecendo os 

interesses do poder privado. A mudan9a mais significativa teve incio em 1884, quando 

24 CARVALHO, Jos6 Murilo de. Desenvolvimiento de la Ciudadana en Brasil. M6xico: Fondo de Cultura 
Econ6mica, 1995, pp. 9-12. 

25 CARVALHO, Jos6 Murillo. Op.Cit.,p. 11 
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ocorreu um grande aumento populacional representado pela entrada de cerca de trs 

milh6es de imigrantes europeus. Esse fato foi significativo para o desenvolvimento dos 

direitos civis. 

A Rep丘blica, pelo seu aspecto poltico, nao incorporava a id6ia de igualdade e de 

democracia. Os republicanos falavam de democracia e fim dos privil6gios, mas tratava- 

se apenas de um discurso que n乞o ia al6m da ret6rica. Para Carvalho, a id6ia de povo era 

puramente abstrata. O povo era a parte mais hostil ou indiferente ao regime. As raizes 

culturais encontravam-se na escravidao. O cidad百o era tratado como o escravo e o 

agregado. Portanto, essa sociedade nao era nem um pouco igualitria; e nao pretendia 

ser. Existia uma forte hierarquia social que determinava os diferentes tipos de cidadaos 

O povo era constitudo pelos cidad豆os de segunda e terceira categoria; a educaao cvica 

era o porrete. 

A respeito da participaao dos militares brasileiros no princpio da Rep丘blica, 

Carvalho diz que eles buscavam maior participaao, devido ao fato de pertencerem え  
burocracia estatal. Nao se trataria tanto de uma luta pela cidadania, "mas do que 

poderamos chamar de estadania"26 . Mas tamb6m temos que considerar a linha social 

que diferenciava oficiais e soldados, pois esses estavam sujeitos, como cidad谷os 

menores, ao recrutamento forado para a guarda Nacional, para o Ex6rcito e para a 

Marinha. Se escapasse dessas trs alternativas, n谷o escaparia do inspetor de quarteirao e 

dos delegados de polcia. 

Os jovens recrutas eram submetidos a uma dura disciplina, cujas consequencias 

daqueles que se recusassem as normas podem ser entendidas a partir do seguinte 

vocabul豆rio: o marmelo, a lambada, a chibata, o pau, o sarrafo, o cacete, o porrete, o 

bord豆o, a manguara, a vara, o cip6, a borduna, o couro, o bacalhau, o chicote, o relho, o 

aoite, o la9o. Ou seja, o "bom cidado" deveria ser obediente as leis e cordial. Al6m 

disso, Jos6 Murillo de Carvalho nos lembra que "a igualdade jacobina do cidado foi 

aqui logo adaptada d s hierarquias 勿cais: hayた o cidado, o cidado-doutor e a厄  
mesmo o cidado-doutor-general"27 

Isidoro Virgnio demonstra ter consci6ncia destes limites. A "vinganぐa amarela" 

a qual faz referencia no captulo inicial de seu dirio tinha sido, na verdade, um castigo 

26 CARVALHO, Jos6 Murilo de. Os Bestializados. - Rio de janeiro e a Rep丘blica que nao foi. Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1987, pp. 49-50 
	, Pontos e bordados: escritos de hist6ria e poiftica. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p.94 
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infligido ao comandante Onofre dos Santos, por este ter garantido a vida de um 

‘加ltico refugiado, e a ordem publica na cidade de Cachoeira"(p.103). Devido a isso, 

o Treme-terra foi transferido para Sao Gabriel, situada no centro da regiao da 

Campanha, onde predominavam os castilhistas. S豆o Gabriel era "um ninho de voraz e 

sanhundos(sic) pica pa庇s (sic)"(p. 103). 

Ser soldado era cumprir um papel, uma fun9ao institucional que limitava a 

atuaao poiftica. Era uma norma que, na prtica, n五o era seguida. Por um lado, Isidoro 

sentia que as tropas estavam insatisfeitas com a poltica; por outro, sabia que os 

soldados nao tinham direito algum e, muito menos, direito え  opinio poiftica. Por isso, 

come9ava a duvidar do Ex6rcito, a ver o modelo esvaziar-se de sentido, partindo da 

leitura que fazia das tradi96es militares. Mais parecia o fim da cren9a em um modelo, 

formado por personalidades como Duque de Caxias e Os6rio. N豆o se mostrava 

satisfeito, pois considerava tratado como "gado". Contudo, acreditava que um 

juramento patri6tico nao podia ser quebrado, nem pela poltica, nem por nada. 

A tensao poltica atingiu seu ponto mdximo quando as tropas federalistas, 

prontas para o combate, entraram pela fronteira uruguaia. Ali豆s, era esse o motivo pelo 

qual o 12。  e os demais Batalh6es foram enviados para Sao Gabriel. Teriam que resistir 

ao ataque de Gumercindo Saraiva. Em fevereiro de 1894, encerrava-se mais um 

capftulo, intitulado "Revolu ぐdo". Inicialmente relatou a nova organizaao das tropas, 

para em seguida dizer que o comandante Onofre dos Santos, "por razうes politicas, foi 

urgentimente [sic] chamado a capital da unio"(p. 109). Ap6s determinar o afastamento 

do comandante, Floriano colocou o general Jorge Diniz Santiago no lugar daquele 

Conforme John Schulz, foi no governo de Floriano que ocorreu a maior 

participa9乞o militar na poltica da Rep丘blica Velha. Ap6s a eclosao da Revolta da 

Armada, de Cust6dio de Meio, este enviou oficiais para vrios estados com o objetivo 

de incentivar as fac96es destitudas por Deodoro a derrubarem os regimes locais 

Contava tamb6m com o apoio do PRP e da grande maioria do corpo de oficiais. Em 6 de 

abril, diz o autor, apoiados por banqueiros do Encilhamento, treze generais e almirantes 

solicitaram ao presidente que este realizasse elei96es presidenciais, mas todos foram 

reformados. Os oficiais que o apoiaram foram promovidos28 . Os postos variavam de 

acordo a hierarquia social, constituindo uma grande rede de colaboradores, de modo que 

at6 mesmo os soldados participavam da luta poltica. Alguns, como veremos abaixo, 
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parecem ter uma importncia para o centro de informa6es do poder republicano. No 

segundo caderno do dirio, Isidoro disse algo a respeito de um desses soldados 

florianistas, que serviu no 12。  BI em 1894 e que acabou morrendo em Canudos: 

"Este soldado Vicente Tabajara, [...J Nos tempos 
em que serviu no 12 apezar [sic] de ser boa 
pessoa e bastante letrado, e de exemprar [sic] 
comportamento, no era benquisto [sic] entre os 
companheiros. Por razao de ser Florianista, 
exartado [sic] e apaixonado, o que era de nosso 
dezagrado [sic]. Visto, n豆o se dd bem no 12。  
requereu e obteve transferencia, para o 13。  de 
Infanteria, aquartelado em Porto Alegre, que era 
pica pa, do papo amarello. O Florianista:6 como 
elle era tratado entre n6s companheiros, no 12 de 
Infanteria. Fora de suas edeas [sic] politicas e 
apaixonadas que se encompatilizous [sic] com os 
companheiros. Era uma boa pessoa, e de esmerada 
educaao"(p.338-9). 

Isidoro questionava o envolvimento do Ex6rcito na poltica. Tudo leva a crer 

que, para ele, Floriano estaria intervindo diretamente na poltica regional, ferindo a 

neutralidade poltica e ajudando a sustentar a tirania castilhista. Mas, ele pr6prio tinha 

convic96es polticas claras. Mais do que isso: "o 12o de Infanteria em massa era 

maragato apaixonado, ao 庇  ltimo extremo" (p.1 82). Entretanto, nao apresentava 

qualquer juzo de valor negativo nem em relaao a si, nem em relaao ao seu grupo, no 

que diz respeito え  op9豆o polftica, enquanto vituperava os castilhistas, chamando-os de 

"mercenario barato da politicagem pessoal"(pl83) 

Talvez, sua posi9ao aparentemente d丘bia possa se explicar pela concep9乞o que 

tinha a respeito dos direitos dos soldados como cidad乞os. Sua crftica dirigia-se 

preferencialmente aos oficiais castilhistas porque estes, antes de estarem vinculados a 

esta ou aquela tendencia poltica, deveriam seguir as normas fixadas pela institui9ao, a 

qual pertenciam integralmente: o Ex6rcito. Sobre as diferentes situa6es quantoa 

participa9豆o poltica na caserna, de acordo com a posi9ao hierrquica, comentou 

28 SCHULZ, John. Op. Cit., pp. 17 1-3 
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"Ora esta, se os senhores oficiae [sic], podem 
serem politicos, isto 6 terem edeias [sic] politicas e 
pessoaes, e n6s soldados nao podemos ter? Os 
oficiaes nao deve de ser politicos por serem 
perpetuarmente militares. Os Srs. oficiaes, sao 
soldados para toda vida enquanto vida tiverem, ao 
passo que n6s soldados, somos militar 
temporairamente [sic], com prazo limitado. Findo 
o tempo de praa, se nao quixemos [sic] engajar, 
somos cidadaes [sic] para todos os erfeitos [sic]. 
Ao passo que oficial leva a vida inteira na farda, e 
morre com a farda as costa. Por raz6es naturaes, a 
politica nao afecta a diciplina [sic] militar, nem a 
ordem publica. S6 pode afectar [sic] , as 
conveniencjas [sic], e os interesses dos politicos 
proficionaes [sic] de farda as costas"(p. 139). 

Nao h豆  como deixar de notar a sutileza do argumento apresentado. Era-lhe muito 

clara a diferen9a que deveria existir entre os oficiais, profissionais de carreira do 

ex6rcito, e os soldados, homens comuns recrutados para servir え  ptria temporariamente 

Assim, Isidoro acabava de justificar suas atitudes, invertendo a ordem do jogo. Faria 

sentido, pois, o soldado emitir suas opini6es poifticas, fazendo isso no lugar de-cidad谷o, 

mas nao o oficial, que se encontrava integrado, indefinidamente, institui9ao e as suas 

regras. Seu alvo eram os oficiais partidrios do castilhismo, que, ao agirem assim, 

quebravam a ordem interna do quartel: 

"Se a politica do soldado afecta [sic] a ordem 
publica e a diciplina [sic] militar, 6 em muito 
menor escala, do que a convencional politica dos 
senhores oficiaes. Se o soldado 6 politico,6 porque 
6homem, pensa ouve e cente [sic], como qualquer 
outro mortal. Se n6s soldados somos politico, a 
culpa nao 6 nossa,6 que os mas [sic] exemplos 
vem de cima. Se os senhores oficiaes nao fossem 
politicos, n6s soldados jamais e m tal pensava. O 
pensar e o dever do militar,6 o de defender a 
intreguidade [sic] do terretorio [sic] nacional, e a 
grandeza da Naao. E nao os interesses dos 
politicos profissionaes, que 6 o constrate [sic] da 
honra e o dever militar...."(p. 139-O) 

Chama a aten9ao a contraposi9乞o que o soldado estabeleceu entre militares e 

polticos. A honra, as id6ias e o dever militar tinham um compromisso intrnseco com a 
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na 豆o, enquanto os poifticos, na sua opiniao, agiam em fun9ao de seus interesses 

particulares e, por isso, antipatriotas. Isidoro tinha consci6ncia de que as diferen9as de 

posi9ao nao se limitavam aos grupos em confronto no Rio Grande do Sul. Sabia que 

haviam "maragatos", "castilhistas", "pica-paus" e "florianistas", e que o estabelecimento 

da paz era encarada positivamente por estes 丘  ltimos (embora hostilizassem esse grupo, 

como vimos anteriormente no depoimento sobre o soldado Tabajara), mas nao pelos 

castilhistas que, em sua opini乞o, eram "separatistas"(p.162). Interessante notar que o 

separatismo era uma id6ia que n乞o pertencia ao programa poiftico dos legalistas, mas 

servia como argumento tendencioso utilizado para depreciar os maragatos: eram 

antipatriotas, estrangeiros, etc. 

Para os governantes positivistas, a ptria estava sempre correndo perigo 

Inventavam inimigos, como os "maragatos" e os "conselheiristas", a quem chamavam de 

monarquistas e alardeavam uma iminente restauraao da Monarquia. Na argumenta o 

dos florianistas e pica-paus, o Brasil deveria ser unificado em torno do ideal republicano 

para se tornar uma gigantesca na o. O problema seria o povo, aquele povo que, em 

suas opini6es, no correspondia s expectativas da elite que "construfa" a Rep丘blica. 

Nas palavras de Isidoro, temos o testemunho de um popular a respeito de como 

deveriam ocorrer as rela6es entre os homens. Em sua opiniao: 

"todos sao de carne e osso, todos sahir谷o [sic] do 
homem e da mulher, todos sao filhos de Deus, n豆o 
ha diferencia [sic]. Se uns nascera [sic] no palacio, 
e outros na chupana [sic], as formas s言o as 
mesmas, em nada difere. A deferencia [sic],6 o 
meio em cada um vive. Fora disto, a massa 6 a 
mesma, n五o ha homem diaphano. Por qual razao: 
que existe hons [sic] bons, e homens mas? Talvez 
seja, por recarnaao [sic] de almas de povos 
servagens [sic], outra coisa nao podem ser" (p.319ー  
O). 

Se na visao de Isidoro as diferen9as entre os homens era absurda, 

contraditoriamente tamb6m acreditava que eram explicveis. Indiferente da condio 

social, todos eram iguais perante Deus. J豆  os comportamentos diferentes - bons e maus ー  

deviam-se s diferen9as evolutivas. Segundo o espiritismo, a reencarna o era uma 
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forma dos homens safrem da barb豆rie, aperfei9oando-se continuamente; as、  causas disso 
se deviam ao meio. 

A religiosidade do soldado aparece tamb6m em outros momentos, dando um 

significado, encontrando um sentido, uma finalidade nas a6es e nos comportamentos 

humanos. Para que isso acontecesse, ele tinha que assumir determinadas cren9as que, 

al6m de explicar determinados fen6menos, restaurava a identidade religiosa de outrora 

A dinmica das identidades pode ser percebida no decorrer da narrativa. Utilizava 

express6es de parentesco, quando dizia‘●or desventura os pica pa屍s, os maragatos 
concruiro a matanぐa de seus irmdos em Deus"い 117). A id6ia de uma fraternidade 

espiritual expressa na frmula "irmndos em Deus" servia para identificar um individuo 

(inclusive ele pr6prio), seja a grupos え  s vezes to amplo como a humanidade ou a 
grupos t谷o restritos, como os conselheirjstas. Fosse como fosse, acreditava que "em 

matar, ndo ha provei切 nem para a justi9a, nem para a dic伊una militar. Cujas leお sao 
ルbricadas por homens ma虎s e vechados, autores de leお antiーhumanas"(p. 142). As leis 
de Deus estavam acima das leis da Rep丘blica 

1.4 A batalha Cerro do Ouro 

Conforme Isidoro, na primeira quinzena de Julho de 1893, chegou em So 
Gabriel o l7。  e 25。  Batalh6es de Infantaria: "o primeiro estava aquarteたdo em Curitiba 

e o segundo em Desterro"(p. 110). Al6m desses, acrescentou que havia na cidade de So 

Gabriel um corpo de polcia municipal e "seis corpos da milicia picapa屍  
immerecidamente chamados de patriotas"(p. 110). No dia 10 de Agosto, o jornal "Echo 

do Sul" anunciava que, no dia 24 de julho, o general Jorge Diniz Santiago foi 

inspecionar as for9as civis, comandadas pelo coronel Portugal, acampado no Mudador, a 

uma lgua da cidade. Dispunham de 1200 homens, divididos em 6 corpos de Cavalaria e 

Infantaria, liderados por Hermenegildo, Juca de Oliveira, Fernando Jacobsen, Carlos 

Borges, Jo豆o Barbosa, Ant6nio Vaz, Leonardo Borges de Abreu, entre outros. Conforme 

o soldado, era comandante da guarni9ao "o Sr. Gel. de Divisdo Jorge Diniz Santiago, da 

arma de arti仇aria"(pl11)O clima de guerra estava instalado: "As tropas de armas 
ensariadas 毎以 e de sobre avizo毎d em seus quartes β司  Se caso precizo庭I, 
bater de mdos as armas, e pelearem como uns leうes.. 	l11)E esse dia chegou 
rapidamente. 
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Entao, aconteceu a Batalha do Cerro do Ouro. A estratgia de Castilhos, de 

acordo com os planos revolucionrios de 1892, determinava que o coronel Portugal 

ficaria responsdvel pelo controle de Sao Gabriel e Santa Maria; os maragatos no 

tardariam em tentar reaver seus antigos domnios. No dia 23 de agosto de 1893, Isidoro 

disse que saiu da cidade, rumo a campanha, "uma mui grande coluna de cavallaria, da 

milicia picapau, composta de 2500 homens. Todos bem armados, com todas espeices 

β司  de armas brancas, e armas de pgo"(p.11l)Trs dias depois, tomaram 

conhecimento de que a 釦rte coluna'pi completamente e estrondozamente β司  
derrotada, pellas as pras maragatas, nos campos do Cerro do ouro"(pl11-2). Eis 

seus comentrios a respeito das causas da derrota: 

"n豆o que a coluna governista nao houvesse chefes 
na altura do momento. Pello o contrario, tinha 
chefes corajudos [sic] e resolutos para afrontar a 
tempestades nas campinas. Taes como 
Hermenegides, Austrogido, Trajano, Cat豆o, e o 
conhecido Coronel Portugal. Mas o forte vence o 
mais fraco, e o mais fraco foi vencido"(p.l 12) 

Relata Isidoro que a "espa肌afatosa coluna levava a guiza βic] de bandeira, 10 
estandartes da ルliecida repubi好ueta ルrroupz仇a de 183了・（pl12). Jd a tropa era 
composta "de boi de canga rebanhados毎可 pello o governo’二 que naルita de outro 
meio de vida, "do peグerencia 何d a vida agitada, das sangrentas revolu戸es"(pl12) 
Como se pode ver nas met豆foras empregadas, ou eram predadores como os "le6es e as 

panteras", ou entao "gado" arrebanhado para que o governo os dispusesse como bem 

entendesse. Al6m disso, a expressao "canga" ilustra, atrav6s do referido instrumento de 

jugo utilizado na junta de bois, os sentimentos de opressao e submissao que permeavam 

o imaginrio dos soldados. Por sua vez, o passado farroupilha foi utilizado como 

modelo de hist6ria poltica idealizada, mas desaparecera diante dos atos do governo, 

como o recrutamento violento e o tratamento indigno que o governo lhes reservava, 

tratando-lhes como se fosse "gado". 

Conta Isidoro que a coluna castilhista foi aniquilada, de forma "to estrondoza 

何cl・  que na cidade assombrou os sanhundos β司  picapa臨  de papo 

amarello"(p. 113). Entao, a cidade se transformou em praa de guerra 
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"Dos sobreviventes da forte coluna, que6 o 2。  
Exercicto [sic], da republiqueta rio grandense de 
meia tigela. De 2500 homens, s6 escapou com vida 
173 quaez [sic] murymbundos [sic]. Ainda mesmo 
assim foro filizis [sic], e der豆o [sic] graas a 
Deus, para contarem, como a historia se passou. 
Por ordem do Sr. gel. Gorge [sic] Diniz Santiago, 
commandante da guarni9ao federal. Forao elles, os 
naufragados da grande tempestade nos campos do 
Cerro do ouro, acampar nos campos da pra9a da 
caridade" (p.115). 

A cavalaria maragata, sob as ordens de Gumercindo Saraiva, contava com 

lideran9as importantes, como Juca Tigre e Angelo Dourado. Enquanto isso, na frente do 

quartel 珂  estendida uma "tropa de linha ルrtamente municiadas, estava β司  
estendidas em linha de armas descanfadas 何可,na frente dos seus quartes 

[sic]"(p. 115). Disse o soldado que a populaao estava garantida com a presen9a das 

foras federais, mas as coisas n豆o eram bem assim. Sobre a tensao que surgiu a partir 

desse quadro, visto que ocorreu uma jun9ao de tropas politicamente divergentes para 

combater a coluna maragata, podemos apreciar alguns aspectos 

O primeiro, relativo ao testemunho de Isidoro Virgnio, nos informa que ir para 

Sao Gabriel era um castigo・ pois "essa cidade era um ninho de vorazes pica 

paus"(p. 103), o que demonstra a op9ao poiftica do soldado. Entretanto, ap6s a luta do 

Cerro do Ouro, as foras maragatas se direcionaram para Sao Gabriel, objetivando 

retomar o poder. Segundo vimos, Isidoro disse que na frente do quartel foi estendida 

uma "tropa de linhaルrtamente municiadas Is司”印 115), e que a popul叫ao estava 

garantida com a presen9a das foras federais. Mas os maragatos, por motivos que lhes 

eram desconhecidos, "ndo bandiaro [sic] o rio"(p. 117) 

Podemos ver outro aspecto no testemunho de Angelo Dourado, m6dico da 

coluna de Gumercindo Saraiva, que observava os mesmos fatos, porm do outro lado do 

rio. Conversando com Gumercindo sobre os sucessos do dia anterior, dissera que 

procurava "advinhar qual seria a causa de ndo tera guarniぐdo de linha de S. Gabriel 

auxiliado os castilhistas"29 . Al6m disso, revelara que tinha conhecimento, por 

interm6dio de alguns prisioneiros, que as foras de linha se recusaram a cumprir a 

ordem de marcha contra eles, o que lhe estimulou a planejar em chamd-los para se 

29 DOURADO, Angelo. Voluntrios do Martfrio - narrativa da revolu9o de 1893. (factos e epiz6dios da 
guerra civil. Pelotas: Americana, 1896). Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997, p.31. 
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reunirem as foras maragatas, o que nao se efetivou, devido a aproxima をo das foras 
do general Bacellar. 

As fortes imagens da guerra foram testemunhadas por todos os habitantes da 

cidade e, como podemos ver, ganharam cores impressionantes nas pginas de suas 

mem6rias. Como disse, o final da sangrenta luta foi assistido pela populaao da cidade 

O povo corria para as ruas para ver "aquelle quadro infernal a luz do dia, das fras何d 
humanas. Pelo os os terrenos, portas eルnelた＆ por cima dos te疏ados, ate na torre da 
egreja毎ci. Por toda parte, vias [si可 homens, mu仇eres e creancas庭I. Anciozos 
厘可 e horrorizados, contempたrem aquelle tenebrozo 何d,e satanico hespectacuル  
[sic] de homens feras [sic]"(p.l 15). Prosseguindo a narra 豆o, descreveu com maiores 

detalhes o violento conflito: 

"Quadro patetico e phantastico [sic], ver-se 
centenas de homens, de armas brancas, pelearem 
na surdina. La uma vez o outra,6 que se ouvia um 
tiro nas campinas. Talvez de pistola de fogo 
central, o de garrucha. O talvez, de trabuco, o 
terrivel barcamate [sic], boca de sino, como diz os 
Nortistas. No mais era tudo, de armas brancas e na 
surdina. Na grande lomba, forte de Caxias, na 
frente do quartel, estavamos estendido em linha, 
de armas descan9adas. De olhos n丘, vias 
distintamente, aquelle fuzuer [sic] de homens 
arrojados e corajudos [sic], pelearem de armas 
branca. Ali alem, pellas as coxilhas costa abaixo e 
canhados [sic], vias nuves [sic] de paiheiras das 
patas dos cavallos. Vultos de homens a cavallo, 
correr a toda brida, em derei9ao [sic] a ponte do 
rio Vaccacahy [sic]. Era os fugitivos, que 
procuravao [sic] um ponto de salva9ao. Mas ero 
[sic] logo alcan9ados , pelias as terrives [sic] 
boleadeiras. Na desparada [sic] em que hio [sic], 
tombava o homem e o seu cavallo"(p.l 16) 

Como se sabe, Floriano enviou alguns batalh6es do Ex6rcito para o Rio Grande 

do Sul, oriundos de Sao Paulo, Fortaleza, Teresina, Vit6ria, S豆o Jo豆o dei Rey e Gois 

Para Isidoro, a numerosa for9a militar explicava o final da batalha que, segundo ele, foi 

menos trgico pelo fato dos maragatos n谷o terem invadido a cidade. Como disse, "por 

motivos que ndo era egnorados毎d ndo transpusero何d a ponte, nem bandiaro o 

rio, que estava de vazante, O motivo ' sobejamente conhecido, e como tal 

respeitado"(p. 114). Sao Gabriel nao foi ocupada por se encontrar bem protegida. Al6m 
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do Treme-terra, estavam estendidos em linha o 17。  BI, 25。  BI e o 1o Regimento de 
Artilharia. 

A luta durou mais de cinco horas, causando grande mortandade de ambos os 

lados. Os ltimos momentos do conflito ocorreram "nas portas de casa"(p. 117), quando 

os maragatos "conclufram a matanfa de seus irmdos em Deus,avista de toda gentes na 

cidade" (p.1 17). Antes de se retirarem, trataram de enterrar seus mortos, pois do 

contr呑rio ficariam "expostos βid nos campos, para os urub庇sβ司darem banquete, e 
o tempo os distruirem [sic]"(p. 117). E assim encerrava esse capftuio, dizendo que toda a 

populaao de Sao Gabriel era testemunha dos fatos, como tamb6m "nos militares, que la 

estavamos, quando a lucta se deu". Para o jovem rio-grandino, ningu6m podia contestar 

o fato, porque todos eram testemunhas oculares. "Fica as paixes politicas a parte, e 

tn琉amos pello o caminho dosルctos e da verdade. Foi uma diab6lica peleja,avista de 

todos que l estavam"(p. 118), finalizou 

1.5 Deser車o e reincorpora車o 

Em 16 de dezembro de 1894, Isidoro terminou de escrever o capitulo "Ordem de 

Marcha", no qual relatou o retorno do batalh豆o para Rio Grande num trem de carga. 

Mesmo sem compreender os motivos, disse que eram ordens, portanto, deveriam ser 

cumpridas. Estes "jogos confusos" n乞o eram t乞o obscuros, diante das difceis 

circunstancias que os pica paus enfrentavam, o que explica a pressa em deixar So 

Gabriel. Na verdade, a resistencia maragata era bem mais forte do que os legalistas 

esperavam. Al6m disso, as tropas legalistas estavam se concentrando na regiao sudeste 

do Rio Grande do Sul, diante da possibilidade das foras de Gumercindo Saraiva se 

encontrarem com a esquadra de Cust6dio de Meilo. Por esse motivo, chegava em Rio 

Grande o General Bacellar, acompanhado das foras do coronel Carlos Telies 

Reinstalados em Rio Grande, Isidoro disse que no dia 27 de Mar9o de 1894, em 

"orde毎可 do dia regimental do Bata坑do", tinha sido "despensado 風可por tres dias, 

para ir ao Povo Novo, ver parentes que a muito ndo os avia β司”(pl35). Relatou 

entao que no dia 7 de Abril, quando a esquadra de Cust6dio de Meio atacou e 

bombardeou a cidade de Rio Grande, "e o Exerciscto [sic] libertador atacou por terra, 

eu mais 8 companheiros dexertamos βICノ para nos cambar para as hostias 風可  
revolucionarias"(p. 136) 
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Como dissera, fugir era quase impossvel. O.litoral e as trincheiras "alem caixa 

daqua" (p.1 36), a "hidrulica", estavam fortemente guarnecidas. A praia Norte era 

vigiada por foras da Guarda Nacional, enquanto a praia Sul estava o Treme-terra e o 30 

regimento de artilharia de posi9ao. Os altos cmoros de areia formavam um perigoso 

obstculo. Enquanto isso, o Ex6rcito Libertador lutava ao sul. Devido ao grande n丘mero 

de tropas em conflito, parecia impossvel transpor qualquer ponto da linha de fogo. E 

assim prosseguiram em fuga: 

"Vaguemos [sic] pellas as areias da praia Norte 
antes do Poete [sic], ate quae [sic] o dia 
amanhecer. Cinco dos companheiros, na praia 
atraz [sic] do hotel Triumpho, se apossaro [sic] de 
uma canoa de pescador, amarrada em uma estaca 
pouco alem, na praia da lagoa da Mangueira. Na 
mesma canoa atravecaro [sic] a laga [sic] e foro 
[sic] se aprezentarem [sic] as foras libertadora 
[sic] na Juncao [sic]. Os outros tres, por terem 
parentes na ilha dos marinheiros" (p.l3'7). 

Criando sua prpria estrat6gia, o soldado se dirigiu ao centro da cidade, "com um 

o琉o no padre e ouかo na mおsa,Pam ndo ser Prezo β司,ao vir 何可  dα 
esquina"(p. 137). Atravessou o campo da Geribanda, atual praa Tamandar 30 , at 
chegar iia "oficina de ferreiro, do sr. Luiz liborio"(p.137). O velho ferreiro tinha saido, 

por isso Isidoro falou "com dona Anna Maria Liborio, senhora do seu Luiz"(p. 137). Os 

Lib6rio eram amigos ntimos de sua me. Ali era uma casa "em que enquanto eu 

estivesse em Rio Grande, mais franquentava β1d,e ndo tinha serimonia βi可. Era 
am碧o e unido como carne e osso, do seus戸肌os Luた eルasinho, e camarada do seu 

filho Jose. Que era dono da venda do pobre"い 138). Decidiu, entao, permanecer 

escondido at6 o conflito terminar. Foi quando soube que ele e os companheiros de fuga 

tinham sido considerados desertores e traidores da Rep丘blica 

"Ali fiquei irustido [sic] por varios dias, vendo em 
que parava as moda, ca para o meu lado. Dias 
depois, por portas traves9a [sic] fui enformado 
[sic], de que em ordem do dia do Batalhao, eu e 
meus 8 companheiros, fomos cictados [sic] como 
dezertores [sic], e traidores da Republica"(p.138) 

30 E considerada como a maior pra9a do interior do Estado, onde se encontra o Monumento T丘mulo do 
General Bento Gon9alves da Silva. Inaugurado em 1909, foi criado por Teixeira Lopes, que posicionou 
aos p6s da est豆tua do general, dois magnficos le6es em feroz combate. 
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A classifica 乞o institucional tinha uma fun9ao. Estabelecia a norma e a 
transgress ao, assim como a identidade pressup6e a alteridade. Desse modo, anunciaram 

que Isidoro e seus companheiros eram desertores e, em seguida, publicaram. Tal 

"crime" era punido com a morte. Por isso, auxiliado pelos amigos, fugiu. Todos sabiam 

do risco que ele corria. Era maragato, como o Treme-terra. Nao seguiu os outros 

soldados e acabou procurando sem demora uma rede social familiar. Retomou, desse 

modo, para sua pequena querncia, local de origem de seu universo, centro de uma 

pequena parte constitutiva de Rio Grande. 

Ap6s ter permanecido 8 dias escondido, resolveu fugir uma vez mais, desta vez 

auxiliado pelo ferreiro Lib6rio. Embarcou com destino a Sao Louren9o, mas trs dias 

depois de chegar ao seu destino foi preso sob a suspeita de ser maragato. Conforme nos 

diz, desconfidva-se que fosse "bahiano", quer dizer, morador do norte do pas que 
desertara, talvez um maragato, ou talvez simplesmente um vagabundo que andasse 

"pella a villa bombiando"(p.141). Na realidade, naquele momento as suspeitas tinham 

toda raz五o de ser. O pr6prio soldado reconhecia isso, como podemos observar 

"Eu pello o sim e pello o n瓦o, era duas coisas, 
dezertor [sic] e maragato. E verdade, que eu n豆o 
era um sujeito legal, e em cujo meio era estranho. 
Mas apezar [sic] de tudo era brasileiro e estava em 
minha terra, se 6 que dezertor [sic] ,tambem tem 
terra. As autoridades da villa, vendo que eu nao 
era bahiano [sic], pello o modo de falar. Por 
desdita de minhas desventura, me sapecaro [sic] 
na cadeia, como maragato, o dezertor [sic]. 
Embora em politica o dezer o [sic], eu nada 
houvesse revelado. Mais [sic] elles, nao queriao 
[sic] saber de revela6es, que nada emiluem [sic]. 
O que elles queria saber se eu era o n乞o, maragato 
o dezertor [sic]"(p.141). 

Naturalmente, revelando-se maragato, seria morto pela autoridade local, pois o 

delegado de Sao Louren9o era castilhista. Este cumpria bem as fun96es para as quais foi 

nomeado: a vigilncia constante sobre a sociedade civil. Reconhecido como um 

"estranho" foi detido para as devidas averigua96es. Embora desconhecido na pequena 

comunidade local, logo todos perceberam que n乞o era "baiano" j言  que nao tinha o 

"sotaque" correspondente. Era, pois, gacho e brasileiro; mas restava saber se desertor 
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ou maragato. A identificaao de sua posi9谷o poiftica maragata implicaria em julgamento 
sum百rio: 

"Dois dias depois de estar preso na cadeia da vila, 
onde o delegado de policia,6 um senhor absoluto 
Para n乞o ser martyrizado [sic], como 6 uzo [sic] na 
terra gaucha, de autoridades ferozes. O entao, para 
nao ser aegoiaao por mando do faanhundo [sic] 
cieiegaao de policia e mandao da politica local. 
ttcnei mais 一  conveniente, em confessar, que era 
dlezertor [sic], do 12。  de Jnfanteria, do Rio Grande" 
(p.142). 

Diante das autoridades, dissera ser desertor. Na verdade, aquele era um p6ssimo 

momento para manifestar autonomia poltica, pelo menos ali. Quanto valia a vida de um 

homem do povo? Poderia ser assassinado por ser maragato? Isidoro acreditava que sim 

Alis, as in丘meras degolas de ambos os lados demonstram o quanto isso era possvel, 

ainda mais para um mero soldado 

Isidoro realmente estava confuso. As argumenta6es embaralharam-se de tal 

forma que ele acabou deduzindo o oposto do que pensara; matar era errado, 

independente do motivo. Come9ava a pensar a partir de outros parmetros. O 

assassinato polftico era errado, mesmo sendo legal. Para ele, os homens de sua poca 

haviam de fato perdido os referenciais humanistas. E isso era insuportdvel para um 

cristo. Na medida em que os assassinatos nao condiziam com sua visao de mundo, a 

identidade crista acabou emergindo, para justamente reordenar sua vis乞o. Al6m disso, 

para que ele se diferenciasse de um grupo, inserindo-se em outro mais convincente 

Agora falava como um "cristo de fardas" (p.318) 

Retornou a Rio Grande algemado no conv6s do "hiat [sic] colonial, o sdo 

Domingos"(pp. 142-3). No final da tarde do dia seguinte, foi entregue aos militares pelos 

dois policiais que o escoltavam desde Sao Louren9o: "sem argemas [sic] fui 
aprezentado [si可 no novo quartel gel. na  rua gel. Nettos Era commandante do 60 
Distrito militar, o Sr. gel. de Divizdo毎可Antonio Joaquim Bacellar"(p. 143). Ele foi 

interrogado no salao de despacho pelo pr6prio general. Eis a transcri9ao do di豆logo, na 
ntegra: 
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"sua Excelencia Sr. gel preguntoume [sic], em que 
data e o motivo porque dezertei [sic]. Um tanto 
medrozo [sic] confuzo [sic] e acanhado confecej 
[sic] que tinha dezertado [sic], sem dizer o motivo 
Enventei [sic] uma desculpa, isto 6 enventei [sic] 
uma mentira, e abaxei [sic] a cabe9a. Pois no 
presente sua excelencia 6 a lei suprema, e com 
todos os poderes. [...] sertamente [sic] condodo 
pella a minha juventude, preguntoume [sic], que 
edade [sic] tem? Esperan9ado pella a boa estrella, 
respondi, tenho 17 annos, sim senhor. Sua 
excelencia pensou um momento e depois disse 
para mim. Pois bem, se voce quer gozar do 
decreto do governo federal. Aprezentes [sic] hoje 
no seu quartel, com dezertor [sic], pode retirasse 
[sic]. Eu embora estivesse em trajes a paizano [sic] 
<<civil>> fiz continencia, e pedi licen9a para 
retirame [sic], da prezencia [sic] de sua 
excelencia"(p. 144). 

A manifestaao da "continencia", cumprimento militar intra e interーhierrquico, 

manifestava que Isidoro tinha se reintegrado rapidamente ao Ex6rcito: era um gesto que 

identificava seus membros, separando-os dos "paisanos", tamb6m chamados de "civis" 

Manuel Castells nos auxilia a entender a rapidez dessas mudan9as operadas com Isidoro 

quando afirma que as identidades sao dinamicas, "como resistncia para acabar 

resultando em projetos, ou mesmo tornarem-se kgitimadoras para racionalizar sua 

dominaぐdo() No entanto, ndo podem constituir uma essEncia, nem encerrar vabres 

se estiverルa de seu contexto histrico"3' ' 

A expressao "civil" foi utilizada pelo soldado em outros momentos. Quando 

estava em Sao Gabriel disse: "causou ademiraぐdo β司 e espanto em toda gente, quer 

civil o [sic] militar"(p. 120). Fazia assim a distin9ao entre os homens do quartel e o resto 

da comunidade e se via como membro de uma institui9ao. Quando um grupo de 

maragatos foi capturado prximo a S谷o Gabriel, disse que eles foram apresentados para 

as "autoridades civis da rabugenta politicagem local"(pl25). Ap6s ser apresentado ao 

general Bacellar como desertor, disse, ap6s ser perdoado (indultado), ou reintegrado ao 

Ex6rcito: "Eu embora estivesse em trajes a paizano毎d"civil" fiz continencja, e pedi 

licenfa para retirame [sic]"(p. 144). Dessa forma, utilizava a concep9ao de identidade 

civil organica, ligada ao Ex6rcito. Estavam ligados pelas institui96es sociais, mas 

31 CASTELLS, Manuel. Op. Cit., p. 23-4 
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separadas pelo reconhecimento dos militares como sendo os civis, os "outros", os que 

no eram militares. 

O reconhecimento de si como parte de um grupo era tamb6m um fator de coesao 

para os delegados e demais funcionrios da mquina administrativa castilhista. Tal 

afinidade era importante para aquilo que Manuel Castells define como "identidade 

legitimadora". Segundo ele, dd origem a uma sociedade civil atrav6s da criaao de 

organiza6es e institui96es que reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de 

domina 豆o estrutural. Obedecendo a essa l6gica, o indulto (reintegrador) recebido teve 

sequencia: 

"O Sr. alferes Pompilio Cavacante, oficial de dia 
ao quartel gel. disse para mim. Nao vai se deixar 
prender nas ruas. Marchei: Dez minutos depois, 
estava na prezencia [sic] do Sr. tenente Francisco 
Marques, oficial de estado maior do Batalhao, O 
qual, mandou o enferior [sic] do dia, recoiherme 
[sic] prezo [sic] ao xadrez"(pp.144-5). 

No outro dia, s 11 horas da manh谷, Isidoro foi levado "a prezencia [sic] do sr 

major mandante Joaquim Machado de Souza, commandante interino do Batalhdo, O 

qua4 ruim como era, tremi como vara verde, prevendo um cas姻o coクoral Mais ndo, 
depoお de confabu厄r, com o Sr. capitao Fbnseca Junor βld,fiscal interino do 
Bata琉do. Mandoumeβl可  recolher prezo何d ao xadrez, ate α2a ordem. No mesmo 
dia na ordem do dia da guarniぐdo, de no 274 de 21 de Junho de 1894加posto em 

liberdade"(p. 145). E assim, Isidoro foi perdoado, amparado pela lei de indulto 

"Sim fui posto em liberdade, por estar incruzo do 
decreto do governo federal. Que perdoavas [sic] 
todas as pra9as, de simples desercao [sic]. Estava 
na gravante [sic] dezerao, por ter abandonado a 
linha de fogo nas trinchejras. E ainda mais grave, 
por ter sido, no momento, em que a cidade, era 
tacada [sic] por mar e terra. Que em cazos [sic] 
taes, ja era bastante, para um conceiho [sic] de 
guerra e fuzilamento"(pp. 145-6). 

Ento, justificou sua sorte''devo a tudo isto,かagraぐa de Deus, e a bondade 

generozidade, do Sr. gel. I lBacellar, digno commandante do 6O Distrito Militar. Uzar 
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毎可 da regoroza何d severidade, para com um pobre e infiz [si可 dezertor何可 E 
que com a graぐa de Deus, e pezares β司 de todos os pezares, ainda ha no mundo, 

homens de coracfdo grande" (p.146). 0 indulto nao apenas lhe reintegrava, mas 

regenerava o tenue lao existente entre ele e a institui9ao a que pertencia. 

As ruas nao eram mais do rei; entretanto, continuavam perigosas. Era um lugar 

onde se estava sujeito a atos de violncia dos representantes institucionais contra a 

populaao civil, envolvendo pris6es arbitrrias, agress6es, recrutamentos forados, etc 

Por isso, era natural que ocorressem in丘meras revoltas, envolvendo soldados e at 

mesmo oficiais como Floriano Peixoto, Arthur Oscar e Deodoro. Conforme o 

historiador Marco Ant6nio Villa, o n丘mero de deser6es era bastante alto 

"Por outro lado, havia grande nmero de 
deser6es. S6 em 1896, o Supremo Tribunal 
Militar julgou 1321 processos, dos quais 1023 
referentes a deser6es simples ou agravadas. Era 
rotina o indulto aos praas que cometiam crimes 
de primeira e segunda deser6es como meio de 
reincorpor-los ao Ex6rcito, sempre t豆o carente de 
cハ1月。A八。”32 

*** 

Restabelecida a ordem interna, os soldados permaneceram por mais algum 

tempo em Rio Grande, at ser deslocado para a trincheira "Marechal de Ferro", pr6xima 

a estaao ferroviria de Nascentes, entre Bag6 e Pelotas. Tempos depois, era celebrado 

nessa cidade o acordo de paz; como dissera, mais desejado pelos castilhistas do que 

pelos maragatos. Por6m, antes disso, Isidoro comentou que a banda do 12。BI 

embarcaram em um trem que transportava, entre outras autoridades, o general Joo 

Nunes da Silva Tavares e seu Estado maior, como tamb6m o cel. Cladio do Amaral 

Savaget・ “commandante do 320 Bata肌db de llvantaria da guarniぐdo de Bag'・ （pp l63ー  
4) E assim, no dia 23 de agosto, "foi assignado a paz, entre as duas partes beligerantes" 

(p.164.). Para ele, o povo podia agora descansar dessa guerra desonrosa, sem idealismo, 

que interessava, como voltava a repetir, s6 aos gananciosos exploradores do povo 

32 VILLA, Marco Ant6nio. Canudos: o povo da terra. Sao Paulo: EditoraA tica, 1999, p.136 
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Tempos depois, o Treme-terra retomou para Rio Grande ap6s o tratado 

Chegando ao destino, os soldados foram se aquartelar na velha querncia. Disse Isidoro 

que "no Estado do Rio Grande do Sul, 戸  reinava uma cemz paz, e ndo paz 

completa"(p. 166). Al6m disso, comentou que tinham um novo comandante, O tenente- 

coronel Trist豆o Sucupira de Alencar Araripe "ndo' parte entregante [sic] da voraz e 

ルroz politica amarela,'christo"(p. 166). 

Isidoro Virgnio criticava a tirania, dizendo que o povo podia respirar agora, 

com o fim da poiftica opressora e assassina de Castilhos. Podia tamb6m dar expans乞o a 

alma, demonstrando felicidade e patriotismo, Quando, no andamento das comemora6es 

da "Paz de Pelotas", algu6m gritou "Viva J丘lio de Castilhos"(p.166), os sentimentos 

polticos afloraram, e a saudaao do entusiasta n豆o teve eco, o que demonstra, nas 

palavras do soldado, a impopularidade do governo vitorioso. Em seus escritos, Castilhos 

era a "fera", a "pantera sanguindria". Nao era crist豆o, como o novo comandante 

*** 
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2. "OS CENTAUROS DAS CAMPINAS": OS MARAGATOS E A 
"FEDIRALISTA" 

"O peixe carece d'dgua, o pdssaro do ambiente, 
para que se movam e existam. Como e les, o 
gacho tem um elemento, que 6 o cavalo. A p6 est五  
em seco, faltam-lhe as asas. Nle se realiza o mito 
da antiguidade: o homem nao passa de um busto 
apenas; seu corpo consiste no bruto. Uni as duas 
naturezas incompletas:6 ste ser hbrido,6 o 
gacho, o centauro da Amrica." 

Jos6 de Alencar 

Isidoro referia-se aos maragatos como sendo "os centauros das 

campinas"(p. 125). Ao faze-lo, efetuava uma articulaao de pensamento, no qual 

personagens e paisagens acabam confundidos na constru9ao de determinada identidade 

Tal articulaao 6 muito comum no Rio Grande do Sul. De acordo com Sandra 

Pesavento: "o rio Grande do Sul identifica-se com a sua dimensao rural, e o gacho, 

personagem-simbolo da regi乞o,6 , por excelncia, um homem do campo.(...) Monarca 

das coxilhas, centauro dos pampas, ele6 algo que mistura o componente selvagem, de 

exacerba 豆o permanente, com a altivez inata de quem habita imensid6es sem fim"1 

Pensar nessa fusao de elementos naturais - homem, cavalo, campinas, coxilhas e pampas 

- nos remete a Pierre Bourdieu, quando explica que as identidades tem o poder de impor 

uma visao de mundo e uma divisao (pica-paus e maragatos, gachos e baianos), 

legitimando uma defini9豆o e impondo as divis6es do mundo social 

"A etimologia da palavra regiao (regio) [...] conduz ao princpio da 
divisao, acto mgico, quer dizer, propriamente social de diacrisis que 
introduz por decreto uma descontinuidade [...J em separar "o interior 
do exterior, o reino do sagrado do reino do profano, o territ6rio 
nacional do territ6rio estrangeiro", 6 um acto religioso realizado pela 
personagem investida da mais alta autoridade, de pr -dizer no sentido 
de chamar ao ser[...J, A r6gio e suas fronteiras(fines) n五o passam do 
vestigio apagado do acto de autoridade que consiste em circunscrever 
a regi豆o, o territ6rio, em suma, o princpio da di-visao legitima do 
mundo social"2. 

'PESAVENTO, Sandra Jatahy. A inven9ao da sociedade gaucha. Porto Alegre: Ensaios FEE, 1993
p.388. 

2BOUffiU Piede Regio. In: IDE需ipdentipoder驚e a representlico. Rio de器Elementos para umro: Bertrand Brasil,務器o Crftica sobre a Id6ia.113-4. 

ー一ー・ーー  UF R G s ”嘱響麟難1鷲綴 一・・ ‘・m”喫‘ 
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No s6culo XIX , constr6i-se, no Rio Grande do Sul, uma "identidade regional", 

paralelamente ao esforo da elite dirigente brasileira em construir uma "identidade 

nacional". Na constru9豆o da identidade sul-rio-grandense eram utilizados, como 

elementos definidores dessa identidade regional, trs princpios de seu processo 

hist6rico: o federalismo, o regionalismo e o separatismo. Por sua vez, o processo 

hist6rico do Rio Grande do Sul, fruto de especificidades (a fronteira, por exemplo), 

terminava por um posicionamento aut6nomo em relaao s diretrizes federais. Esse 

comportamento era percebido como um obstculo na constru9ao do Estado Nacional 

Brasileiro3. 

Levando em conta a relaao entre espao geogrfico e identidade, Ana 

Reckziegel define regio como "um espafo de identidade ideolgico-cultural e 

representatividade poltica, articulado em torno de interesses espec第cos, geralmente 
econ6micos, por uma fraぐdo ou bloco regional de c厄sse que nele reconhece sua base 

territorial de reprodu戸o,,. 

A mem6ria tamb6m se associa aos espaos, onde estao fixadas as lembran9as de lugares 

e objetos presentes, como organizadores de referenciais identitrios4 

Para Loiva Otero Flix, nao 6 o fsico ou o territorial que permite a existencia do 

grupo, e sim a dimensao do pertencimento social criado por laos afetivos. Esses 

mantem a vida e o vivido no campo das lembran9as comuns, geradora de uma mem6ria 

social. As fronteiras s6cio-culturais criam identidades a partir de vrios elementos como 

a lngua, o territ6rio compartilhado ou a etnia. Proporcionam um sentimento de 

pertencimento em seus elementos, criadores de identidade. Dessa forma, a identidade 

estd mais pr6xima dos processos de reconhecimento do que de conhecimento, O 

processo de identifica 豆o 6 tamb6m um processo de constru9ao de imagens e, como tal, 

terreno propcio s manipula6es5 

A referncia geogr豆fica imaginada do Rio Grande do Sul era a campanha, que, 

por sua vez, confundia-se com a fronteira. De acordo com Helga Piccolo, a fronteira, 

como espao,6 uma criaao humana e, portanto, sem limites definidos. Limite, por sua 

3 PICCOLO, Helga I. L. "S6culo XIX: o RGS e a Estrutura9ao do Estado Nacional Brasileiro - A questo 
da identidade". Revista do Instituto Hist6rico e Geogrfico Brasileiro, no 390, 1997, p. 90. 
4 RECKZIEGEL, Ana Luiza G.S. A Diplomacia Marginal: Vincula96es polticas entre o Brasil e o 
Uruguai (1893-1904). Passo Fundo: UPF Editora, 1999, p.20. 
5 FELIX, Loiva Otero. Coronelismo, Borgismo e Coopta9ao poltica. Porto Alegre: Editora da 
Universidade/UFRGS, l996,p.42. 
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vez,6 compreendido como uma constru9ao poltica. O que nos leva a pensar que ambas 

as concep96es "restringem", criam regi6es de influencia, de acordo com a genese do 

poder local. Desse modo, legitima como fonte de interpreta 豆o sobre quem somos "n6s" 

e quem sao os "outros". Mas o que pensava Isidoro Virgnio sobre o Brasil, sobre a 

querncia (sua terra natal) e sobre o maragatismo? Inicialmente, vamos observar como 

essas identidades foram construdas e cultivadas na atmosfera da caserna, 

especificamente dentro do Treme-terra. 

Inicialmente, retomemos a linha de rumo dos acontecimentos ocorridos ap6s 

1891, segundo o que foi relatado por uma importante testemunha ocular. Segundo 

Euclydes Moura, os quart6is de Rio Grande e Bag6 se rebelaram em 1892 devido ao 

fechamento do Congresso ordenado por Deodoro da Fonseca. Em 6 de novembro, o cel 

Onofre dos Santos e vrios oficiais do 12。  BI e 3。  BI decidiram "op6r-se d 

inconstitucionalidade daquele ato". Em seguida, foram guarnecer s reparti 9 6es 

pblicas.6 O General Bruce passou o comando ao tenente-coronel Onofre. Rio Grande 

foi ocupada militarmente e alguns oficiais de confian9a, destacados pelo comando 

rebelde ・  foram guarnecer“α repartiぐdo do telgr4fo, alfndega e maお repartiぐ6es 
加blicas bem como o atalaia da barra onde postaram artilharia". Uma junta diretora 

foi constituda na cidade. Enquanto isto acontecia, o 29。  BI, comandado pelo tenente- 

coronel Sampaio, embarcava "precipitadamente" para Porto Alegre para prestar apoio a 

J丘lio de Castilhos, por ordem do comando do 6。  Distrito. Pouco depois, o 12。BI entrava 

em Pelotas, nas palavras de Moura: 

"De chegada, ap6s algumas manobras militares, o 
Capit豆o Joaquim Machado de Souza com quatro bocas 
de fogo e 100 pra9as, na madrugada de 9, apoderar-se de 
Pelotas, poucas horas antes evacuada pelo Capitao Braz, 
[...] Reunidos os patriotas, uma das primeiras fa9anhas 
foi o assalto ao quartel e え  arrecada9ao do 29。  Batalhao, 
de onde roubaram todo o fardamento bem como vdrios 
efeitos que se achavam ali depositados"7. 

A rebeliao come9ou a espalhar-se pelos quart6is. J丘lio de Castilhos, por sua vez, 

percebia え  distancia o que estava acontecendo. O plano de 1892 nao incluia, 

6 MOURA, Euclides B. de. O Vandalismo no Rio Grande do Sul: antecedentes daRevolu9ao de 1893 
Porto Alegre: Martins Livreiro, 1892, p.30. 
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inicialmente, a tomada de Rio Grande. Os novos recrutas de Rio Grande presenciaram a 

rebeli ao; nesse momento, Isidoro j豆  tinha ingressado no Ex6rcito. Tempos depois, o 

comandante do Treme-terra foi substitudo e as tropas atacadas por foras da mesma 

arma, mas de tend6ncia poltica contr豆ria, de modo que eles foram deslocados para So 
Gabriel. Ap6s a batalha do Cerro do Ouro, o 12。BI retomou para Rio Grande; pouco 

tempo depois, a esquadra rebelde tentava depor o governo militar de Castilhos. Ap6s a 

"paz de Pelotas", as tens6es polfticas no quartel aumentariam. A partir da, seguiremos 

as notcias dos jornais locais. 

2.1. A revolta do Treme-terra 

Os militares castilhistas e florianistas ocupavam conjuntamente diferentes postos 

de comando, substituindo os oficiais que eram mais simpticos aos liberais e 

conservadores. O gen. Canturia foi nomeado, em 7 de janeiro de 1896, para substituir o 

gen. Galv乞o. Ento, indicou o novo comandante do Treme-terra: era o tenente-coronel 

Tristao Sucupira de Alencar Araripe. Dias depois, o gen. Savaget assumiu o comando 

do 1o Distrito Militar, sendo substitudo pelo coronel Thompson Flores. Esses novos 

comandantes (devido as diferentes lideran9as que obedeciam) acabaram inevitavelmente 

envolvidos em conflitos de autoridade, embora fossem aliados poifticos. O exemplo 

mais ilustrativo se refere a briga entre os coron6is Carlos Telles e Thompson Flores 

Entretanto, vejamos como outra rivalidade se refletiu no comando militar de Rio 

Grande. 

Em 16 de Julho de 1896, o Didrio de Pelotas publicou um artigo em defesa dos 

direitos dos militares, tendo como alvo o comandante do 12。  Batalhao de Infantaria. De 

acordo com o redator da notcia, a harmonia existente no interior da tropa foi quebrada 

com a chegada do novo comandante. Ele teria opini6es contrrias a Rep丘blica, tendo 

sido inclusive preso por insubordinaao durante a Revolta da Armada de Cust6dio de 

Melo. Nao obstante, teria sido benevolamente acolhido entre a tropa, nao como um 

inimigo, mas com a dignidade devida a um comandante. Mas, os a nimos se exaltaram 

quando o tenente-coronel Sucupira tentou tomar medidas coercitivas contra certos 

oficiais que n乞o haviam comparecido para saudar o gen. Galvao, que estava de 

passagem por Rio Grande,a caminho da capital federal: 

7 Idem, p.33 
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"Trs dias depois, o Capit豆o Agobar observou 
"que si as palavras d'este implicavam uma 
censura, elle Agobar n五o as aceitava com 
t証”・（・・・）Sucupira entao declarou que "no 
repreendia, mas manifestava o seu desgrado e, si 
os officiaes quizessem, que representassem contra 
elle".[...] Com effeito, no dia [...} o major fiscal 
Joaquim Machado de Souza, a mando do {...] 
commandante, leu uma ordem do dia em que este 
desautorizava o capitao Agobar perante os seus 
subordinados e mandava recolhel-o preso e 
submetter a conselho de investiga 豆o. A maneira 
ins6lita e violenta (...)desmoralisar (...) perante as 
praas, despertou a indignaao dos seguintes 
officiaes: alferes Bernardo de Araujo Padilha, 
Manoel Virissimo da Costa, Vicente de Alencar 
Lima e manoel Joaquim do Rego que 
attenciosamente, 
declararam que, si crime havia na 
manifestaao(...)em casa de Bastos& Alt, elles 
eram cumplices, pello que receberam 
immediatamente voz de prisao"8. 

A questo de Janeiro continuou sendo explorada pelo Dirio de Pelotas, que 

atacava: "Tendo o ten-coronel Sucupira conseguido inセuamente prender e submetter α 
conse琉o de invest碧aぐdo o capito Agobar, este, justamente indignado representou 

contra seu a功itrrio chげと”・ Dessa 釦rma, o capitao Agobar "quiz reforar mais a sm 

representaぐdo e para esse fim dirなiu cartas a diversos oficiaes pedindo informaぐ6es 

sobre asルitas commetidas pelo commandante". A oposi9ao ao chefe militar encontrava 

respaldo na redaao do jornal, pois, conforme a reportagem: "Pensava o commandante 

do 120 que abafaria assim o pronunciamento das conscincias sds e que conseguiria 

occultar aos o琉os de seus superiores os erros e attentados a 或scw1加a Por elle 

praticados; enganou-se e a cada prisdo que inflingia surgia contra elle uma 

representaぐdo devidamente documentada". 

Os a nimos encontravam-se exaltados em todas as esferas do batalhao. Em 5 de 

Janeiro de 1895, o mestre da banda do 12。  BI, o sargento Cresc6ncio Pinheiro da Rosa, 

recolhera-se ao quartel, de volta de uma tocata no quartel-general. Acusava o alferes 

8 Dirio de Pelotas, l6jul. de 1896, p.2 
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Jos6 de Carvalho Lima, que proibiu a sada do mestre de msica junto da banda, por 

encontrar-se "em completo estado de embriaguez". Este, por sua vez,“加subordinara-se, 

armara-se de um florete e desafiara a quem quisesse chegar". Em 22 de Fevereiro,拓'o 
alferes Lima preso por cinco dias. O tenente-coronel Sucupira afirmava que "o capito 

Agobar asseverava em sua representaぐdo por ndo ter aquelle providenciado deprma 
aなuma sobre o caso de ter oa雄res Lima espancado o mestre de musica". Para ele, o 
司feres Uma "ia esquecendo lamentavelmente os preceitos da probidade a que era 

obrigado em sua conducta, sindo e manutenぐdo d sua propria individualidade ao menos 
em resPeito a cルsse a 9ue Pertenc加” 9. 

Quanto ao testemunho do alferes, respondeu que a "negativa do Alferes Lima 

ndo o podia honrar porque traduzia ou calculava md声ou prompto esquecimento de 

um castigo". Dessa forma, o alferes "dirigiu uma carta ao capito Agobar perguntando 

o quanto em relaぐdo d sua affirmativa o commandante 仇e atribua, e que ficava 

surprehendido, porquanto na carta em que dirigira, limitara-se a tratar da parte dada e 

que ainda dissera ter corrido o risco de ser preso". Sem d丘vida, Lima parecia temer 

que seus companheiros o tivessem abandonado'o.o O capito Agobar, respondendo ao 
alたres Lima・ declarou-lhe em carta que "a sua representaぐdo, no ponto arguido, cingiaー  
se ao assumpto da carta e ao que se achava publicado em deta肌e do bata仇do". "De 

posse desse documento, o alferes Lima representou por sua vez contra o comandante 

Sucupira"1 

Para Isidoro, essas divergencias tinham explicaao: "hoje como honte, o velho 

Treme Terra era ma阿uisto, pella a gre [sic] Castilhista de triste minoria", por ser 

maragato. Em sua opiniao, durante todo o periodo da revolu9豆o, o Treme-terra nunca 

mereceu confian9a da "politicalha amarella": 

"Sempre suspeito e odiado por gerar edeas [sic] 
contrarias, aos os exupadores [sic], da liberdade 
publica. Agora com o novo commandante revevia 
[sic] as edeas [sic], a tres annos adormecidas, mais 
sempre vivas, que 6 o maragatismo"(p.171). 

9 Idem, pp.5-6 
'O Idem,p.6 
H Dirio de Pelotas, 22 dejul. de 1896, p.5 
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Como podemos ver, ele voltava a afirmar que o Treme-terra era maragato., Al6m 

disso, as id6ias foram revitalizadas com a chegada do novo comandante. A tensao 

aumentou diante da notcia de que o 12。BI deveria sair de Rio Grande e rumar para 

Alegrete, para que seu rival poiftico tomasse seu lugar. Com  a aproximaao do 29。  BI, a 

temperatura aumentou a ponto de perder-se o controle, ou quase: 

"maldozamente [sic] e por ar do demos [sic], pello 
o quartel correu a notcia, de que o 12 hia [sic] 
sahir [sic] do Rio Grande, por castigo, para que o 
29。  de Infanteria seu rival poiftico, viesse ocupar o 
seu lugar na cidade do Rio Grande"(p.172) 

Segundo Isidoro, o boato foi "enteligentimente 厩cl preparado e propagado, e 

os seus eグeitos毎d,ndo se fizero周可 esperar"(p l72). Parece que o soldado no 

parecia muito seguro quanto a legitimidade da rebeliao, pois logo disse: "Se bem que 

era uma ordem superior, que tem de ser obedecida. Mas em todo caso, era umaルiceta 

[sic] rasteira da politicagem amarella"(p.172). Ent豆o disse que o quartel, que sempre 

andou em ordem: 

ficou em peti9ao de myzeria [sic]. A 
soldadesca por odio e vingan9a trabalhavao [sic] 
na surdina e de comum acordo.[...] Os soldados do 
30 de Pozi9ao [sic] embora nao tomasse parte na 
agita9ao, por camadagem [sic] botavえo [sic] fogo 
na cangica"(p.173). 

De acordo com o memorialista, o 12 BI estava novamente sendo castigado "por 

motivos polticos"(p. 180), devendo partir para Alegrete. E devido ao boato, 

inteligentemente preparado nao se sabe por quem, come9ou a rebeliao. Assim, relatou 

Isidoro que, conforme se aproximava a hora do embarque, mais aumentava a agitaao; 

era "medonha"(p・ 174), pois os soldados "no delirio de suas loucuras, ndo tinha mais a 

medir nas suas tambel7z safadezas [sic]"(p l74-5): 

"Se nao puzero [sic] fogo no quartel 6 porque os 
senhores oficiaes [sic] com muito custo, pode os 
contel-los [sic] dentro da ordem. Quando em um 
ponto serenava um desturbio [sic], rebentava dois 
e tres em outro. E que nesta agitaao de quartel 
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no havia um cabe9a, cada qual agia por si. Todos 
doidamente, fazia o que lhes desce na cabe9a, de o 
faser-lo [sic]. Se infihizmente [sic] houvesse um 
cabe9a, o que seria factal [sic] para um e para 
outros Houve um momento em que o quartel ficou 
como um hospicio, e os doidos em delirio. Foi 
pouco antes, do Batalhao formar para marchar para 
o embarque"(p. 175). 

Desse modo, o quartel se rebelava e, como nao tinha uma lideran9a para 

responsabilizar, os oficiais n豆o conseguiam impor a autoridade e restituir a ordem. Ao 

inv6s disso, come9avam a perder o controle. Muitos oficiais eram odiados pelos 

soldados, seja pela persegui9ao poltica que exerciam sobre a tropa, seja pelos castigos 

severos. Essas atitudes dependiam somente do temperamento do oficial. O tenente- 

coronel Sucupira era rgido nas suas a6es, embora reconhecido como justo, entre outras 

qualidades. Mas, tamb6m era florianista. e, dessa forma, cumprindo o princpio da 

neutralidade da disputa no Ex6rcito, afastou o 12。  BI, o que evitou o combate. Contudo, 

ao executar a transferncia do Treme-terra, desguarneceu a cidade, deixando-a entregue 

a um fiel castilhista, o coronel Sampaio. 

Pela ordem do dia anterior, comentava Isidoro, o embarque estava marcado para 

as dez horas da manh, no mesmo hordrio de chegada do 29。BI. Mas, "visto constar, a 
mal satisfaぐdo dos soldados, que encarava a marcha do Bata坑do por tudo 
politico"(fl. 175）・ como tamb6m o conhecimento das "reavalidades 毎可 das duas 
corpora ぐd o"(fl. 176), o quartel-general achou conveniente antecipar o embarque do 12。  
BI para as 6 horas da manh, antes da chegada do 29。  BI. Desse modo, "a agitafdo no 

quartel, sb serenou, quando a cavallo entrou no quartel, o sr. Commandante, para 

conduzir o Batalhdo para o embarque no porto”ゆ 176). A imagem do comandante era 
irrepreensvel: 

"o maior padrao de um chefe de homens livres, e 
ter fora moral. Que por honra de sua espada, [...] 
as tinha demais. Ja um anno, he [sic] decorrido e 
no Batalh乞o sobre o seu commado[.sic], a diciplina 
[sic] e a justi9a, era para todos 	"(pp.179-SO) 

Ento o soldado rektou que "naquelles rebolicios, de homem sem cabeぐa, por 

mais de uma vez, as coisas pirigou"(p. 176). De acordo com Isidoro, o tenente-coronel 
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Sucupira tinha uma conduta semelhante aos maragatos, por n谷o comandar como se os 

soldados fossem escravos. Contudo, como "padr豆o", o "chefe" era o 丘  nico que possua 

cabe9a para liderar. Desse modo, os soldados terminaram obedecendo, impelidos pela 

imagem que o Comandante construra, inspirando confian9a nas tropas 

A rebeliao ultrapassou os muros do quartel. Parte da comunidade riograndina 

manifestou-se em protesto. Conforme o soldado: "j muito cedo, na rua da Boa Vista 

叩uviu [si可 muita gente. Isto'pazzanos何d para assistir o embarque e partida do 

vapor, que levava o Bata肌do. Particularmente, a politicagem em geral,' quem domina 

o povo, na terra gaucha"(p. 180). Entao, Isidoro disse que o mestre da banda de msica, 

Cresc6ncio Pinheiro da Rosa, manifestou-se em protesto: 

"... homem letrado e politico exartado. Na borda 
da coberta do navio, tomou a palavra e deitou o 
verbo aos assistentes na bera [sic] do caes na rua 
da Boa Vista. Com  fortes argmentaaes [sic] 
atacou a politica venal, da politicagem da politica 
amarella. [...] O povo em terra estava se 
exartado[sic], uns aplaudia[sic], e outros 
protestav五o[sic]..." [...] "O sr. Commandante e 
outros oficiaes, vieirao [sic] ate o portalor [sic] do 
navio. Enformado [sic] do que havia: mandou O Sr. 
oficial de estado maior, que recolhesse o mestre da 
banda de musica prezo [sic], na guarda da 
frente..."(p.180-1). 

Na manh乞  do dia 4 de Setembro de 1896, o Treme-terra embarcava.A s oito 

horas em ponto, o navio desatracou do cais em dire9ao え  Porto Alegre. Parece que o que 

realmente importava para o comandante era evitar qualquer conflito. Embora o 

comandante Sucupira nao permitisse que militares pica-paus cometessem 

arbitrariedades, acabou auxiliando no enfraquecimento das defesas maragatas de Rio 

Grande. Em rea 乞o a isso, vemos nos protestos e na prisao do mestre Crescencio, a 

insatisfaao quanto ao deslocamento do Treme-terra. Quanto ao mestre da banda, no 

encontramos outras informa6es sobre o desdobramento dos 丘  ltimos incidentes. 

Retomado o controle, disse Isidoro que pouco depois de partirem, chegou s 10 

horas da manha o 29。  batalh乞o de infantaria, "favorecido pella a politicagem veiu [sic] 

aquartelar em Rio Grande no quartel do 12o de Infanteria o qual ficou suprezo [sic] do 

que 疏es estava rezervado [sic], por seus irm7ldos de armnas"(pl81)Mas, se todos tinha 



60 

partido, como o soldado ficou sabendo da reaao das tropas de Pelotas?E uma questo 

que fica em aberto. 

No dia seguinte, o Treme-terra chegou em Porto Alegre. Os soldados nao 

puderam desembarcar, indo え  terra somente o comandante, acompanhado de um capito 

e de um ordenan9a. Retomando seu itinerrio, o batalhao dirigiu-se ao seu ponto de 

destino: a cidade de Alegrete. Um dia depois, embarcaram em um trem na "Esta9do da 

viaルrrea Taquaryense" (p.186). 

As condi96es de marcha, em determinados momentos, eram terrveis. Mesmo as 

famlias dos oficiais sofriam com isso. Um desses momentos aconteceu quando as 

tropas tiveram que atravessar um rio. O comandante decidiu separar os solteiros dos 

casados, para evitar qualquer constrangimento. Al6m disso, podemos perceber o 

deslocamento de famlias inteiras, como narra Isidoro, ao realizar uma interessante 

radiografia do batalhao. As condi96es materiais dada aos soldados e suas famlias eram 

p6ssimas. Mulheres e crian9as seguiam os maridos ou parentes, participando desse 

modo das campanhas militares: 

"Na aldeia do acampamento ha [sic] para mais de 
900 pessoas entre mulheres e crean9as [sic]. Pois o 
Batalhao estar com seu afetivo [sic] completo, 
alem dos cedidos, e dos encostados. Bem poucos: 
so aquelles que nao tem, a sua costella. Um 
acampamento de uma corpora 乞o, sao dois 
acampamentos. O da frente da corporaao, e o de 
traz [sic], o retaguarda das familias dos praas da 
corpora9ao. Basta ver, um Batalhao o Regimento 
em marcha, quer em tempo de paz, o em tempo de 
guerra, mulheres e crean9as [sic] que fede a rato. 
Raz6es pellas as quaes [sic], os soldados marcha 
alegre e sastifeito, por ter o seu derencho [sic] de 
barraca"(pp.195-6). 

No incio de abril de 1897, Isidoro encerrou o capftulo "Para Alegrete". Nesta 

ocasiao, encontrava-se em Salvador, no forte de Sao Pedro,h espera de ordens para se 

deslocar para o Belo Monte. Em pouco tempo, adentraria numa regiao desconhecida dos 

soldados gachos, distante das referencias da "querncia", distante inclusive das 

dissens6es entre pica-paus e maragatos. 
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2.2. P豆trias e querncias 

Concordando com Benedict Anderson, Helga Piccolo diz que a na 谷o6 uma 

comunidade poltica imaginada. No caso brasileiro, afirma que ainda estava em 

constru9o. Segundo ela, os senhores que atuavam no espao fronteiri9o n谷o renegavam 

a sua condi9ao de brasileiros e, como tal, apelavam ao governo imperial quando 

ameaados nos seus interesses. Jd em outro contexto, a vit6ria castilhista acarretou um 

"solapamento do poder das famlias tradicionaお”12 Por sua vez, as acus町oes 

castilhistas anunciavam que os maragatos eram restauradores e, por isso, estavam 

ligados aos interesses portugueses. No entanto, espelhavam-se no exemplo estrangeiro 

como modelo de conduta, de progresso e desenvolvimento. A Fran9a era a "telp" 

preferida. Entre os elementos simb6licos resgatados para criar um imaginario popular 

republicano, na opiniao de Jos6 Murilo de Carvalho, com insucesso, est豆  a utilizaao do 

termo cidado como forma de tratamento, e que nao ultrapassou o "bureau" das 

autoridades'3 Para Isidoro, as coisas eram um pouco diferentes. Tratava-se de uma 

busca frustrada, da queixa pela ausencia, pelo que prometia, mas nao era observado na 

rela 豆o cotidiana dos homens pobres e a Rep丘blica. Afinal de contas, at6 que ponto 

Isidoro Virgnio poderia ser considerado um cidado brasileiro? Segundo pensamos, 

isso dependia do lugar em que estava, O sentimento de brasilidade, propriedade 

distintiva do brasileiro, est豆  relacionada valorativamente ao amor え  p言tria. Mas, esse 

sentimento toma diferentes cores, na medida em que mudam os referenciais geogrficos 

e os atores sociais. Em Rio Grande, por exemplo, ele sentia-se mais brasileiro que no 

Rio de Janeiro, devido aos laos de solidariedade social existentes. Ento, podemos 

pensar: identificaao nacional estd sempre combinada com outros tipos identitrios, 

mesmo quando possa ser sentida como superior h s demais. Como nos esclarece Eric 

Hobsbawm 14 , a identifica 乞o nacional e tudo o que se acredita nela implicado pode 

、 mudar e deslocar-se no tempo, como ser "cristo", "soldado" ou "desertor", mesmo em 

periodos muitos curtos. 

12 PICCOLO, Helga I. L., Art. Cit., pp. 87・90 
13 CARVALHO, Jos6 Murilo. A forma9ao das almas: o imaginrio da Rep6blica no Brasil.. S石o Paulo: 
Companhia das letras, 1990, p. 13. 
14 HOBSBAWM, Eric J. Na96es e nacionalismos desde 1780: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro 
Paz e Terra, 1998, p. 20. 
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Deste modo, o que se pode observar no discurso do soldado, tal qual foi 

registrado em seu didrio,6 uma transposi9乞o de valores, realizada como um mecanismo 

de rea 豆o em face da realidade social, de acordo com as interferncias externas, 

articulada por atributos culturais inter-relacionados. As diferentes redes de significado 

podiam se cruzar no mesmo momento, ou entao buscadas no passado, selecionadas pelo 

desejo presente. Quer dizer, na qualidade de rio-grandino, sentia-se ligado a terra; como 

soldado, sentia-se ligado s normas da institui9ao respons五vel pela defesa do Brasil; 

como desertor, assumia outra l6gica, a do maragato, uma identidade de resist6ncia 

contra a ditadura. Acreditando nas duas id6ias, era um soldado, um brasileiro e um 

maragato. 

Apesar de sua op9豆o poiftica, revelou um desencanto pelo o modo como as 

coisas aconteciam. Relatando o processo de recrutamento, Isidoro disse enquanto 

narrava a Batalha Cerro do Ouro, que "sobre penna de morte dけrender este o aquelle 

governo. E aprma uzual毎ddos戸rvonhos[si可  politicos, para fazerem revoluぐ6es 

Pegarem os infilizis camponezes a ルぐo e balた,para nos campos da lucta morrerem 

por elles, politicos aventureiros." (p.1 13-4). Na condi9ao de soldado, a cidadania se 

extinguia por completo. E mesmo diante dos maus tratos, "a fora e violencias" (p.1 13) 

defendiam o governo. Sem qualquer dificuldade, como podemos ver tamb6m em outro 

momento, identificava as motiva6es polticas da elite: 

"Em uma cruel desputa, mais material e pessoal, 
do que ideia! [sic]. Sim pois, quem tira proveito 
desta nefasta politicagem, sao os sabidos e 
exploradores, deste povo abandonado. [...] Fora 
desta degradante ganancia, nada mais lhes 
enteres9a [sic], morra quem morrer 	"(p.165). 

Em seu modo de ver, para que o Brasil chegasse a ser uma civilizaao era 

preciso que certos princpios cristaos nao fossem desrespeitados. Em 1895, quando 

relatava a "Paz de Pelotas", dizia que a Rep丘blica estava de luto, enquanto a naao 

brasileira se envergonhava, por ver seus filhos querendo se devorar "quaes 

serpentes"(p. 165). 0 animal evocado para indicar a dissensao era um predador, que na 

Bblia representava o pecado motivador da expulsao de Adao e Eva do Paraiso 
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Era-lhe evidente que os poifticos pouco se importavam com o povo. Talvez por 

isso, demonstra ter clara distin9o entre a "Rep房blica" (que culpa pelo luto) e a "Naぐdo" 

(a imagina envergonhada). A na 豆o imaginada pelo soldado estava intrinsecamente 

ligada a esses valores. Em 1897, quando se encontravam pr6ximo え  Canudos, 

desesperado pela sede e pela fome, Isidoro disse que tinha "esperanぐa" e "f" na 

salvaao, enquanto esperavam a chegada do comboio com os suprimentos militares 

Ent豆o descreveu o que lhe parecia ser o cardter nacional brasileiro: 

"A creaao [sic] no brinco, a jover [sic] na escola, 
o mo9o no estudo, a matrona em casa, o varao no 
trabalho, a veihece [sic] em repozo [sic], todos 
pensa no futuro, o que a Deus pertence. No mar 
sereno, a terra em flor, o operario na forge, o 
malho batendo lamina fumegando, a semente na 
terra, a vida em gala,6 um don [sic], que Deus deu 
ao Brasil"(p.321). 

A imagem do Brasil de seus sonhos era constituda por pessoas atuando num 

pais organizado, sem guerras, com trabalho e justi9a social. Por sua vez, a "querncia" 

era a express豆o de referncia natal dos gachos, motivo pelo qual fazia mais sentido 

para ele que a id6ia inspida de um Brasil. Tratava-se da terra ancestral, do lugar para 

onde sempre retornava, do chao de batismo, onde nasceu e morreu. Entretanto, havia 

ainda a alternativa identitria criada na caserna. Quando esteve sediado em S豆o Gabriel, 

disse certa vez que aquela era "uma cidade typicamente camponeza, e da tempera 

gaucha", sendo os militares que ali se encontravam temporariamente os "屍nicos 

estrangeiros I l 戸ihos de outras paragens do Brasil"(p. 108). Estas considera6es 

reproduziam claramente a ideologia militar, como se pode notar no trecho a seguir 

"N6s estrangeiros 6 uma forma de dizer, porque de 
Norte ao Sul, leste oeste, o Brasil 6 um s6. E ainda 
mais militar, que em qualquer parte do Brasil em 
que estiver,6 Brasileiro. Para o militar, nao ha 
regiao, a regi豆o do militar, 6 o Brasil 
inteiro"(p. 108). 

Desse modo, podemos distinguir duas constru96es identitrias: a identidade 

territorial (gacho e brasileiro), fundamentada na territorialidade e na anc6stralidade da 
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"terra natal", e a identidade militar, resultado de um "esprito de corpora fdo" 

fomentado na experi6ncia coletiva que a caserna proporcionava, O choque das 

identidades territoriais acontecia, quando ele, de fato, tinha o sentimento de n豆o 

pertencer ao local em que o batalhao era sediado e, neste caso, considerar-se um 

"estrangeiro", que ao mesmo tempo colocava em dvida a sua primeira observaao, ao 

se dizer brasileiro. Essa questao reapareceu quando o Treme-terra esteve em Alegrete: 

"0 12 Batalh乞o de Infanteria esteve aquartelado 
na quella [sic] pequena cidade camponeza [sic], 
verdadeiramente gaucha. Onde nao havia um s6 
estrangeiro, nem se quer para purgante. Toda 
populaao da cidade 6 Brasileira, e genuinamente 
Brasileira. Fora n6s militares,6 tudo riogranden9es 
[sic] e genuinamente Alegretenses"(p.202). 

Outras passagens registradas no dirio confirmam essa sensaao de 

pertencimento acima evocada. Observando com aten9ao, conv6m lembrar que, na Vila 

de Sao Louren9o, por nao ser conhecido pela comunidade, ele foi facilmente 

reconhecimento pelas autoridades locais, quando desertara do Ex6rcito. Por vezes, as 

disputas poifticas entre comunidades eram estimuladas utilizando antigas animosidades 

Segundo registra no dirio, em 1895, os soldados preparavam uma cilada contra aqueles 

de Pelotas:"na velha e tradicional cidade do Rio Grande, que os Pelotenses nos cha 

[sic] de papa areia" (p.171). A pr6pria alcunha de "papa-areia", alusao え  praia, 

reforava a rivalidade entre rio-grandinos e pelotenses, anterior a disputa dos 

federalistas. Por outro lado, a pequena cidade camponesa de Alegrete era abertamente 

idealizada: 

"O clima e os ares sao deliciozos [sic] e amenos. 
Tem agua do rio: mais as aguas das fontes e 
cochilas [sic], sao supipas [sic], claras e leves, 
boas de se tragar.[...] A cidade 6 tradicionamente 
[sic] conhecida como um bom lugar para soldado 
viver, como de facto 6 mesmo. Terra boa e boa de 
se viver. Talvez: bem poucos lugares se pos9a [sic] 
comparar, com esta cidade. Gente boa e agradavel, 
francos e despidos de entiresses [sic], e de uma 
polidez [sic] sem par. Basta que se saiba que na 
cidade de Alegrete 6 bem difiscil [sic] gente 
morrer"(p. 198). 
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Em tal localidade, os sentimentos maragatos eram bem acolhidos. Contribua 

para isso o fato de que Alegrete era oposi9豆o ao governo de Castilhos e o povo apoiava 

o "Ex6rcito Libertador". Durante os cinco meses que o 12。  BI ficou sediado nessa 

cidade, reinou a paz e a tranquilidade. Havia uma aparente cumplicidade entre os 

moradores, o batalh豆o e o narrador do di言rio: 

"Povo bom e bem apessoado, de bom trato e 
democracia natural. Que faz inveja, a muitas 
democracias artificiaes [sic] e de fachada. Na 
cidade Alegretense, ate as janellas e portas das 
ruas sao maragatas. A nao ser o Conselho 
municipal que a maioria 6 Alegretesse [sic]. Para 
ser autoridade na cidade,6 precizo [sic] remover 
de outro municipio, foncionarios [sic] de taes [sic] 
cathegorias. Porque o povo da cidade nao queria 
saber de negocios, com o governo do Estado, 
imposto pella fora bructa. Embora: pagasse os 
seus impostos por fora da lei, se punha [sic] 
independente, povo fihiz [sicj"(p.202-3). 

2.3. Um maragato cristo 

No Dicionrio pampeano de Jayme Caetano Braun consta que o vocdbulo 

maragato prov6m da express豆o "maragateria" ー  designaao da comunidade dos 

maragatos de Leon, na Espanha. Era utilizado na Revolu9豆o de 1893 para identificar os 

opositores dos "pica-paus", conhecidos tamb6m por "chimangos"15. Mas qual o 

significado do "maragatismo" para Isidoro? De um modo geral, considera-se que o 

movimento tinha uma finalidade poltica clara: derrubar Castilhos. Entretanto, na 

concep9ao do memorialista aqui estudado, o significado do maragatismo era mais 

complexo. 

No incio de 1893, ao escrever sobre o envolvimento dos militares na poltica, 

afirmava・ “Hoje l・・・ j quem v' um militar,v'um sustentculo da かrania, um inmigo da 

liberdade e do povo"(p. 100). Isto porque, em sua opiniao, o militar brasileiro deixara de 

ser militar para transformar-se num poltico profissional. Anos mais tarde, lembrando-se 

da infncia, expressou o que sentia pelo valor da liberdade: naquele tempo, "ndo era boi 
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nem cavallo, era cria da liberdade campineira e de ares amenos" (p.382). A "liberdade 

campineira" era parte constitutiva de seu "ser". Noutro lugar, considerava que al6m da 

"f" e da "esperan9a", a "liberdade sdo obras divinas, faz parte d nosso ser" (pp.32 1ー  
2), ao qual acrescentou o seguinte comentrio: 

"O soldado de sentinella, o noturno em vigilancia 
a Patria agradecida, a ordem e progresso,6 e sera o 
orgulho e grandeza, da naao Brasileira. Todos em 
toda parte, tem Patria tem familia, e ancia [sic] de 
liberdade, e pura f em Deus"(p.321-2). 

A liberdade era uma palavra carregada de simbolismo, principalmente naquele 

momento em que a Repdblica era instaurada. Era o maior referencial ideol6gico dos 

liberais (liberdade de mercado). Tamb6m representava no iderio maragato a motiva o 

contra a ditadura (castilhista). Al6m disso, simbolizava a superaao da escravid五o; 

portanto, comportava tamb6m um sentido progressista que repercutia nos anseios 

populares. 

Quanto ao maragatismo, Isidoro comentou ap6s desertar em 1894, que "entre 

soldados tanto do 12o como do 3o de Poziぐdo. Era bem conhecidas, as nossas crenfas 

polticas"(p. 139). Tempos depois, disse que as id6ias maragatas "faziam parte das 

loucuras da mocidade", estavam "em nosso ser"(p. 159). Para ele, todos os homens eram 

iguais. Por isso, parecia natural a ele que cada um fosse livre para ter "o seu edial [sic], 

seja elle qual for" (p.159). Sobre seu pr6prio ideal, comentou 

"Eu tenho o meu, sou maragato, creo [sic] em 
Deus e no futuro do Brasil. Fora de minhas edeas 
[sic] politicas, o meu comportamento 6 exemplar. 
Respeito todos os homens, embora eu seja homem. 
Venero as cren9as divinas, e aos homens de boas 
enten96es [sic], e ao bello sexo. E nisto, vejo que 
no sou um homem desnaturado"(p.159) 

A passagem nos revela a articulaao entre uma identidade poltica, situada na 

id6ia de na 豆o, e uma identidade religiosa. Tanto na id6ia de Rep丘blica quanto na id6ia 

de Deus, os homens eram considerados por ele, como iguais. Quando esteve no Rio de 

15 BRAUN, Jayme Caetano. Dicionrio Pampeano - Ptrias-Fog6es-Legendas. Porto Aleare: Eduga1 
ー 	 ~ 	 ~ 	 ~ 
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Janeiro em 1898, percebeu que a p豆tria (civil, poiftica e social) estava ausente. Restou- 

lhe a naao religiosa. 

A luta poiftica, por vezes, ultrapassava o controle das elites, instaurando-se em 

manifesta6es de rebeldia dentro dos quart6is. "0 290 teve sorte e sorte grande, por ter 

escapado, de uma cilada por parte de soldados do 12o 1...] 0 12o de Infanteria em 

massa era maragato apaixonado, ao ultimo extremo "(p.182). Apesar da empatia, 

Isidoro teceu severa critica aos seus irmaos de farda: 

"O velho e nao esquecido Treme Terra: de fama no 
Brasil inteiro. Era um unidade composta e ainda 6 , 
de um pessoal medonho. Homens que n五o sao 
homens, era e 6 uma martilha [sic] de jaguas [sic] 
homens audazes e temives [sic] ferozes quaezes 
[sic] imposeives [sic]. O velho Treme Terra,6 um 
agrumerado [sic] de homens demaziadamente [sic] 
terrives [sic] e horrives [sic], e quaez [sic] 
imposcives [sic] de os conte-los [sicj"(pp. 178-9). 

Os soldados do 12。  BI eram vistos como feras, por serem terriveis combatentes. 

Mais parecia um paiol:"'e sempre pi um paiol e depozito [sic] de maus elementos e 

incorre gives [sic]" (p.l'78). Os soldados provinham "do Norte do paiz, a bem da 

diciplina [sic]".(fl・179). S6 a presen9a de um comandante rgido, honrado e respeitado, 

como Tristo Sucupira de Alencar Araripe, poderia mante-los sob controle, "que por ser 

justiceiro e bom. Era o dolo venerado de seus soldados"(p.179). Tinha 釦段a moral, 

pois sabia honrar "sua espada" (p.179), demonstrando ser justo com todos. Era como 

um chefe de "homens livres" (p.179). 0 novo comandante causava uma impresso 

diferente. 

Outras quest6es somavam-se para diferenciar os demais oficiais do tenente- 

coronel Sucupira. Comentando a respeito da disputa poltica nos quart6is, 

responsabilizava alguns oficiais, qualificando-os de traidores da Rep丘blica. Nas 

palavras dele, os soldados eram diferentes: 

1998, p.231. 
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"n6s somos soldados, e para o soldado nao ha 
politica, nem sanbundos [sic] nem nada. [...] a 
politica do soldado,6 o de obdecer [sic] a voz 
superior, que 6 a chave da diciplina militar. 
Obdecer [sic] a voz superior,6 um dever, se6 que 
6s militar. Que, quando juras bandeira, nao juras 
politica sanhunda [sic] nem nada"(pp.108-9). 

Mas as coisas nao eram bem assim, pois os soldados nem sempre eram 

obedientes; al6m do que, muitos deles s6 eram disciplinados devido a s severas puni96es, 

como os castigos corporais. Na verdade, Isidoro embasava-se na doutrina militar que 

enfatizava que os militares nao podiam envolver-se com a poltica. A exigencia desse 

tipo de conduta aparece em outros exemplos, como no caso do marechal Carlos 

Machado Bittencourt, evidenciado por Marco Ant6nio Villa. Segundo o autor, 

desentendimentos entre a diretoria do Clube Militar e o presidente Prudente de Morais 

acarretaram na demissao do ministro da Guerra, o general Argolo. Por sua vez, ele foi 

substituido pelo marechal Bittencourt que, ao assumir, disse: "N豆o venho prevenido 

nem pretendo exercer vingan9as poifticas, pois o soldado n豆o deve ter polftica alguma 

s6 deve ter em vista o bom cumprimento dos seus deveres para com a pdtria"6 

Isidoro creditava o problema do partidarismo do Ex6rcito aos oficiais: "Se os 

senhores oficiaes ndo pssem polticos, nづs soldados jamais em tal pensava "(p.14の，  

Conforme disse em outra passagem, "sou soldado bem o sei; nada e soldado' a mesma 

Co'sa・  Soldado: por via das regras regradas,'synomo βid de nada"(p.159) 

Entretanto, acrescentou que "se os senhores oficiaes, podem ter edeas [sic] 

politicas"(p. 159), n豆o havia razao para que ele tamb6m nao tivesse. Para ele, todos os 

homens eram iguais. 

Em outro momento, comentou: "ndo sou gals, nem matei meu pae a soc6 

lsic]l・・ lna vida militar sempre gozei de reルtiva liberdade"(p.382). Algumas vezes, 

enquanto estava fora do quartel, disse sentir "saudades dos bons tempos de soldado que 

ndo faz nada"(p.380). Porm, as prticas militares muitas vezes lembravam o 

tratamento do feitor de escravos: 

16 VILLA, Marco Ant6nio. Canudos: o povo da terra. Sao Paulo: EditoraA tica, 1999, p.181 
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"Onde o castigo corporal, era a qualquer hora do 
dia e da noete [sic]. Anoete [sic], depois do toque 
de silencio, era bastante tocar o 1o toque de 
alvorada, para a chibata fallar alto e bom som. Por 
ordem do Sr. oficial de estado maior, a companhia 
formava e a vara de marmello entrava em senna 
[sic]. Sim: para satisfazer a vontade de muita gente 
que s6 ficava sastifeitos [sic] depois que levasse 
umas tantas lambadas, para refrescar o sangue 
nervozo [sic].[...] Ja estavao [sic] calejados [sic] 
com todas as espeices [sic] de castigos, e ja 
encora9ados [sic]. Que devido, o rigor da 
disciplina, ja estavao [sic] embrutecidos"(p. 179) 

Por isso, ap6s a Guerra de Canudos, retornou a Rio Grande e come9ou a 

trabalhar na terra. N谷o queria mais ser soldado: 

"uma vez 6 bastante, para que um homem deixe de 
ser homem, para ser um authomatico. Quero 
trabalhar para ser livre e senhor dos meus narizis 
[sic]. Quero ser, senhor do meu fucinho [sic] ser 
cidad乞o, e nao escravo de outros homens. Soldado: 
6um escravo, dos caprichos e interesses, dos que 
podem e manda [sic]"(p.380). 

Relembrando o que foi dito, a questo da liberdade aparece em diferentes 

momentos. A propaganda maragata estava no prprio nome de suas colunas: o "Ex6rcito 

Libertador". Difundia-se a id6ia de que era a luta de homens livres contra a ditadura 

castilhista, enquanto que o Ex6rcito pica-pau era formado por escravos. Conforme 

Isidoro, o comandante Sucupira era associado a um chefe de homens livres. Os soldados 

dispunham de uma relativa liberdade, que dependia do temperamento do comandante. 

Dessa forma, podiam vez ou outra, sair pela cidade, para se divertir e/ou para estudar 

Entretanto, tamb6m dissera que os soldados eram escravos da disciplina. Ele queria ser 

livre, senhor de seu destino. 

Em seu modo de ver, os maragatos do Treme-terra eram "verdadeiramente 

apaixonados por esta nけasta e odioza β司 politica pessoal, que domina a opinido 

publica no Brasil" (p.178). Demonstra saber que a luta poltica estava muito presente na 

sociedade. Apesar disso, considerava que um "triste fim nos aguarda, ndo s6 a ns 

militares, como a coletividade Brasileira",por causa dos novos tempos "de lua cheia, e 

deルturismo e modernismo, em que osガihos desconhecem os paes"(p. 178) 



2.4 Os "senhores" e as "feras" 

Segundo Robert Levine, jagun9o 6 um termo pejorativo que, no final do s6culo 

XIX era anlogo え  capanga. Provavelmente, originrio da A frica, "onde se utilizava a 

palavra zaguncho para designar pessoa rude e briguenta"7 .Essa era um dos 

referenciais identit.rios que a elite republicana utilizava para difamar (e ao mesmo 

tempo nomear) seus inimigos, e que se repetiu para combater outros movimentos sociais 

e/ou de cunho messianico. Por sua vez, "Maragato" 6 a fac9ao poiftica comandada por 

parte da elite gacha contra o poder castilhista; tamb6m se refere え A frica. Esta 

relacionada え  expressao "maragateria", uma denominaao coletiva dos maragatos 

mouros que viviam na fronteira com Portugal e que permaneceram em Leon, ap6s a 

sada do inimigo mu9ulmano. Maragatos e conseiheiristas tamb6m eram chamados de 

fanticos. Tinham um inimigo em comum. 

Por suas atribui96es b6licas, os maragatos eram relacionados aos centauros, 

monstros mitol6gicos da Antiguidade. Havia aqui algo de irreal, algo de idealiza 谷o. Na 

perspectiva de Isidoro Virgnio, os senhores guerreiros eram destemidos combatentes, 

insuper瓦veis em uma carga de cavalaria. Os "monarcas das coxilhas" pareciam 

verdadeiros gigantes, na vis乞o de algu6m "ndo muito alto". Sua admira 豆o tamb6m se 

estende a alguns castilhistas, como por exemplo, o violento capit豆o Chachd Pereira 

Teria Isidoro mantido contato pessoal com algum dos lderes rebeldes? Ou teria 

reproduzido, em suas mem6rias, as impress6es de seus contemporneos? Seja qual for 

sua fonte de informaao, o fato 6 que retratou importantes lideran9as maragatas como 

Juca Tigre e Gumercindo Saraiva. No relato da batalha do Cerro do Ouro, apresentou os 

lderes das "duas prtes colunas maragatas da guapa e brava armas de 

cavallaria"{p l l3):uma delas era comandada',ello o bravo valorozo [sic] destimido 

[sic] Gabrielense Juca Tigre"(p.l 13); a outra coluna, era comandada pello o ndo menos 

bravo destemerozo βidle aranjadoβ1d gabrielense Frederico Fa銃et. Ambos sobre o 

mando do ja afamado guerreiro Ddo何d Gumercino Saraiva" (p.113) 

17 LEVINE, Robert M. O sert五o Prometido: o massacre de Canudos no nordeste brasileiro, 1893-1897 
So Paulo: EDUSP, 1995, p. 372. 
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Curiosa a qualificaao do lder maximo rebelde. Chama aten9豆o o emprego do 

designativo de tratamento honorfico "Dom", em geral reservado aos fidalgos e aos reis. 

Isso teria acontecido devido ao lugar que Gumercindo Saraiva ocupava no movimento 

rebelde? Ele volta a empregar o mesmo designativo apenas para identificar um ser 

mitol6gico: "Ddo [sic] Morpheu campineiro" (p.124). Nenhum dos outros lderes 

maragatos receberam tao alto qualificativo, embora estivessem bem qualificados. Nem 

mesmo foram tratados por "Senhor", expressao comum utilizada na identifica 含o de 

oficiais, delegados e demais autoridades p丘blicas - Sr. comandante, Sr. capito, Sr. Dr 

governador. 

Nosso narrador tinha ciencia das redes de solidariedade, das distin96es existentes 

nas rela6es sociais, dos laos familiares e sImbolos de poder, vigentes na sociedade 

gacha de entao. Era assim que a sociedade dos "monarcas das coxilhas" encontrava-se 

ordenada pelo poder patrimonial. Nas famlias tradicionais havia toda uma hierarquia, 

em cujo topo estavam os coron6is. A interferncia das rela6es familiares na aquisi9乞o e 

na manuten9乞o da posi9ao social, inclusive dentro do Ex6rcito, pode ser observada na 

seguinte passagem: 

"Pella a ponte do Rio Vaccacahy entrou na cidade 
de S五o Gabriel, de len9o encarnado no pesco9o, e 
fita vermelha no chapeu, uma forte coluna, de 
cavallaria maragata, a qual foi recebida na ponte, 
pello o Sr. tenente Silva Paranhos. Que se deixou 
ficar na cidade, para receber seus amigos, e 
corregionarios [sic] politicos. [...] O qual servia 
[...] por ter rela96es de amizade [sic] e pessoas da 
familia de sua espoza [sic]. O Sr. tenente era 
casado com uma ilustre senhora da sociedade 
gabrielense. Se havia casado, quando ainda era 
Alferes, do 4。  Batalhao de Infanteria [...]O Sr. 
tenente Paranhos atualmente, estar gozando de 
uma licen9a especial, concedida pello o Sr. 
Marechal Floriano Peixoto, prezidente [sic] da 
Republica. Para que o Sr. tenente Silva Paranhos, 
servisse na guarni9五o, onde lhes fosse conveniente. 
Era um acto [sic] , de reconhecimento, do Sr 
marecha [sic] prezidente [sic] da Republica, ao 
merito do Sr. Barao do Rio Branco. Cujo nome 
Rio Branco, pae [sic] e filho,6 uma gloria inmortal 
[sic] da Na9ao Brasileira."(p. 134). 
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Se na sua visao todos os homens eram iguais, tamb6m existia uma outra, 

hierrquica. Isto se pode perceber no tratamento que reservava aos seus prprios 

parentes e amigos. O padrasto era "Seu Antnio", enquanto o irmaos era "o 

Le6ncio"(p.377). Tamb6m os amigos pr6ximos eram apresentados segundo uma 

hierarquia de tratamento: "Seu Luiz", e por vezes, "Sr. Luiz"; a "senhora dona 

Anna"(p.384); o filho mais velho do Ferreiro era o "Seu Jos' Lib6 rio", enquanto os mais 

novos, seus "amigos de verdade"(p.385), eram "Luiz e Joazinho"(p.385). J豆  os pobres 

eram tratados por adjetivos: "negra Girib" (p.195), o "velho" Furgencio (p.203), a 

"velha"(p. 199) ndia, tamb6m chamada por todos de "vovb"(p.201). Os inimigos, por 

sua vez, tamb6m nao recebiam expressao de tratamento: "entre os traidores, primeira 

linha esto o Marechal Isidoro Fernandes de Oliveira, Jodo Csar Sampaio, Carlos 

Ferreira, e outros" (p.162). 

Haviam outros c6digos partilhados por aquela sociedade, dos quais nosso 

memorialista demonstra ter conhecimento. Certos sinais de distin9ao, por vezes, tinham 

eficdcia tanto no interior do grupo maragato quanto fora dele. Um bom exemplo disso 

estd relacionado com um epis6dio bem conhecido na 6 poca, mencionado por Angelo 

Dourado, envolvendo "uns arreios prateados com as iniciais G.S. "pertencentes a 

Gumercindo Saraiva'8 . Nosso memorialista anotou minuciosamente o acontecimento no 

capitulo encerrado em Maro de 1894, denominado "Lucta Cruel", no qual narra a 

prisao de alguns maragatos por autoridades castilhistas. 

Segundo Isidoro, um pequeno grupo de maragatos, cansado ap6s uma viagem de 

trs dias, resolveu descansar. Apearam de seus "pingos e afroxaro os areios e tiro os 

freios para pastarem a vontade"(pl23). Tendo matado sua pr6pria sede numa sanga e 

de terem dado de beber aos cavalos, trouxeram suas "maletas, chocolateiras, cuias e 

bombas, pellegos e cochinin"(p. 123). Tomadas as devidas precau96es, caso 

necessitassem fugir apressadamente, consideraram que "ndo havia perigo, qualquer 

coisa que houvesse, tinha tempo de se aparelharem"(pl23). Cafram no sono e, 

desguarnecidos, foram pegos de surpresa pelos inimigos. Entregues nos "braos de 

Morfeu", quando acordaram estavam jd amarrados 

18 DOURADO, Angelo. Voluntrios do Martrio - narrativa da revolu9乞o de 1893. (factos e epiz6dios da 
guerra civil. Pelotas: Americana, 1896). Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997, p.256. 
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"No sombrilho [sic] bosque, profundamente 
adormecidos nos braos do indolente Dao [sic] 
Morpheu [sic] campinero. Por desventura de suas 
desventuras, o bombeiro vigiador, n豆o rexistindo 
[sic] o amor de Morpheu rei do cancas9o [sic], 
tamb6m adormeceu. Adormeceu, tanto o mais do 
que os outros naquelle ameno retiro, da solido 
campineira. Quando despertaro [sic] , estava 
maniados << amarrados>> dos p6s e das puros 
[sic]. Mesmo maniados dos puros [sic], foro 
[sic] postos em cima de seus cavallos, sem a menor 
aao. E que entre elles, havia dois cavallos [sic], 
de aperos de prata. E que havia deferencia [sic] 
entre elles, nem todos erao iguaes [sic]. Cavallo 
arejado [sic], com o apero de prata,6 signal [sic] 
de gente grande, e poderoza [sic]"(p.124). 

Os prisioneiros foram conduzidos h cidade como um "tropheu de Victoria". Isto 

porque os arreios de prata de alguns cavalos indicavam n谷o serem eles de qualquer 

pessoa. Ou seja, ao contr五rio do tratamento convencional nesse tipo de caso (a 

execu9o), os prisioneiros foram poupados. Segundo ele, "os cavalos de apero de prata, 

salvou todos de um pau [sic] degolla" (p.125). Um dos prisioneiros, "o do cavallo saino 

e aperos de prata", era sobrinho de Gumercino Saraiva e chamava-se Vasco Saraiva. O 

outro, "o do cavallo rosilho e aperos de prata", era o tenente Guilherme Fontoura 

Fernandes: 

"Depois de terem sidos aprezenta-los [sic] as 
autoridades civis da rabugenta politicagem local 
Com escadalozo [sic] espaihafate os centauros das 
campinas for乞o [sic] recolhidos a cadeia 
municipal, da cidade de Sao Gabriel. [...] Visto 
haver cavallos prateados entre os prizioneiros [sic] 
maragatos. Na cadeia municipal houve 
interrogatorios, para saber elles quem ero[sic]. Se 
nao fosse os cavallos de aperos de prata, nao havia 
enterrogatorios [sic] nem nada. Sen 乞o [sic] 
sumariamente degolados, no matto [sic] atraz [sic] 
da cadeia. E que os cavallos pratiados [sic], causou 
desconfian9as e despertou curiozidade [sic] nas 
autoridades civis" (pp.125-6). 

Atributos pessoais como a valentia, a honra, o poder da orat6ria e a 

consanguinidade tamb6m eram fatores de distin9ao social. O sobrinho do lder rebelde, 

Vasco Saraiva, era um homem "de mediana estatura bem parecido tez morena rosada 



74 

phexico prte basta cabelleira e pequeno bなode. Parece ter 20 o 21 annos de edade 

typo camponeze[sic], e capito dasルfas mgragatas" (p.126). Quanto ao tenente 

Guilherme Fontoura Fernandes: 

"6 de boa estatura branco rozado [sic], parece ter 
40 annos de edade [sic]. Mal caladura [sic], 
sombraceiho [sic] carregado haspecto [sic] duro e 
felino, e voz de trovao. Nariz tucano, olhos verde 
mar pello ruivo cor de fogo alaranjado, barbas 
cerradas e longas, basta cabelleira que lhes vinha 
acima dos hombro [sic] thezo [sic] qual o coquero 
[sic] da serra. Sombraceihas grandes e cerrada, 
parecia Deus Jupt [sic], typo [sic] de gato 
servagem [sic], pello cor de fogo e abudante [sic], 
parecia a juba de um le豆o feroz" (pp.126-7). 

O perfil fsico e psicol6gico da pessoa retratada parece corresponder a um 

modelo de guerreiro admirado por nosso memorialista. Os traos do rosto nao 

esconderiam certos traos de carter e de comportamento do homem duro, rude e 

ameaador acostumado com a lide e o combate. O narrador o equipara ao deus Jpiter, a 

um "gato selvagem" e a um "ledo feroz", todas imagens fortes que expressam energia e 

violencia. Em outra passagem, relativa ao combate do Cerro do Ouro, dois lderes 

maragatos s豆o descritos da seguinte forma: 

"Quem 6 , em sao Gabriel, que nao conhe9a estes 
dois homens guapos e corajudos[sic]? [...] Juca 
Tigre, um afamado e respeitado espadachim, dos 
mais destros entre outros. Frederico faihet, nao 
menos afamado e respeitado lanceiro. Ambos altos 
e robustos de estauta [sic] avantajada, 
semelhantes ao gigantes Ferragrs e Ferrabraz. 
Juca Tigre, espaduado corpolento, bravo e 
destimido [sic], e valente com as armas. Vasta 
cabelleira que lhes vem a golla do ponche, peito 
saliente, barbas cerradas e comprindas [sic], que 
lhes vem abaixo do peito. Era elle um verdadeiro 
hispartano [sic] da antiguidade, tempos dos 
homens guerreiros de peito descoberto" (p.1 19). 

Alguns castilhistas tamb6m eram assustadores. A coragem excessiva de certos 

homens o espantava, assim como a todos os que estavam em volta. Muitas vezes, era 

um estimulo para os combatentes. Isso pode ser observado na descri9ao que Isidoro 
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oferece do major Chach豆  Pereira. Para o soldado-msico, os gigantes castilhistas eram 

caracterizados de modo semelhante aos maragatos, isto 6 , como feras amedrontadoras: 

"O homem 6 quapo e corajudo [sic] a prova de 
fogo. O homem 6 de coragem e de uma valentia 
fora do comum dos homens valentes, e corajudo 
Todos os que o conhecia, o respeitavao [sic] como 
homem rezoluto [sic] e ma sempre desposto o 
desmanchar questae [sic] em qualquer momento. E 
elle bastane alto, parece um gigante. Nao gordo 
carnudo hespaudarundo [sic] e peitudo hombros 
[sic] largos bracos [sic] e pernas compridas mos 
de patola, p6s avantajados, 49 pontos. Pesco9o 
grosso olhos verde mar pello do rosto e cabe9a 
ruiva, e coc6 [sic] pellado. O que 6 um mau signal 
[sic], para um sul riograndense, coc6 pella [sic]. 
como tamb6m 6 , para um bahiano, que uza [sic] 
cabelleira. na  linha de fogo, fazia uzo de sua 
particular espada, rabo de gallo. Que 6 uma 
espadagao em uzo [sic] antigamente, na arma de 
cavallaria. Mallo [sic] encarado,olhar severo, 
bigode grosso, e cara de lua cheia, parecia um 
gigante..." (pp.268-9). 

A descri9ao foi feita por ocasiao da participa o deste oficial castilhista na 

batalha de Cocorob6, em 1897, durante a guerra de Canudos. A coragem ocupava lugar 

especial na descri9ao fsica e moral destes gigantes. Os cabelos dos maragatos, longos 

como jubas, impressionavam o soldado. 

Ap6s a derrubada do Belo Monte, as tropas retornaram aos poucos para o Rio de 

Janeiro. Conforme relata o soldado, desembarcaram como "um grupo de matrapilhos 

[sic] que mais se parecia, com haspctros [sic]" de homens. Encontravam-se todos em 

p6ssimas condi96es. Al6m das cicatrizes, algumas ainda abertas, estavam "cabelludos e 

barbudos sujos rotos e球1rrapados, descalfos, quae β司mend碧os I lqたe mais se 

parec彪, comルguncos βic万ragiルdosβid" (p.366) 

Notamos que, muito mais que um artifcio para a constru9o de uma imagem, o 

que se revela no dirio 6 um testemunho daquilo que os antrop6logos convencionaram 

chamar de "comportamento do cabelo". Com efeito, tanto os antrop6logos quanto os 

folcioristas tem observado os significados culturais atribuIdos a esta parte do corpo que, 

no raro, sao evocados a partir de um conjunto muito amplo de sImbolos. Assim, 

enquanto para a mulher o tamanho e a forma do cabelo pode indicar diferentes posi96es 
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dentro da organiza 乞o familiar das diferentes sociedades, no caso dos homens, via de 

regra, o tamanho da cabeleira e da barba estd associado え  potencia, fora, virilidade'9 

Na descri9乞o deixada por Isidoro, hd certas indica6es que nos permitem supor a 

existencia de particularidades regionais no que respeita ao "comportamento de cabelo" 

no Brasil. Ao descrever o major Chachd Pereira, o narrador reconhece alguns traos 

particulares da cultura rio-grandense e da cultura baiana. Como disse, o "gigante 1...] e 

cabeca ruivo餌d,e cocづβ司pellado [ ルum mal signal, para um sul rio grandense 

1...] Como tamb'm 乙 para um bahiano, que uza cabelleira" (fl.268). Al6m de marcar a 

diferen9a entre os modos de se usar o cabelo nesses dois espaos culturais, o que se 

pode observar 6 uma tentativa de caracterizar uma compara 乞o associativa: em distintas 

regi6es, o fato de ser calvo ou de ter cabelos longos parece indicar uma mesma 

representaao social. 

Neste complexo jogo de associa6es, alguns homens eram tidos como "gigantes 

violentos", mas tamb6m como grandes felinos, feras humanas (fi. 115), como "le6es" 

(fl. 111) e "panteras" (fl. 103). Expressava a violencia humana atrav6s da figuraao de 

outros animais predadores: jacars, gavi6es, d guias e serpentes. Em seu repert6rio no 

faltava espao para seres demoniacos. E o que se pode ver na apresenta 乞o do tenente 
Guilherme Fontoura: 

"Embora fosse anaphaberto [sic], era tenente de 
linha de frente, por ser um pericto na facas, e fazer 
socega na guella [sic] dos outros. Sagaz e aranjado 
[sic], destemido e valente, um terrivel degolador 
Sim, era tenente por ser feroz, e tinha fama de ser 
rexolucto [sic] audaz e sanguinario. Talvez fosse 
elle, um dos muitos Satanazes, que enfesta [sic] as 
campinas do Sul do Brasil. Os outros, um era cabo 
de esquadra e os demais, ero praas razas. 
Sertamente que ero [sic] gente escolhidas, t瓦o 
ferozes como o tenente Guiherme [sic] Fontoura 
Fernandes" (p.lZ7). 

19 CHEVALIER, Jean e GEERBRANT, Alain. Dicionrio de sImbolos. Rio de Janeiro: Ed. Jos6 Olympio, 
1991, p. 156; LEACH, Edmond. "Cabelo mgico". In: MATTA, Roberto da (Org). Leach (Cole9o 
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As loucuras da guerra influenciaram o deslocamento, em sua consciencia, dos 

laos de solidariedade militar ou nacional para os laos afetivos da religiao. Nos 

momentos de perigo extremo, a identidade crist豆  sobrepunha-se え  identidade militar, 

fazendo voltar a aflorar as razes que ficaram no n丘cleo familiar, de onde fora arrancado 

para se tornar soldado. Negar, moralmente, os "espetdculos" de terror era uma maneira 

de se diferenciar daquilo tudo. Quando as luzes apagavam, Cristo reaparecia para suprir 

sua perda de referenciais. Foi o que aconteceu quando participouda Guerra de Canudos 

*** 
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3 BRASILEIRO MATANDO BRASILEIRO: A GUERRA 
DE CANUDOS 

"Entre vivas retumbantes え  Repblica - haviam 
dado え  refrega um tra9o singular de heroicidade 
antiga, revivendo o desprendimento doentio dos 
misticos lidadores da mdia idade. O paralelo6 
perfeito. Ha nas sociedades retrocessos atEvicos 
notdveis; [...]A luta pela Rep6blica, e contra os 
seus imaginrios inimigos era uma cruzada" 

Euclides da Cunha 

Ainda durante a "Revolu9ao Federalista", Isidoro disse: "basta de tanto sangue 

Brasileiro derramado inutilmente" (pp.161-2). Mas, pouco mais de um ano depois, um 

outro conflito surgiria, provocando nos longnquos sert6es do nordeste um novo e 

terrvel conflito. A Guerra de Canudos tingiu, com o sangue de milhares de brasileiros, 

o solo e a mem6ria nacional. Como questionam Jos6 Rivair Macedo e Mrio Maestri1, 

teriam os militares considerado os conseiheiristas como brasileiros? Tal proposi9o 

encontra terreno frtil no dirio de Isidoro e constituir o objeto de estudo deste 

capftulo. 

No incio de 1897, a elite castilhista considerava que felizmente o conflito de 

Canudos estava distante do Estado. Chegara mesmo a considerar que o melhor era 

deixar o louco messias nas suas ilus6es. Apesar disso, os jornais continuaram a informar 

em tom noticioso o que acontecia. Em 21 de janeiro, chegaram notcias de que Juazeiro 

estava para ser atacada pelas foras de Ant6nio Conselheiro e que, portanto, as 

autoridades locais requisitavam for9as para sua defesa2. 

Naquele momento, o conflito entre os seguidores do Conselheiro e as 

autoridades republicanas tinha apenas alcance local ou, no mdximo, regional. Tudo 

come9ou em Juazeiro, onde o lder sertanejo mandara seus homens comprar madeira 

para a constru9豆o do telhado da Igreja Nova de Belo Monte. Ap6s reiteradas 

reivindica6es junto ao delegado de polcia e ao juiz sobre a nao entrega do produto 

comprado em Juazeiro, as autoridades daquela localidade passaram a temer que a 

cidade fosse atacada. No apenas as autoridades locais deixaram de honrar o 

1 MACEDO, Jos6 Rivair e MAESTRI, M豆rio. Belo Monte ー  uma hist6ria da Guerra de Canudos. So 
っ  Paulo: Ed. Moderna, 1997, p 98 
'Jornal do Commercio, Porto Alegre, 21 jan. 1897, p. 1. 
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compromisso de entregar a madeira que j豆  havia sido paga, como passaram a requisitar 

o auxlio do poder p丘blico contra os reclamantes. Desse modo, em 29 de outubro de 

1896, o juiz preferiu enviar um telegrama ao governador do Estado da Bahia, exigindo 

providencias. Era o princpio do conflito armado. 

A maior parte dos registros de Isidoro a respeito dos acontecimentos que 

envolvem a Guerra de Canudos foram escritos em 1898, quando esteve no Rio de 

Janeiro. Para ele, Ant6nio Conselheiro, chamado de "diabo rei", tinha sido vitimado 

pelo golpe que o delegado de polcia de Juazeiro aplicou, ao nao entregar a madeira para 

a constru9ao do telhado da igreja nova. Aquele teria sido o 丘  nico responsdvel pelo 

con伍to que・ “com promeぐas β司 mentirozas βidl e enganozas β1可． Hio βid 

arrastando para aquelle caldero β1d do inferno terrestre" (p.349) 

Para o brasilianista Robert Levine, os envolvidos eram o Juiz Arlindo Leoni e o 

Coronel Jo乞o Evangelista Pereira e Mello. Entretanto, esse autor registra que o incidente 

foi apenas um acerto de contas, uma resposta ao ataque de "jagunぐos conseiheiristas" a 

cidade de Bom Conselho, onde Leoni era o antigo juiz.3 Se aceitarmos que nao ocorreu 

simplesmente um "golpe", para substituir essa explicaao por uma vingan9a, 

concluimos que o conflito foi gerado pelo "Bom Jesus Conselheiro". Isso corresponde a 

uma incorreta inversao de responsabilidades. De forma semelhante, Euclides da Cunha 

escreveu que o desprezo das autoridades do sertao pelo Conselheiro implicou na 

modifica 豆o de seu carter: "iam-no tornando mau"4. Evidentemente, "Bom Jesus", 

"Bom Pai", "Conselheiro", segundo a visao dos sertanejos, sao adjetivos que 

desmentem a proposi9豆o da elite. 

Isidoro demonstra ter tido consciencia das artimanhas empregadas pelas 

autoridades locais, para obterem apoio dos governos estadual e federal. Para ele, a 

propalada den丘ncia de que os "fanticos" iriam restaurar a Monarquia em Canudos foi 

apresentada ao governador Luis Vianna e este, de boa f, teria acreditado na hist6ria, 

autorizando o deslocamento de tropas para o local (pp.351 -2). Jd a primeira expedi9ao, 

liderada pelo tenente Pires Ferreira, foi derrotada e completamente aniquilada ao final 

de 1896. A seguinte, comandada pelo major Febrnio de Brito, contava com 600 

3 LEVINE, Robert M. O serto Prometido: o massacre de Canudos no nordeste brasileiro, 1893-1897 
S五o Paulo: Editora da Universidade de Sao Paulo, 1995, pp. 221-222. 

4 CUNHA, Euclides da. Op. Cit., p. 195 
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combatentes. Conforme Jos6 Rivair Macedo, bateu em retirada contabilizando a
penas 

uma dezena de mortos5. 

Enquanto isso, as autoridades de Porto Alegre consideravam que o Belo Monte 

estava longe demais para ser um problema. Al6m do mais, acreditavam que os 

sertanejos n谷o tinham condi96es de desafiar as foras do Ex6rcito Nacional, bem 

armadas e experimentadas na "Revolu9五o Federalistas". Os jornais, por sua vez, 

tro9avam dos "fanticos", avaliando erroneamente seus oponentes. A associa o 

denominada Unido Militar anunciava, em 30 de janeiro de 1897, uma nova pe9a teatral 

chamada "Antnio Conselheiro ou O Louco do Cear"6. Enquanto isso, o vice- 

presidente Manoel Vitorino atendia o pedido do governador da Bahia, enviando para os 

sert6es o Coronel Moreira C6sar (comandante do malfadado 7。  Batalhao de Infantaria - 

BI), acompanhado do 16。  BI e de um regimento de artilharia. 

Em 4 de fevereiro, o Jornal do Commercio comentou sobre o espetculo cenico 

realizado no teatro S豆o Pedro, cujos principais personagens do drama foram confiados 

,aos artistas amadores Arnaldo Brand乞o e Francisco Cavalcanti. ', enquanto os lderes 

militares mobilizavam-se contra Canudos. A vit6ria sobre o Belo Monte certamente 

aumentaria o poder jacobino8 , pois Moreira C6sar, respeitado e admirado pelos oficiais 

do Ex6rcito, era visto por muitos como o sucessor de Floriano Peixoto. 

Em 7 de fevereiro daquele ano, a 3a Expedi9ao Militar partiu de Salvador. Os 

expedicionrios passaram por Queimadas, Monte Santo, Cumbe, Serra Branca. No 

incio de maro chegaram ao Rancho do Vigrio, investindo contra o Belo Monte no dia 

3 de maro, ocasiao em que foi gravemente ferido o clebre comandante. No dia 

seguinte, com a morte do "Corta-cabe9as"9 , as tropas abandonaram suas posi96es, 
retirando-se para Queimadas. 

Em 8 de mar9o, a verdade veio a tona. Circulavam panfletos pela cidade 

anunciando a derrota. Enquanto isso, Julio de Castilhos acompanhado de seu ajudante 

de ordens, conferenciava com o general Carlos Eugenio. O ttulo "Jornal do 

Commercio" apareceu com uma tarja preta. Comunicado sobre a derrota da expedi9ao 

5 、 IAj,111、ハ  Y 
1V1AUtVU, Jose Kivair. UD.clt.. o. 70. 

6r一  ，エ  ノ・、  Jornai ao Lommerclo. iU 1an.1ど9/. nA. 
7T 	, ，  ノ, 	 ．  ハ」ト  ．一一ー “ iornai ao uommercio. 04 tev. 1897. nA 
8γ 

J acornno e a aesigna9ao de um grupo republicano radical que contava ao final do s6culo XIX com 
muitos adeptos no ex6rcito. 
9 Apeido do Cel. Moreira C6sar 
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Moreira C6sar, J丘lio de Castilhos respondeu え  carta do general Argollo com o telegrama 

apresentado abaixo: 

"Causou-me a mais penosa impressao vosso 
telegramma comunicando insucesso expedi9ao militar 
Bahia, bem como morte do intrepido e inolvidavel 
coronel Moreira Cesar e dos seus bravos 
companheiros. Asseguro-vos inteira solidariedade Rio 
Grande do Sul no cumprimento dever imperioso de 
vingar esse pranteado revez das armas republicanas e 
submetter ao dominio da lei rebeldes da Bahia, que 
obedecem certamente direc9ao ou inspira6ers dos 
impenitentes inimigos republica, por cuja estabilidade 
offerecemos nossa dedicada cooperaao, que no 
mede sacrificios. 

Sauda6es. ー  Julio de Castilhos"0 

Com a derrota do famoso coronel, a cidadela transformou-se no "bode 

expiat6rio" dos problemas da Rep丘blica. Para o Ex6rcito n豆o se tratava apenas de uma 

batalha perdida; era a derrota "da 'civilizα戸o', representada pelaspras enviadas do 

litoral desenvolvido, ante α 'barbdrie 'do serto atrasado" . No dia 23 de maro, o 

general Arthur Oscar chegava em Queimadas, para comandar a 4a Expedi9ao contra 

Canudos, seguindo え  s ordens de Prudente de Morais. 

3.1 Rumo ao serto 

O projeto de hegemonia do Estado nacional se baseava na lei da espada; tal 

estrat6gia propalava a dissensao entre identidades polticas antag6nicas. A forma 

violenta de resolver as diferen9as tamb6m reforava alteridades, cada vez mais 

resistentes e diversificadas. Nestas circunstancias foi que Isidoro, junto com o 12。  BI, 

foram enviados え  Bahia. Ele registrou em detalhes suas impress6es de viagem no 

captulo "Para Canudos" (p.205), e suas impress6es da chegada no capitulo "Na Terra 

do Vatapd" (p.2l'7). Ali prevalece sua admiraao frente a um mundo desconhecido; 

admira-se diante da quantidade de igrejas existentes em Salvador, diante da fora da 

religiosidade baiana, das supersti96es e do exotismo de suas popula6es. Ele pr6prio, 

entretanto, defronta-se com o inexplicavel: na capitania do patrocnio, em Sergipe, em 

10 /omaldo Commercio, 09 mar. de 1897, p.1. 
n MACEDO, Jos6 Rivair. Op. Cit., p. 78. 
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certos locais prximos aos p6s de jenipapo, as 言  guas empossadas assemelhavam-se em 

tudo ao leite (p.222). Essa impressao de estar diante de um mundo estranho, diferente, 

acentua-se nas passagens seguintes, relativas え  marcha para o Belo Monte. 

A descri9ao do percurso da 4a Brigada, composta pelo 310 BI, 330 B! e 12。  BI, 

entre Sergipe e os arredores do Belo Monte, foi feita com bastante exatido. Nosso 

memorialista n豆o deixa de se mostrar estarrecido ou, pelo menos, admirado com o 

comportamento das popula6es sertanejas. Seja nas fazendas, povoados e vilarejos, 

ocorria nao encontrar viva alma pelo caminho, pois a popula 豆o abandonava os locais 

antes da aproximaao das tropas. Seu estado de espfrito revela-se nos prprios titulos 

dos capftulos: "Para o Serto" (p.222) e, sobretudo, "Para o Desconhecido"(p.227), 

quando exprime sua admiraao pela natureza e certo desd6m "por aquelas brenhas onde 

o diabo perdeu as botas"(p.229). 

Em vrios momentos, Isidoro relaciona sua terra natal com o sert乞o. Entretanto, 
o faz de um modo gen6rico, ou seja, chama de "Norte" os "matos fechados" da caatinga 

Essa expressao tinha um sentido razoavelmente amplo, envolvendo talvez mais da 

metade do territ6rio Nacional, assim como "baiano" era a referncia dada aos brasileiros 

que nao eram do Sul. Rog6rio Haesbaert prop6e que "tanto para as regies Sul e 

Nordeste", a identidade social se projetou como identidade regional para a populaao 

que habitam esses territ6rios. Dessa forma, tomaram como uma de suas referncias 

espaos muito mais restritos, como a regiao da Campanha gacha e o Sert豆o para o 
Nordeste'2. 

E assim a marcha prosseguia em um meio cada vez mais hostil, "por uma vasta 

caatingueira debaixo de um sol abrazador周d.Como em geral abrazador,' esta 

zona do serto Bahiano, e talvez de todo Norte do Brasil"(p.238). Na medida que 

avan9avam sertao え  dentro, "mais servagem [sic] ero aquel厄S β司paragens. O chdo 

'torrido e pedregozo β司,os ares abafados e o sol ardente" (p.238). A natureza 

desconhecida come9ava a ser cada vez mais associada a um lugar misterioso, como um 

Eden s avessas, onde a civilizaao nunca chegara 

Mal clareava o dia, e as tropas colocavam-se em marcha "por aquelles infindos 

supri9os Is司 para n亀 e paraizo [sicルαγα os sertanejos" (p.239). As dificuldades 

aumentavam consideravelmente para aqueles homens que nao eram daquela regiao. Jd 

12 HAESBAERT, Rog6rio. Des-territorializafdo e Identidade: a rede "ga丘cha" no Nordeste. Niter6i 
Editora da Universidade Federal Fluminense, 1997, p. 31. 
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nao encontravam um terreno adequado para acampar e, por isso, cansados de tanto 

andar, repousavam ao l6u, sobre pedras e espinhos. A marcha era um "inferno para n6s 

estropiados 何可  de tanto andarmos por aqueたs brenhas deshabitadas βid e 

perigosas" (p.242). Ent言o levantavam acampamento ao amanhecer, como nos dias 

anteriores. 

A flora tamb6m era ameaadora. Conforme o relator, naquele terreno existia em 

abundancia "tunas, palmatoria, espinho rasteiro, e o terrivel canF acdo何可,que quet 

Is司como fogo. E um arbuto毎C] queprna touceras何c] dep仇as grandes e largas 

Quem nas pihas tocar com a mdo o rocacar β司pello o corpo, queima como sepsse 

braza [sic] viva" (p.24.1-2). 

"Eu fui victima [sic] desta maldicta [sic] planta 
servagem [sic] la no Passo da Ema. Sem saber, toquei 
com o bra9o nella, isto nas verdes folhas. Fiquei com 
o brao em fogo ardente. Depois o brao inchado 
vermelho e enflamado [sic], que sentia calor e 
calafrio. Os pedregozos [sic] descampados estavo 
[sic] desmaziadamente [sic] abarrotados de coroa de 
frade. Cujos espinhos, e perigozismo [sic] para que 
nelles se estrepa" (p.242). 

Estabelecendo uma compara o, Isidoro relata que para os "filhos do sul", aquilo 

nao era marcha, mas um inferno que n豆o acabava mais. J豆  para os "Nortistas", tratava-se 

de um "recreio to a seu jeito β司 e gosto". Ao fin叱 concluiu: "Como'diferente a 

natureza, o Sul com seus campos abertos, e o Norte com mattosルchados"(p.238) 

A repetitiva descri9ao das marchas pelo sert谷o era quebrada pela constante d6scoberta 

da natureza sertaneja. Os batalh6es seguiam viagem por aquele "mundo angustiozo 

β司,onde sづ  tinha, sede e fome, e caatingueira brava "(p.244). Ali nao existiam 

estradas "nem caminhos adequados". Tratava-se de um mundo "enmaranhado [sic]", 

todo "erifado β司 de mancabyras [sid,chiquechique 毎可 gravata 何可,unha de 

gato e hervas [sic] daninhas" (p.24.1). 0 desconhecimento da regiao tornava aquele 

mundo mais do que hostil; era desafiador. No entanto, se a mae natureza era cruel 	I 

madrasta, tamb6m era mantenedora. Al6m da vegeta o cactcea (tuna, cor6a-de-frade e 

Xiquexique), existia o umbuzeiro. Dizia Isidoro, quando jd se encontravam no morro da 

Favela: 
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"No infihiz [sic] reducto [sic] da Favella, de triste e 
doloroza [sic] lembran9a, para nunca mais. Toda a 
populaao afavellada [sic], passou 14 dias em jej 
[sic], sem comer um gro de feijo, o de arroz. 
Quem nao despunha [sic] de dinheiro, se 
alimentava das batatas do umb6 [sic], e das 
verdozas [sic] folhas dos mesmos arvoredos" 
(p.3 16). 

Enquanto estavam no Rio Grande do Sul, como jd vimos, Isidoro comparava os 

soldados え  "bois de canga" (p.153). Desse modo, sugeria figurativamente o aspecto da 

domina o, mostrando que estavam subjugados moralmente pela fora das armas. 

Entretanto, o gado estava relacionado com a identidade regional sulina. Assim como a 

vegetaao cact豆cea do sertao e as cabras sustentava as tropas, o gado bovino fornecia o 

sustento prot6ico dos gachos, o alimento do guerreiro, como podemos ver abaixo: 

"Um tanto adiante num descampado, 6 o 
abarracamento de um contigente [sic] de 80 homens 
"bois de canga" da melicia [sic] picapa. [...]Cada vez 
que carneav乞o era duas e tres vaquilhonas. Era de 
graa, era s6 irem buscar, era churrasco a be9a" 
(pp.148-9). 

A imagem do gacho era indissocivel do cavalo e do gado. Tais elementos 

estavam relacionados ao carter s6cio-hist6rico-regional. A visao euclidiana tamb6m 

fortalecera o aspecto mtico da regionalidade gacha'3 . Apesar do gado bovino estar 

presente na formaao hist6rica do Rio Grande do Sul, nao decorria da uma vida 

"variada e farta". Pelo menos, nao para os soldados. As coisas eram um pouco 

diferentes do que Isidoro tamb6m falara. Contradizia-se ao argumentar que o gado 

estava a disposi9ao, gratuitamente. Como disse tempos depois, quando se deslocavam 

para Alegrete, existia um pre9o para a carne: 

13 CUNHA, Euclides. Op. Cit., p. 137 
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"Pois nestas paragens onde o gado abunda [sic], e 
quem tem 12 milrs [sic] compra um boi de corte. [...] 
Por estas alturas, s6 no come carne de gado, quem 
no tem 12 mil res [sic], para comprar um boi de 
corte, ou uma vaquilhona" (p.193). 

Assim como o churrasco e o chimarrao eram mencionados como parte integrante 

da cultura sulina, o jacar era um suculento prato para os homens do Norte. A mistura 

de soldados de varias regi6es do Brasil propiciava uma troca cultural enriquecedora 

Mesmo assim, isso nao era suficiente para que eles compreendessem esses outros 

homens. O que fica evidente quando o Treme-terra marchou pelo serto. 

3.2. Os sertanejos 

Quais suas impress6es a respeito dos conseiheiristas e da atuaao dos soldados 

durante a guerra? A primeira referncia sobre a luta no Belo Monte foi escrita em 

Salvador, quando a Expedi9ao se preparava para rumar em dire9乞o ao sertao. Para ele, 

era "um mau agoro [sic]. Pello o que se sabia e seルilava, estava cheirando chamusco, 

e fogo na canjica"(p・206), met豆foras que o soldado associava a morte e a guerra. 

Ant6nio Conselheiro, por sua vez, era o "monge" (p.207), lder dos fanticos que 

destruram "quatro expedif6es militares" (p.2O'7) e, por isso, colocava a Republica em 

perigo・  

Quando as tropas chegaram na cidade de Jeremoabo, tanto as autoridades locais 

quanto a populaao em geral tinham fugido: "foro tal qual, como um bando de 

passaros pouzados [sid nos arvoredos. Que por uma pariFdo [sic] qua阿uer bate as 

asas e chispa alem" (p.231). Entao fez as seguintes observa6es: 

"Isto 6 os habitantes da cidade sertaneja de 
Geremoabo [sic] fugir com aproximaao da Tropas de 
linha federal, que ja era uma garantia. [...] Fugiram 
por que? Pella aproxima9ao das foras legaes [sic], 
que tem por garantia, serem do governo. [...] O que6 
uma prova de que todos estavao macumunados [sic] 
no mesmo crime, se 6 que crime havia. O que mais 
tarde ficou provado, de que crime nao havia, O que 
ficou provado:6 que havia deshonestidade e falta de 
cricterio [sic] de gente grande da situa 豆o politica 
estadual"(p.233). 
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Deduzia que os habitantes daquela regiao eram conseiheiristas. Intrigava-se 

tamb6m com o fato das autoridades locais terem fugido. Afinal, eles representavam 

aquilo que as tropas vinham trazer: a civilizaao moderna. Jd os seguidores de Ant6nio 

Conselheiro eram vistos como "estranhos". Quanto ao fato da popula 豆o fugir, diante da 

aproximaao das tropas, podemos pensar duas coisas. Em primeiro lugar, a migra o 

dessas pessoas para junto do beato demonstravam a legitimidade de sua autoridade, 

reconhecida por Isidoro ao dizer que estavam mancomunados, al6m de serem inocentes. 

Em segundo lugar, os sertanejos sabiam que as tropas nao tinham critrios para saber 

quem era sertanejo e quem era conselheirista; desse modo, fugiam para nao serem 

importunados pelos soldados, enquanto os isolavam. Por isso, a inexistencia do "crime" 

revelava que era justamente o inverso; o delito provinha da desonestidade da autoridade 

estadual. Por isso, a populaao buscava amparo no Belo Monte, onde o beato era a 

autoridade legtima. 

Em sua narraao, Isidoro demonstra uma afinidade com o pensamento da elite 

Quando dizia que as marchas eram realizadas em um terreno "quaez impocivel [sic] 

para n6s, e proprio para os filhos das brenhas" (p.241),evidenciou essa hig叫ao. Na 

vis豆o do soldado, a natureza n谷o ameaava os sertanejos, por serem eles selvagens, 

filhos da floresta: 

"Depois de uma curta estadia na dezerta Cidade de 
Geremuabo [sic]. A 2a Divizao [sic] completamente 
organizada para aquella desconhecida marcha, para 
onde quem sabe? se vai e voltard?!! [...JNa hora 
marcada, rompeu a marcha por aquelles agrestes 
sert6es, onde ate hoje, a civiliza9乞o 6 completamente 
desconhecida" (p.235). 

Se nao eram "civilizados", s6 podiam ser "bdrbaros selvagens". Antes de 

chegarem em Cocorob6, os soldados depararam-se, pela primeira vez, com adeptos do 

Conselheiro. Capturados pelo violento major Chachd Pereira, que permanecera com um 

piquete de cavalaria no acampamento anterior, foram conduzidos "maneados [sic] 

dos Puなos [sic] e de cabreto [sic] amarrados pelル  a cintura seis jagunぐos 

apresionados [sic]" (p.24.5). 
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Na visao de Isidoro, os conseiheiristas se assemelhavam え  ndios selvagens, pela 

cautela com que se deslocavam. Apesar disso, foram capturados "pelos cafadores de 

homens" (p.247) sem oferecer resistencia. Embora o soldado n乞o tenha descrito o 

processo de interrogat6rio, parece evidente que se realizou de modo violento. Mesmo 

assim, os conselhejrjstas nada contaram, de modo que os inquisidores decidiram chamar 

um outro, mais persuasivo. Tratava-se do "bondoso e justo" tenente-coronel Sucupira 

"O Sr. commandante Tristao Sucupira 6 cearense 
conhecedor dos uzos [sic] e costumes e manhas dos 
matutos do Sertao, e de suas farcetas [sic]. Com jeito 
e manha tambem os enterrogou [sic] de tal forma, que 
tudo descobriu. Os jagun9os confeszari五o [sic] tudo, 
filhos de quem ero, e os padres que os baptizous 
[sic], ficou tudo claro. A tres dias que acompanhavo 
a tropa era 10 por todos. Em cada lugar que tropa 
acampava, hia [sic] um a Cocorob6, avizar [sic] o 
Ferrerinha chefe do tro9o [sic] em Cocorob6" 
(pp.24.5-6). 

Os "olhos" de Ant6nio Conselheiro foram descobertos. Evidentemente, os 

passos das tropas estavam sendo constantemente vigiados. De acordo com o alferes 

Macedo Soares, outra testemunha ocular da guerra, o inimigo estava seguindo as tropas 

desde Jeremoabo, "onde disfarado, vendia-nos gneros alimentcios e outros 

artigos"4. Diante dessa situa 乞o, as precau96es come9aram a serem tomadas. Durante a 

noite, por estarem pr6ximos do inimigo, passaram a falar baixo. O medo come9ava a 

tomar conta de Isidoro, como podemos perceber nas imagens que criava: no 

acampamento, os homens se moviam como "sombras", semelhantes a "hespectros [sic] 

nos cemitrios"(pp.245-の．  

3.3 "Civiliza車o" contra "barb豆rie" 

Nas palavras de Euclides da Cunha, a luta da "civilizaぐdo" contra a "barbdrie" 

mais parecia uma cruzada'5. O conte6do civilizat6rio do projeto republicano, expresso 

no discurso militar entre a Revolu9ao Federalista e a Guerra do Belo Monte, apresenta 

14 MACEDO SOARES, Henrique Duque Estrada de. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Typ. Altina, 
1902, p. 88 

'5CUNHA, Euclides. Op. Cit., p. 444 
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pelo menos uma contradi9ao. A separaao entre Igreja e Estado, este ltimo percebido 

como um poder dessacraljzado, esconde o quanto o "dever" republicano dos militares se 

assemelhava ao "dever" religioso. Isso pode ser percebido nas alegorias da institui9ao e 

no projeto social que ansiavam, imbuido de um cunho messi合nico, salvacionjsta. Os 

apelos patri6ticos, que emergiram nos testemunhos dos militares durante o processo de 

instauraao da Rep丘blica, argumentam a nosso favor 

Na travessia do sertao nordestino, Isidoro percebeu que os habitantes da regio 
fugiam com a aproxima 豆o do Ex6rcito, como ja foi visto. Em Jeremoabo, dizia o 

memorialista que s6 uma famlia permaneceu no local. Para ele, isso nao era de se 

admirar, visto o meio atrasado e "rotineiro" em que nasceram e foram criados. No 

entanto, o que lhe causava espanto 6 que as autoridades, inclusive o padre local, 

houvessem tamb6m fugido: "coisa e卑フantoZa, que causou estranheml l E ainda mais 
neste cecuル何可 que dizem ser cecuル de luz. Luz ndo quero cre, de trevas sim'o que 
"(p.232). 

O "iluminismo" brasileiro estava envolto em trevas, pois at6 mesmo as 

autoridades civis e religiosas fugiram. Isso era surpreendente "em um paiz [sic], que se 

diz civilizado"(p.233). Para Isidoro, tais cargos deveriam ser ocupados "pelos os homens 

mais esclarecidos da localidade" (p.233). Reproduzia o discurso da elite, ao deduzir que 

somente os "mais esclarecidos" poderiam governar: "que para taes emcubesfas [sic] 

ndo'para qua阿uer um que se aprezenta何d o quera 毎可 ocupar poziFdo何d 
orientadoras civis e soceas [sic]" (p.233) 

Quanto ao casal que permaneceu no local, dizia Isidoro que o homem s6 nao foi 

embora porque tinha sido praa do 90 BI, em Salvador. Em sua opini豆o, a caserna 

possibilitava aos homens do campo experimentar a vida nas cidades. Portanto, tinha 

uma mn9ao civilizat6ria: "nada ha como as cidade: o matuto que viveu na cidade, e 

volta ao seu gap, ja est civilizado e'doutor"(p.232). Conおrme Jos6 Calasans, 

Paje, o famoso estrategista de guerra, teria sido soldado de linha ou de polcia 16, Os 
comandantes conselhejristas lutavam com maestria 

Ap6s a descri9ao da batalha de Cocorob6, Isidoro voltou a insistir no carter 

feroz dos sertanejos. Numa interessante e bizarra reflex豆o sobre os rumos da evolu9o 

da hist6ria humana, comparava-os com seres primitivos, ainda nao participantes do 

16 CALASANS, Jos6. No Tempo de Antnio Conselheiro. Salvador: Publica96es Universidade da Bahia, 
1959, p. 39. 
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estgio da civilizaao. Entretanto, a pr6pria civilizaao guardava suas ciladas e 

escondia-se por trs de mscaras. Assim como os europeus do passado, os sertanejos 

brasileiros continuavam a matar em nome da religiao 

"Tem sido esta: a mascara da humanidade. A pizada 
[sic]6 a mesma nos povos que se jata [sic] de ser os 
mais civilizados. Visto tal civiliza o, nao 6 de 
ademirar [sic], que os matutos Brasileiros, no seu 
phanatismo religiozo [sic], fas9a [sic] o mesmo. Que 
por vias [sic] de regras, uzo [sic] as mesmas 
mascaras dos povos civilizados, l五  da outra banda do 
Oceano. Isto que os jagun9os fazem hoje, y旦m do§ 
tempos antigos. Vem da civilizada e prostituida 
europa. Vem das eras dos gigantes, vem do prencipio 
[sic] do mundo. Faz parte do cronismo da humanidade 
que 6 uma massa mal vivida, uma massa 
tumular. ..."(pp.26O-l). 

A civiliza9ao era aparente. Mesmo a Europa, considerada pela elite brasileira 

como modelo de modernidade, parecia-lhe envolta num disfarce, numa falsa evolu9o 

Desse modo, para ele nao existiam grandes diferen9as; os conselheiristas apenas 

seguiam o exemplo dos europeus. Era uma heran9a que provinha de tempos imemoriais, 

da "era dos gigantes". Esses seres imagindrios s乞o associados a violencia e a guerra 

(tanto a mitologia grega como a n6rdica relaciona os gigantes a ela). De mentes obtusas, 

eram rudes e capazes de dominar a magia. Surgiram das gotas de sangue que cairam na 

terra, quando Cronos castrou Urano, fecundando G6ia17. 

A Republica positivista instaurou-se え  for9a, pretendendo ser o centro nevrdlgico 

de uma naao mais imaginada do que real. Desse modo, tornou-se um "palco de 

intolerancia", tomando para si o controle das decis6es poifticas, econ6micas e culturais 

N豆o suportando interferncias nas suas decis6es, paran6ica com a possibilidade da 

restauraao, preconceituosa quanto a capacidade das camadas populares elaborarem seus 

pr6prios projetos (e elegerem seus governantes), preferiam agir energicamente 

Esmagavam qualquer participaao criativa popular que porventura n豆o coincidisse com 

os planos de sua elite. Acreditavam que o 丘  nico projeto autentico e vlido era o seu 

pr6prio. Em efeito, tornaram-se terrveis "civilizadores" 

'7MESTICA, Giuseppina Sechi. Dicionrio de mitologia universal. Madrrid: AKAL ediciones, 1993, 
p.118. 



3.40 palco da luta 

As incertezas atingiam os "homens do litoral", que recebiam atentamente 

qualquer novidade dos campos de batalha. Ressoavam pela populaao as notcias sobre 

a forte resistencia dos conselhejrjstas. Como dissera Euclides da Cunha, na base do 

cacete, facao jacar, lazarinas e bacamartes carregados com seixos e pontas de chifre (as 

terrveis balas explosivas). Faziam frente aos afinamentos mais modernos da poca18 

A reaao impressionou os memorialistas. Para o alferes Macedo Soares, havia 

vrios motivos para o sucesso dos sertanejos. Eles estavam bem armados e municiados 

Al6m disso, considerava-os inteligentes, de um valor assombroso, disciplinados e 

solidrios com os seus. N乞o obstante, reproduzindo talvez o estere6tipo amplamente 

disseminado entre os militares, referia-se tamb6m a eles como "feras", "criminosos" e 
"fanticos"9. 

A tropa se p6s em marcha, rumando em dire9豆o a serra de Cocorob6.6 Conforme 

Isidoro, as brigadas se dispuseram da seguinte forma: a frente da 5a brigada seguiu em 

peloto, para explorar o terreno; a 4a brigada marchou no centro, guarnecendo a 

artilharia e o hospital de sangue; e a 6a brigada marchou na retaguarda, defendendo o 

grande comboio e as "vivandeiras"2o de toda a divis乞o. A guerra estava para acontecer 

Em 26 de junho, a 2a Coluna foi atacada durante a travessia do Cocorob6.6 Entretanto 
Eucljdes da Cunha dma que pela‘●rzmezra vez uma tropa exiフe或ciondrja dos sertes 
ndo se deixava surpreende戸21, 

Um dos prisioneiros foi forado a guiar a Expedi9ao. Disse Isidoro que, ao 

apontar o local que se refugiavam os conseiheiristas, recebeu um tiro da "descarga de 

fuzis" que partiu do centro do taboleiro para cima do peloto. Matou os "8 soldados e o 

jagun9o I l Fbi o baptおmo [sic] de sangue daquel危 cruenta campanha"(p.249) 
Diante disso, o toque de cometa do pelot乞o ecoou no espao: era um pedido de Socorro 

Atendendo ao apelo, a 5a brigada rompeu em acelerada marcha, seguida pelas duas 

outras brigadas. 

' 8 CUNHA, Euclides. Op. Cit.. o. 202 
1『 MACEDO SOARES, Henriq ze Duque-Estrada de. Op. Cit.. o. 107 
'v 、T 	, , 	 .. 	 ' 	 I' 

遣ome ciaao as mutheres que seguiam os soldados ate os campos de batalha21 CUNHA, Euclides. Op. Cit., p. 434. 
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Isidoro Continuou reproduzindo, detaihadamente, a disposi9ao das tropas 

Naquele momento, "A 2" Divisdo tomou posiぐdo no palco da lucta, onde tudo em volta 
parecia mystertoso 毎以 do homem e da natureza" (p.250). A 4a Brigada avan9ou sobre 
"o barranco na embocade ira β司 do grande taboleiro β司 entre as duas serras 
irmdns βic]"(p.250). "Os conse疏etristas ndo desperd叩ayam 何可 munifdo"(p.25 1), 
acrescentou. Finalmente, a fuzilaria deteve-se com as ordens de cessar-fogo. Para ele, 

tudo aquilo acontecia envolto em grande suspense: era o "mysterioso [sic] palco da 

lucta"(p.251). O inimigo tomava uma dimensao assustadora 

"Avan9ar em um terreno mysteriozo [sic] e duvidozo 
[sic],6 temeridade demais e arranjo [sic] servagem 
[sic]. Ali onde tudo era Invizivel [sic}e mystero [sic], 
nao s6 do homem como da natureza. Cade os 
inimigos: ninguem os v6, mais se v6 os erfeitos [sic] 
de suas pontarias nas fileiras atacantes. E que os 
jagun9os em seus escondrijos [sic], ali estavo 
bombiando sem darem signal de vida, parecia que 
estavao [sic] mortos. Em tudo e em toda parte 
daquelle calderao [sic] sertanejo reinava o mais 
profundo silencio, e a desconfian9a nas foras do 
governo. Parecia que naquella capoheiral [sic] 
caatingar [sic], nao havia viva alma...."(pp..251-2). 

Al6m de "b呑rbaros", os inimigos eram "invisveis" (mas demonstravam estarem 

presentes). O que se via era a hostil e misteriosa natureza. O assombro diante de um 

inimigo que conhecia bem o terreno de luta, e que usava esse terreno em seu pr6prio 

proveito, comparece em praticamente todos os demais memorialistas de Canudos 

Isidoro comparava os conseiheiristas a "fantasmas", dotados de poderes sobrenaturais, 

que nao deram o menor sinal de vida. Eram "bichos matreiros", que estavam "na 

moita", escondidos・ “de tocaia na toca bombiando as manobras dos atacantes"(p.255) 

Depois, relatou que o "Sr. gel. tomou poziぐdo β司 entre o 12o e o 31o de 

Infanteria, e o seu estado maior"(p.255). O coronel Carlos Telles posicionou-se え  direita 
de seu batalhao・ “dando exemplo a seus soldados prontos para a lucta"印255)A s 2 

horas em ponto, as ordens eram transmitidas pela cometa. A 4a brigada deveria 

"avan9ar, carga de bayoneta毎可,marche e marche"(p.256) 

A narra9ao do avan9o das tropas foi descrita em cores impressionantes, como 

podemos ver abaixo: 



"Quando o cometa do commando da 4a Brigada 
repetiu o toque foi um arranco medonho aquella 
massa de homens e bayonetas avancando [sic] para a 
frente. Parecia que um vento surdo levava de rodo 
[sic] e cega e louca e verteginosa [sic] carreira. Nos 
parecia que pedras e arvoredos e gente hia [sic] tudo 
de rodao [sic], quaez [sic] as furias de um Cyclone 
Parecia que um pedao do ceu tinha dezabado [sic] e 
a terra tremia em seus fundamentos. Foi uma vizo 
[sic] parvoroza [sic], e parecia que as duas serras 
montanhozas se tinh豆o chocados uma contra a outra. 
Um er [sic]. Um surdo ensurdecedor vagava no 
espa9o, o sol ardente os otros [sic] nublado, era um 
treme treme parvorozo [sic] de fim do mundo. Tal foi 
para n6s, o vizionario[sic] pavor do momento. Era de 
assombrar n乞o s6 a n6g cnmn n l、rハ1、H- -つ十”，．ー。 Aハ  '~''v"v"""av ova iiuさ, し  uiiio a propria natureza cio 
innopicto [sic] sertao Bahiano. Mas em todo caso: 
mysteriozo reducto dos caiporas das mattas, estava 
tomado das invizis [sic] caiporas do sertao (Cadernos 
2e3.n256-7\ 

O uso de metdforas, que engrandece esse relato, consegue transmitir ao leitor as 

sensa6es, imag6ticas, que nos permitem visualizar a intensidade daquele momento 

Parecia-lhe o fim do mundo, transformando a ordem das coisas e, por isso, como um 

ciclone apocalptico, assombrava at6 mesmo a natureza. Embora o inimigo continuasse 

escondido, ele dizia que as matas estavam tomadas. Assumiam nesse momento, outra 

forma. Eram "caiporas", entes fant五sticos que habitam a floresta, representados, em 

determinadas regi6es, como um homem colossal montado em um porco-do-mato, 

transmitindo azar a quem o encontrasse. 

E prov豆vel que o efeito psicol6gico teria sido menor caso os combatentes 

soubessem a quantidade real e as possibilidades concretas de luta dos seguidores de 

Ant6nio Conselheiro. Conforme o depoimento de Hon6rio Vilanova, um dos poucos 

remanescentes da guerra que viveu dentro da cidade sitiada, "pensavam os soldados que 

o Peregrino tillha genた demais,9uando 'mmos Poucos,bem distribui凌フs e melhor 

en trinche irados"22. 
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22 MACEDO, Nertan. Memorial de Vilanova - Depoimento do 6 ltimo Sobrevivente da Guerra de 
Canudos. Rio de Janeiro: Ed. O Cruzeiro, 1964, p.134 
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Ap6s a carga de baionetas realizada pela 4a Brigada, a praa de guerra ficou 

limpa de inimigos e juncada de mortos e feridos. De acordo com Isidoro, o 12。  BI 
contabilizou 94 mortos e 178 feridos. J豆  do 31。  BI somaram-se 64 mortos e 59 feridos 

A artilharia perdeu um oficial e mais 4 praas, al6m de seis feridos. Finalmente, o 

"piquete de cavaliarja Carlos Telles, teve ll mortos e 6ルridos"(p.257). O 合  nimo das 

tropas cresceu consideravelmente, pois o avan9o foi arrebatador. Pela primeira vez, as 

tropas do governo foram vitoriosas. 

O soldado come9ava a desconfiar daquela aao, por tudo que jd havia passado 

Al6m da fome e da sede, ele e os demais tinham que enfrentar "um inimigo feroz, que 

quanto tinha de temozo [sid,tinha de rexistente 何c]"(p.263). Mas, para ele, o 

essencial "era a vida, para se viver!". Tinham de se sacrificar para viver, pois "do 

contrario β'Cルme疏or'meter uma baila na cabeぐa. Sim おto'natural, qua何do 
加mem estar nestas brincadeira, em um beco sem sahida"(p.264). E concluiu: naquela 
situa 谷o, o melhor a ser feito era tratar de sobreviver 

Pressente-se durante o relato que o medo domina sua mente, pois os adversrios 

eram ferozes como bichos e astutos como o diabo. O soldado chega a duvidar da vit6ria 

das foras governistas. As tropas encontravam pela frente in丘meros obstculos e "os 
invzzzvzs毎dinimigos, nos seus mysterioZos β司 escondrijos 何可 de caiporas das 
brenha Quaes何可 passarinhos nas mattas desperta, elles despertaro何可 tambem. 

Fazendo fogo nos anjinhos do governo, que para elles ero invazores 何可  
estrangeiros"(p.262-3). Pensando sobre seu papel, reconhecia que os soldados eram, de 

alguma forma, invasores estrangeiros (associaao que fizera anteriormente em So 

Gabriel e Alegrete, durante a "Revolu9ao Federalista"). Ao mesmo tempo, ironizava 

eram "anjinhos". 

Ap6s passarem pela resist6ncia de Cocorob6, chegaram no sftio de Joaquim 

Macambira, um importante conselheirista (comerciante e agricultor local). Chamado por 

Isidoro de sftio Caverd (provavelmente relacionado aos vrios cadveres expostos), 

saciaram a fome e a sede que desolavam a tropa. Isidoro dizia que "para nづs parecia 

que ndo tinha dono, e estava abandonado" (p.2'73). Mas, tratava-se de uma desaten9豆o, 

pois como descreve o soldado, o stio estava fartamente cultivado. Pouco tempo depois, 

os donos das terras come9aram a reivindicar a saida dos invasores. Para Isidoro, aquilo 

era uma crueldade: 
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"Que gente deshumana [sic] que deixa o pobre viver, 
neste mundo que n豆o 6 nosso. Que por maldade [...] 
todo tempo sem se9ar [sic] nao deixou de aco9ar [sic] 
a n6s anjinhos do governo. Com  seus niosquet6es: e 
as suas amaves [sic] lazarinas, arma terrivel. [...] Ja se 
v6, que de n6s para elles, a diferen9a era pouca. Era 
uma pequena dezaven9a [sic], e de pouca importancia, 
entre filhos de Mart [sic]. Querer nos expulcar [sic]: 
da queule [...] paraizo [sic] terreo [sic]" (pp.274.-5). 

Novamente, a figura do anjo era associada aos soldados, talvez porque os crimes 

de guerra tornaram-se mais frequentes. Os conseiheiristas, por sua vez, tamb6m eram 

vistos como maus, por nao darem tr6gua aosmilitares. Para Isidoro Virgnio, a diferen9a 

era pouca, pois ambos eram violentos; filhos da guerra (Marte) embrutecidos pelos 

maus tratos e pela mis6ria. 

No entanto, o memorialista reconhecia a legitimidade da luta conseiheirista: "em 

todo caso elles tinhdo sobezjas β司 razうes, que em parte'justo. Estavo β司
叱fとndendo o seu Pammomo毎d・ 9ue'uma coおa sagrada.Fdria outros 9ua阿ue乙  
que ndopsse cemihomens βidle pusillanimes何dComo os bons patriotas: v碧tava e 

defendio [sic], o seu torro"(pp.274-5). Eram patriotas que defendiam o que era seu 

Apesar disso, Isidoro retomava suas crticas, condenando-os por nao seguirem as regras 

habituais da religiao: 

"Elles levava mais em concedera 五o [sic] o seu 
ro9aao, cio que a reIigiao. E que no seu ro9ado, estava 
a sua vicia, e na lazarina a sua religiao. [...] A noete, 
nao respeitav豆o [sic] a relegi五o [sic], como seus 
iguaes na lucta, em linha de fogo. Nem pello o Diabo 
respeitavao [sic] a noete Isici nara como umas feras, 
matarem os jovens anjinhos' do overn 
aquelles matutos, nao er豆o [sic] la muito bons 
christ五es [sic]. Se tal fosse, nao fario [sic], tal, que6 
um grande pecado.[...] Que primeiro no meu eu, para 
depois no teu. Assim foi, assim tem de ser, e assim 
sera. Enquanto o mundo for mundo, e a humanidade 
for uma massa falida"(p.276). 

Como podemos ver, a descren9a na humanidade alvejava a todos. Obviamente, 

os soldados nao eram anjos, enquanto os conseiheiristas eram identificados como falsos 

religiosos, pois oravam durante a noite e lutavam durante o dia. Para o soldado, cristaos 

no podiam matar outros homens. Na verdade, Isidoro associava-se a linha mestra das 
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crticas da elite: os 'jagun9os" eram "fanticos", capazes de realizar as maiores 

insanidades. Isso fica bem claro quando o narrador comenta a incursao de um grupo de 

conseiheiristas contra alguns canh6es militares. Tentaram desmontd-los a porretadas 

Parece tratar-se do epis6dio do ataque contra a Matadeira, do qual participou um dos 

filhos de Jos6 Macambira, feito que costuma ser retratado como um ato de bravura por 

parte dos sertanejos. Na opini豆o de Isidoro, parecia ser, ao contrrio, uma prova da 

fraqueza de espirito dos matutos do sert豆o, pois as pe9as de ao nao podiam ser 
destruIdas dessa forma. Faltava-lhes a razao: 

"Um dia deus um factn asso ''brozO[slc]de homem ーー  ーー一  一ーーーf ー‘~v'“レいノ‘AI LOハノ I uし  iiuijj j」  
、・“ン  1」a""C乙a じumrutecicin g nRIIn コ  y fi”・pつ．,1~11 む  
(111e r,ecte mundo一ng hnn、Allに i,ユ hぢハ。-ハ，，ー；一 L～一ー一で、ノ』～'”、Jl"uIIuU,Uさ tiuineus ia nao sao mais homens 
さao e tem,o hQci-fr0 rsi.i -e in_m,c 戸  -1，、。1,,,.，血  ーーーー～…’v""orレ“、ノ io-j uc homens, com aima e 
natureza de animaes [sic]. Se nao vejamos: os 
pnanaticos [sic] religiozos [sic], e a natureza d'elies 
isicj. yue mais se parecem, com as bestas fras, das 
mais. pengozas [sic]. Que pello o phanatismo [sic] 
reiigiozo [sic] sao cegos e loucos, nao tem 
compreen96es [sic]. Sao elles, uns barbaros e 
iconcientes [sici, capazes de todas as es1iinidnに nrKPc 
uns servagens [sici. Aauillo ia n五o' ser r1iar7ハc 
r . .. .<． 	 ー 	‘ 	・’ 	ー  ー  ーー一  一ー一一OAー一v‘・’ 
[sic].L ser segos [sici e loucos e dirnin nhコnqti-nc 
capazes de todas as estupidezes [sic]" (pp..327-8) 

Ao chamd-los de "b豆rbaros", "animais ferozes", "loucos" e "est丘pidos", 

esquecia-se que tal armamento fazia grandes estragos no arraial, levando os 

conselheiristas ao desespero. Segundo Marco Ant6nio Villa, a artilharia castigava 

impiedosamente o arraial. Diante disso, em 30 de junho, um grupo de conseiheiristas 

tentou destruir alguns canh6es, sendo rechaados. Em 24 de julho, Paje丘  tentou 

conquistar parte da artilharia, sendo todos os atacantes mortos ap6s prolongado 

combate. Em 30 de julho, trs novas tentativas nao tiveram e xito. Para Villa, a insistente 

tentativa de destruir a artilharia demonstra a necessidade de desequilibrar a vantagem 

estrat6gica do Ex6rcito23. Para Isidoro, o ataque as pe9as de artilharia era fruto da 

loucura, originria do fanatismo religioso: 

23 、アTTT‘ 、 I 
V1LLk, wiarco AntOnio. Lanudos: o povo da terra. Sao Paulo: Ed. A tica, 1999, p. 189 
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"Nas cidade nos hospicios, tem doidos com mais 
juizo do que elles. Se bem que os hospicio, sao uns 
conventos, de outro doidos varrido. Mais estes doidos 
do sertao, nao tem a amor avida [sic], se esponhem 
[sic] a qualquer perigo. Ao passo que os seus iguae 
[sic] nos conventos nas cidades sao ao contrario, reza 
se benzem [sic] ye missas bebe agua benta, beija as 
mos do padre, para salva 豆o de suas almas 
enegrecidas de pecados. Os doidos do sertao: s豆o 
outros taes [sic] que nao s6 fazem o que seus iguaes 
[sic] fazem, como lambe as patas de seu bom jesus 
Conselhero. Virem atacar e arsaltar [sic] uma praるa de 
guerra, e querem desmontar, as pe9as das carretas. O 
que mais falta aos phanaticos religiozos [sic] loucos 
pello o phanatismo? Entregarem o corpo ao fogo, o ao 
frio chao, e a alma de Satanaz (p.328). 

Prosseguindo na descri9乞o, o memorialista voltava a ironizar, dizendo 

que os militares eram "uns pobrezinhos coitadinhos",que nao faziam mal a ningu6m, 

que simplesmente cumpriam seus deveres de soldados. As raz6es dos excessos deviam- 

se a incontestdvel disciplina militar, que "nos obriga a ser ma磁s". Quanto aos 

sertanejos, agiam tal qual os "loucos do hospcio". Igualavam-se ao lder espiritual; 

todos pareciam doidos. 

3.5 F e fanatismo: a guerra e o sentimento religioso 

Segundo Otdvio lanni, a cultura "ndo' inocente". Encontra-se envolvida em 

todas as suas formas de expressao por valores e padres que expressam no cotidiano, no 

vivido, os antagonismos sociais, polticos, econ6micos e culturais. A cultura6 uma 

dimensao fundamental da hegemonia. Embora a hegemonia seja uma categoria poiftica, 

se expressa inclusive culturalmente, pois envolve interesses, ideais, princpios e vis6es 

de mundo, al6m de poder ser construda por uma classe24. Quantoa religiosidade como 
produ9ao cultural, esta expressa a vis五o de mundo de determinados grupos, s vezes por 

interm6dio de movimentos sociais e partidos polfticos. Por sua vez, a religiosidade 

popular faz parte de um modo de ser, viver, visao do mundo que raramente adquire o ar 

do catolicismo das igrejas e catedrais25. 

24 IANNI, Otdvio. A Idia de Brasil Moderno. Sao Paulo: Ed. Brasiliense, 1992, p. 152. 
25 IANNI, Otavio. Op. Cit., p. 148 
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Referindo-se ao catolicismo popular, Walnice Nogueira Galvao afirma que as 

popula6es interioranas crentes nesse catolicismo rstico, mais habituadas a um tipo de 

dominaao patriarcal, receberam mal os prim6rdios de uma modernizaao que as atingiu 

em vrios pontos do pas. Ao final do s6culo XIX, a "romanizaao", quer dizer, a aao 

da Igreja Romana com o fim de aplicar no Brasil os princpios do Concilio de Trento 
pretendia fortalecer o poder do vaticano, controlando tamb6m qualquer expressao do 

catolicismo popular que os reformadores julgassem estar "contaminado" por 
crendice戸．  

A legitima 乞o da Rep丘blica passava, ao olhar do soldado, pelo filtro de sua 

pr6pria religiosidade. Quando se encontrava a caminho do Belo Monte, disse que at 
Deus parecia ter lhes abandonado. Para ele, era como se, junto com os demais soldados 

estivesse sendo castigado "por mal de nossos pecados" (p.253). Assim, repartia sua 

culpa com seus irmaos de farda, fortalecendo uma identidade coletiva prpria dos 

militares, impregnada de apelos nacionalistas. Mas como jd vimos, a brasilidade estava 

fortemente ligada ao sentimento regional (sua pequena pdtria) e as suas experiencias 

comunais pret6ritas. Dessa forma, a auto-imagem do soldado nao coincidia em alguns 

momentos, com a do grupo que estava artificialmente inserido, pelos mesmos valores 

religiosos que abarcavam sua prpria existncia 

"Fora da poltica cules sabia que eu era comportado, 
deligente no servisco [sic], nao jogava, n豆o pitava e 
no bebia bebidas aiccolicas. Homens e mulheres, no 
Batalhao. Embora eu fisses [sic] afagos as pequenas, 
me concederavao [sic], como um donsel [sic], e de 
facto era" (p.158). 

Tamb6m tinha considerado que parte da culpa era "fructo dos ma房s homens que 
nos tem governado, depois que o Brasil ' Rep屍blica" (pl77). Mas, distante da "terra 

natal', integrado em um grupo maior, acabava esquecendo as antigas rivalidades. As 

atrocidades cometidas no Belo Monte tamb6m aumentavam seu distanciamento do 

grupo que estava inserido. Fuzilamentos, estupros, degolas, etc, nao eram um 

comportamento crist五o. No entanto, os conseiheiristas ocupavam naquele momento o 

lugar do inimigo, anteriormente ocupado pelos pica-paus 

26 GALVAO, Walnice Nogueira. O imp6rio do Belo Monte - vida e morte de Canudos. Sao Paulo: Ed 
Funda頭o Perseu Abramo, 2001, PP. 29-30. 
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Para ele, a calamidade que sofriam podia ser resolvida, mas estava faltando "um 

novo moyzs do velho testamento" (p.253). A visao de mundo do soldado come9ava a 

ser povoada por signos religiosos. Tornando-se o combate mais violento, sua aten9o 

voltou-se para Deus: 

"E esta a vida do homem quando elle deixa se ser gente, e se casa 
com dona ruidade, que 6 a vida, neste mundo purgador. Que apezar 
[sic] das ruidades dos tempos prezente [sic] o mundo estar mnudado 
[sic] de pecadores. Mais [sic] com a graa de nosso bom Deus 
sempre havia, alguma coisa que se comesce [sic], tuna e 
chiquechique. Era para n6s, o mana do ceu, de que falia o velho 
testamento" (p. 264). 

Os homens tinham deixado de ser gente. Eram pecadores, semelhantes a feras ou 

dem6nios. Passou a interpretar os fatos a partir de uma visao religiosa, buscando nesse 

campo uma solu9をo para aquela situaao perigosissima. Come9ava apresentando alguns 

sinais. Se Deus era providencial, enviando o "mand", o alimento, que segundo a Bblia 

surgiu em forma de chuva aos israelitas no deserto, parecia tamb6m se manifestar no 

agreste, atrav6s do alimento cactceo. J豆  a figura de Mois6s pode ter algo de messianico 

Conforme o Diciondrio Bblico Universal, Mois6s foi o primeiro dos salvadores que, 

munido de seu bastao, como o rei disp6e de seu cetro, controlava as foras humanas e da 

natureza27. Talvez essa imagem suprisse a falta de uma lideran9a capaz de reverter a 

difcil situa9豆o em que as tropas se encontravam. Ao mesmo tempo, o lder solicitado 

respondia as exigencias do sagrado, em oposi9ao aos princpios da guerra. 

Ap6s o combate de Cocorob6, Isidoro considerou que a graa divina tinha 

possibilitado as tropas encontrar em abundancia "coroa de frade e chiquechique"(p.275) 

A confian9a na presen9a de Deus se revigorava. Diante dessa lembran9a, novamente 

evocou a figura de Mois6s: 

"Foi o que nos vaileu na queule [sic] sed言  [sic] e 
fomerar [sic]. E que o nosso divino pae: nos negava 
uma coisa agua, e nos dava outras, coroa de frade e 
chiquechique [sic]. Estavamos com fome e com sede, 
estavamos ali, como os fugitivos do Egipcto [sic]. 
Quando Moyz6s, com a prote9ao divina fez cahir 
mana do ceu, e brotar agua da pedra Bendicto, seja 
Nosso senhor Deus, pae consolador dos afflitos. De 

27 MONLOUBOU, L. Diciondrio Bblico Universal. Petr6polis: Ed. Vozes, 1997, p. 532 
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momento a momento timos [sic] de fazer alto, ate que 
serenasse o serrados teroteios [sic] na vanguarda. Para 
d epois seguimos [sici os nossos caminhos nara a 
frente, em busca da salva o" (p.275). 

Naquele momento, ele nao se reconhecia como membro de um. Ex6rcito 

dominador, mas sim como os antigos hebreus, ao fugirem do Egito, isto 6 , perseguidos e 

acuados. Certamente contribua para tal a escassez de recursos naturais. Somava-se a 

isso o problema de que, entre outras tticas de guerra adotadas pelos conseiheiristas, 

estava a de atacar os comboios que vinham abastecer as tropas. Desse modo, as 

condi96es de sobrevivencia foram se tornando mnimas, quase insuportdveis 

Decorre da uma situa 谷o interessante. A fome chegou a um nvel tao 

desesperador que suscitou o princpio de um conflito entre as altas patentes militares 

tratava-se da discussao entre o coronel Telles e o general Arthur Oscar. Esse fato s6 

aparece no didrio de Isidoro Vfrginio, nao tendo sido registrado por outros 

memorialistas. Conforme o relato, o coronel Carlos Telles foi at6 a barraca do general 

em busca de qualquer alimento que porventura estivesse sob o resguardo do 

comandante. Por6m, apenas um punhado de sal foi encontrado: 

"Mais em todo caso, sabias [sic] que um vellava 
por todos. Isto 6 , o Sr. eel. Carlos Maria da Silva 
Telles. O que elle nao podia fazer, era o 
imposcivel [sic], que isto so a Deus pertence.E 
que n6s, neste mundo ainda pagan [sic] estamos 
muito destante [sic] dos. tempos do grande 
propheta [sic], que foi Moyz6s. Que gozando da 
graa divina, fazia brotar agua da pedra, e chuver 
[sic] man百  do c6u, no torrido deserto. Sendo 
Moyzes, o unico homem sobre a terra, que por sua 
santidade, de peito a peito, failou com Deus. O que 
o sr. eel. Teiles fez. Ja era uma grande benfeitoria 
para n6s, no reducto da morte. Os soldados: 
quando recebia aquella farta raao de 16 pedrinhas 
de sai. Era com um rizo [sic] amarello no canto da 
boca, e paciencia de Joh [sic]. Em que estado 
estava, os fartos soldados do Exerciscto [sic] 
Brasileiro. Que pello o revez [sic] da sorte: fora 
pncipitado [sic] nas mais negras das myzerias [sic] 
em, plano [sic] sertao Brasileiro. A ponto dos 
soldados, nos estercos dos cavallos de montaria 
dos senhores oficiaes. Catare [sic] os g乞ns [sic] de 
milho retardataros [sic] e cosidos. Para no calor do 
fogo secar, e comerem, matando a fome. [...] Nem 
sal existe mais, na barraca do Sr. gel. em chefe da 
5 expedi9ao militar contra Canudos...." (p.305) 
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Nao podemos deixar de notar a forma liter豆ria da narrativa. A figura 豆o da 
realidade perpassa por um cenrio bblico. Naquele momento, o general Arthur Oscar 
representava Deus. Isso mostra a enorme dist合ncia entre o comandante e seus 
comandados, na vis豆o do soldado. Por sua vez, a figura de Mois6s foi associada ao 

coronel Telles. De fato, esse militar detinha prestgio e fora poltica suficiente para 

posicionar-se frente ao general, como representante do interesse geral. Apesar da 
diferen9a hier百rquica, esse coronel era uma figura poiftica muito importante no Rio 

grande do Sul. Sua participaao na "Revolu9ao Federalista" foi essencial para a vit6ria 

dos legalistas. Al6m disso, era filho do general Joao Telles e tio do major Pantaleo 
Telles, que prestou grande auxilio え  ascensao de J丘lio de Castilhos. Por isso, foi 

relacionado a um santo, cujos predicados capacitavam-ihe a falar com o "todo 

poderoso". 

Mas, o mediador era impotente diante dos desgnios de Deus; restava contar com 

a sorte. A esperan9a come9ava a desaparecer, dando lugar a imagens bizarras, 

manifestas nos pr6prios termos da narra 豆o. Impressiona os adjetivos empregados na 

descri9ao, assim como o quadro, que nos lembra algo de uma dan9a macabra: "ali na 
quelle 何可 tretico β司 caverar 毎可 o haspetro辰dficou sendo outro. I lDe um 
ルdo para o outro, era o baele [sic] das mumias alegre triste, no cenario tenebrozo da 
vida queルgia. Na realidade: era o alegre triste, era o serto β1可 duvidoso 属d" 
(pp.322-3). A desnutri頭o, evidenciada pela magreza dos combatentes, causava-lhe a 

uma p6ssima impressao. Mesmo diante da chegada do fornecimento de armamentos e 

g6neros alimentcios, a morte parecia mais certa que a vida 

"As mumias agora bailavao [sic] no funebre trio no 
confuzo [sic] campanario caverar [sic] do ceminterio 
[sic] reducto da Favella. Em todos osacampamentos 
dos mortos vivos. Que parecia ser os hespctros Isici 
do reino de Mimi, ficou alvorotados. As mumias 
despertaro [sic], naquelle reduzido mundo de 
myserias [sic], e de lagrimas e dores. Ate mesmo no 
hospital de sangue"(p.323) 

Enfim, os horrores da guerra rompiam com o entendimento de que tudo aquilo 

tivesse alguma coisa a ver com um avan9o social. A religiao surgia como resultado do 
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sofrimento e da desconfian9a, confortando e possibilitando ao soldado se perceber como 

parte de uma comunidade mais convincente (embora contestasse que tamb6m existissem 

falsos cristaos). Sua cren9a, contudo, nao era vista como a dos filhos do agreste. Embora 

os conseiheiristas, cada vez mais, demonstrassem ter as suas raz6es, eram filhos de 

Lcifer. 

Na perspectiva positivista, a religiao da humanidade pretendia dar fim a cren9a 

no esprito mistico que deveria ser substitudo pela raz乞o cientfica e pelas fun96es 

cerebrais. A separaao da unio Estado-Igreja era um dos preceitos dos seguidores de 

Augusto Comte. Por sua vez, o vaticano buscou uma nova estrat6gia. Como afirma 

Marco Ant6nio Villa, o empenho da Igreja em "clericalizar todos os atos religiosos", 

enviando missiondrios (Sagradas Miss6es), ocasionou um enfrentamento desses agentes 

com os beatos e as formas de religiosidade popular. Entretanto, o autor considera que 

muitos beatos nao foram punidos pelas autoridades, enquanto Ant6nio Conselheiro foi 

duramente perseguido; os motivos podem ser encontrados em suas prega6es 

"Em outras palavras, Ant6nio Conselheiro dava um 
sentido え  vida dos sertanejos, demonstrando no dia-a-dia 
os limites do poder autocrtico do Estado, da Igreja e dos 
latifundirios e, mais ainda, a possibilidade de supera9o 
desta ordem social. Nao ha uma prega9ao poiftica no 
sentido da tradi9ao revoluciondria ocidental tribut百ria da 
Revolu9ao Francesa, nem existe um problema 
simplesmente econ6mico devido え  desorganiza o do 
trabalho, mas 6 a prtica cotidiana que coloca a religio 
como elemento aglutinador da comunidade, superando 
qualquer interpreta o fragmentada da realidade"28 

Para os homens do litoral, a religiosidade do sertanejo era associada a uma 

prtica pag 29. Tamb6m Isidoro pensava assim, pois, segundo dissera: "nづs, neste 

mundo ainda pagdn毎d estamos muito distante dos tempos do grande propheta, que 

foi Moyzs"(p.3 13). No sertao, Deus tinha desaparecido por completo. Mas, tamb6m ali 

havia manifesta6es religiosas. Impressionava a todos que, ao cair da noite, aqueles 

rudes combatentes substituIssem a luta pela reza: 

28 VILLA, Marco Ant6rio. Op.Cit., pp.28-30. 
29 Jornal do Commercio, 05 fey, de 1897. 
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"S6 ao escurecer a Ave Maria,6 que se9ou o fogo, da 
parte dos jagun9os. De ento o terreno ficou livres 
para quem quixesse [sic] passar, ainda mesmo em 
passo lento. Os valentes brigadores, agora no 
brigavao [sic] mais, rezav 豆o [sic] na escurido da 
noete. E um caso incrivel ate mesmo quaez [sic] 
imposcivel [sic], que parece historias de Francezes 
[sic], para n乞o dizer historia phantastica [sic]. Os 
jagun9os que dominados por pello o phanatismo 
religiozo [sic], nao mata gente a noete"(p. 259). 

Outras testemunhas oculares da guerra, inclusive Euclides da Cunha, relataram 

que os combatentes "invisveis" suspendiam os ataques ao cair da noite, dando lugar a 

outras "ondula6es sonoras" que, vagarosamente se alargavam, "refluindo nas 

montanhas longnquas, o toque da Ave-Maria.. ,,30 Ao amanhecer, o alucinante 

bombardear de canh6es, misturados aos silvos das balas, substituIam a tonalidade 

anterior, para novamente, ao cair do sol, retomarem suas ora6es. Isidoro assim 

explicava o fen6meno: 

"Depois da Ave Maria que 6 o entrar da noete, elles 
agora o que fazem 6 rezar com pureza de alma. 
Penitenciozamente [sic] reza suas sagradas ora6es, a 
seu Deus Mart [sic], no altar servagem [sic] no seu 
templo do sertao. A luz do dia, como le6es servagern 
[sic] que s豆o, bravamente mata seus semelhantes sem 
dor nem piedade como umas feras nas brenhas dos 
remortos [sic] sert6es. Depois relegiozamente [sic] 
nas trevas reza para salvaao de suas angelica alma.E 
urna coisa mui graciozamente [sic] jocoza [sic], que 
faz lembrar a tragicas phantominas [sic] da santa 
inquixi9ao [sic] dos satanicos Ignacio de Loyola e os 
Torquernadas de triste memoria. Os jagun9os homens 
ferozes [sic], que por causa das duvidas, peca aqui e 
ali para nao ficar mal com seu Deus Lucifer: Em 
todos os tempos sempre foi assim desde dos 
memoraves [sic] tempos,de Cairn e Abel" (p.256). 

Os exemplos hist6ricos corroboravam com a id6ia de que a cren9a dos 

conseiheiristas era ambigua. A evocaao da "Santa Inquisi9ao" pretendia mostrar que os 

conselheiristas eram tao incoerentes quanto os "satanicos" inquisidores, matando uns e 

outros em nome de Deus. Para Isidoro, na realidade, eram pecadores guiados por 

30 CUNHA, Euclides. Op. Cit., p. 469 
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Lcifer, o anjo rebelde que foi para o inferno. Al6m disso, confundia personagens 

hist6ricos, atribuindo-lhes um papel inverso ao que desempenhara, como 6 o caso de 

Jndcio de Loyola que se op6s aos tribunais da inquisi9o 

3.6 Santos e heris: a sacraliza真o da Rep丘blica 

A guerra nos sert6es colocou em quest谷o no apenas a id6ia da rep丘blica que se 

procurava implantar no Brasil, mas seus pr6prios fundamentos ideol6gicos. Afinal, os 

soldados que, como Isidoro, marcharam em defesa da "civilizaao", da "ordem e 

progresso" postulados pelos idealizadores do Estado republicano, participaram de algum 

modo de uma guerra religiosa. Nao apenas porque combatiam rudes "fanticos", mas 

porque faziam-no em nome de uma "causa" que tamb6m tinha algo de religioso. Na 

verdade, esteve em jogo o poder de mobiliza9ao intrnseco a s identidades que se 

formavam tanto na guerra, no Estado e na Religio 

Segundo Anthony D. Smith31, em nome da "identidade nacional", as pessoas tem 

supostamente concordado em sacrificar suas pr6prias liberdades ou atacar a dos outros; 

tem se mostrado dispostas a pisotear os direitos civis e religiosos de minorias 6 tnicas, 

raciais e religiosas que as na6es n乞o podiam absorver. Na constitui9瓦o hist6rica do 

Estado, esse seguiu uma tend6ncia homogeneizadora, que se concretizava na 

persegui9ao de qualquer grupo que oferecesse resist6ncia poltica ou religiosa. Qualquer 

oposi9ao era caracterizada como um ato de anti-patriotismo ou efeito da barbrie e da 

ignorancia, O jacobinismo demonstrava em seus atos um "messianismo poltico" 

evidente. 

Com efeito, havia algo de sagrado na luta travada em nome da rep丘blica. Nas 
ordens do dia registradas pelos oficiais, suas a6es eram justificadas como um "sagrado 

dever" para com a p五tria, e a bravura, nada mais do que o ato de cumprir 

"religiosamente" o dever32. A guerra produz her6is, assim como a religiao produz 

santos, s vezes de forma quase espontanea. Outras vezes, sao criados como meio de 

compensa9豆o pela falta de envolvimento real do povo. Conforme Jos6 Murilo de 

Carvalho, "heris sdo sImbolos poderosos, encarnaぐ6es de idias e aspiraf6es, pontos 

31 SMITH, Anthony D. La Identidad Nacional. Buenos Aires: Trama Editorial, 1998, p. 16. 
32 Liro de Registro de Ordens do Dia. Ordem do Dia n。  890, 1897, p. 1010-2 
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de referncia, ルicros de identifIcaぐdo coletiva. So, parisso, instrumentos eficazes 

para atingir a cabeぐa e o cora戸o dos cidados a servifo da legitimaぐdo de regimes 

polticos()Heri que se preze tem que ter, de algum modo,a cara da naFdo"33 

Valores como o amor a ptria e a coragem so destacados nas doutrinas e nos 

comportamentos, que somando-se え  obediencia, fazem parte de um quadro que pretende 

"fixar" um perfil, ao qual se agrega a uma hist6ria her6ica, de vencedores de guerras 

desconhecidas, com um panteきo selecionado. Somando-se a valores, se relacionam a 

vis6es de mundo, quando os indivduos, tornando-se sujeitos, incorporam a sua pr6pria 

hist6ria uma outra, carregada de atributos culturais externos. 

O exemplo do comandante Sucupira6 ilustrativo. Visto por seus homens como 

o lder justo, equilibrado e bondoso, passou a ser objeto de efusivas demonstra6es de 

afeto quando foi mortalmente ferido em Cocorob6. Para Isidoro, o "velho" , como era 

chamado por seus subordinados, assumia junto ao batalh豆o as fun96es de um "pae 

bondozo [sic]" (p.Z72), por quem as tropas lutariam e morreriam. O ferimento do 

comandante teve efeito devastador sobre todos: "Os que carregava a rede do velho 

enfermo, carregava com tanto cuidado e zello, como sepsse um santo no andar. Os 

que acompanhavdo毎可 α rede, hido β司de cabefa baixa, pezarosos e pensativos, e 

em silencio"(p.274). E assim como surgiam her6is, surgiam santos. Ap6s a morte do 

comandante, Isidoro disse: 

"Um poeta Brasileiro: inmortalisando Napoleo 
escreveu. Waterloo. N6s diremos Cocor6b6[...] Paz 
sua alma. Partiu para a mansan [sic] dos justo com a 
cociencia [sic] pura, e a alma limpa, de nao deixar 
rexentimentos [sic], em seus soldados. Que bastante o 
estimava, nao s6 como commandante, e sim como 
pae, comum e justiceiro. Bem dicto louvado seja 
Deus, e sua alma nas alturas" (p.304). 

Outro aspecto desta aproxima9ao entre o iderio poltico e o iderio religioso diz 

respeito え  m丘sica, seja ela sacra ou marcial. Como aponta Claudio Moreira Bento, a 

can9ao militar, tamb6m conhecida como can9ao de guerra,6 composta de hinos, 

marchas, dobrados, c合nticos e can96es, refr6es, toques de cometas e de clarins. Al6m de 

servir como poderoso instrumento para o desenvolvimento da "Doutrina Militar" e do 

33r，一一 lt 	T , 、 ‘ ．,, 	. 	‘ ．ー 	ー  
uarvaino, dose iviurijio Ge. A torma9ao das Almas - o imaginrio da Rep丘blica no Brasil. Sao Paulo: 
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sentimento patri6tico, servem para sustentar as for9as morais e a coragem dos 

combatentes. As can96es e hinos de guerra impelem, com "fora invisvel", ao 

cumprimento do dever34. 

A m丘sica tem uma fun9ao na guerra e na religiao. Tanto o Ex6rcito como a 

Igreja possuem hinos e canticos que influenciam os sentimentos dos homens. De tal 

forma que, para Moreira Bento, a mais antiga can9ao militar utilizada pelo Ex6rcito 

Brasileiro, desde os tempos coloniais at6 o final do Imp6rio, tenha sido a can9ao a Nossa 

Senhora da Concei9豆o, padroeira do Ex6rcito Imperial, conhecida como Can9ao do 
C'一1」一」一35 h 一  。vivauo . o eguncio O testemunho do general DionIsio Cerqueira, em 24 de maio, ap6s a 

batalha de Tuiutl・ “ao toque de reco琉erl los sargentos puxammas companhias pam 

a frente da bandeira e rezou-se o Tero ". Emocionados, alguns praas cantaram a velha 

or町ao do soldado brasileiro''oh! Virgem da Conceiぐdo I l As m屍sicas de 40 
bata肌うes acompanhavam expressivas aquela grande prece ao luar, rezada to 勿nge 
dosたres queridos"36 

A msica teve igualmente algum papel para os sertanejos. A este respeito nos diz 

Jos6 Calasans que, numa mobiliza 瓦o geral, a lira transforma-se tamb6m em arma de 
combate: 

"Versejando e cantando, o vate e o cantor contribuem 
para a vit6ha ,-h- sell ornnn ----1f- -,,--”。  k。，. -. l…… “'1いノ“" ui さ  cu ど  iupu, e入aiiam seus nerois. 
rerem tnnr - oS . dverS豆..,.-.., mrlAn i 72 11、  - Hp -A弁り  A., ーAー一一 A"A~v 、ノJ auvしL oaLauさ, aiiieiv乙am a aescuta cia 
gre!. t senlT)re bom 7erSeia_ e call tnr ()-- -"7r．ノ1"f/leつ，I oー一一 ‘～一-Iノ‘v 、ハノ“よ v 、ノLo .'J 0-i ししauし‘u・ guem canra seu 
mal espanta. Cantar ajuda a viver 刈udando a viver, 
consequentemente ajuda a lutar. Saibam desta 
verdade os brasileiros de ambos os lados que se 
bateram nas caatingas do sert豆o. Cessada a luta 
terrivel, continuaram os trovadores rememorar os 
ftnc, recorkr ,-ir ag 石o"r2に  1、Hllrihつi。  ハ  ノ、い1ハ  ー～り’ A、“ノ、ハノA"'4よハハノ  ao iiどuias piluelpais. I..) CiCie 

poetico de Canudos avan9ou pelo tempo" 37. 

Na guerra de Canudos, Isidoro viveu esta situaao ambgua, a de ser m丘sico e 

soldado, artista e guerreiro. Algumas vezes, considerou que na condi9ao de soldado, ele 

Companhia das letras, 2000, p. 55. 
34 MOREIRA BENTO, Cl udio. Amor Febril - projeto brasilidade. Porto Alegre: Instituto Cultural 

'JbUt入, 」ソ ,u, p. lu. 
"Idem,p. 18. 

36ci黒QUEIRA・  Dionzio. ReminおcEncias das Campanhas do Paraguai. Rio de Janeiro: Bibliex, s/d, p 
んv→．  

3 ' CALASANS, Jos6.6 Op. Cit., pp. 59-60 
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era sin6nimo de "nada" (p.159), devendo apenas cumprir え  s ordens superiores. Outras 

vezes, contestou o idedrio militar ao dizer que era um homem e, como tal, era igual a 

todos os outros. Tinha o direito de discutir poltica, de ter uma profissao e de se 

apaixonar, pelas jovens e pela msica. Mas, se era de livre vontade que se tornara um 

artista, tamb6m era militar. Portanto, tinha que obedecer s normas da institui9ao. Como 

dissera ainda na "Federalista": 

"Triste do filho do velho, que neste mundo s6 veiu 
[sic] para padecer. Pello o rigor da disciplina militar, 
na estaao de Nascente, estive para ser fuzilado [sic]. 
Nestes cru6s [sic]tempos de guerra, as bandas de 
musica, dos corpos de tropa de linha, ha momentos 
que deixa de ser soldados artistas, para ser brigador. 
Assim 6 , que alem de se todas as formaturas e in9aios 
[sic] [...] Sao escalados para piquetes, fachinas e 
carnea6es. Que na hora de briga, brigue 6 natural. 
Para salvar suas pelles, e de seus companheiros. 
Embora nao haja perigo, os soldados artistas encostar 
a lyra e pegar no pa de fogo em vez da lyra.[...] No 
6justo, poscivel [sic] e rasuavel [sic],6 falta de bom 
senso. Porque um artista, nao se faz da noete [sic] 
para o dia, bota tempo 	"(p.151). 

3.7 0 retorno dos sertes 

O memorialista observou que a "Revolu9乞o Federalista" era uma luta entre 

brasileiros38. De modo semelhante, reconheceu que os conseiheiristas tamb6m eram. Em 

18 de julho, quando 3350 homens, sob ordens do general Arthur Oscar, lan9aram o 

primeiro ataque frontal contra o arraial de Canudos, Isidoro relatou: 

"No dia 18 do mez [sic] de julho de 1897. As 
tropas veteranas, deu o arsalto [sic] a famoza [sic] 
cidadella de Bello Monte, que parecia ser 
invencivil [sic], antes tantas ballas de canh6es. 
Que pello o phanatismo de seus defensores, nao 
queria render as armas mais emportantes [sic]. [...] 
Neste dia, vius [sic] actos de faanhas, praticados 
por homens timives [sic], quaezes [sic] le6es na 
florestas virgins [sic]. Entre outros estava o Sr. 
major Alencastro, O Sr. Alferes Wanderlem, e o 
vagametes [sic] Talias do 35。  de infanteria. O Sr. 

38 Ap6s a "Paz de Pelotas", Isidoro disse: "Basta de tanto sangue Brasileiro derramado inutilmentte, em 
proveito de uma minoria insin夢cante"(p.162) 
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major Alencastro a cavallo com um revolve [sic] 
em cada mo corria a toda brida, pelas as ruas da 
cidadella. Chegava na porta da igreja, e para 
dentro descarregava os seus revolver. [...] Estava 
danado, e com vontade de ver correr sangue da 
jagun9ada. Fez isto, so quatro vezes, e no fez 
mais. Uma baila jagun9a tiroulhes [sic] o revolve 
[sic] da mo e transpassando a mo direita. No 
fez mais o que estava fasendo. [...] O homem 
estava com vontade de luctar, mais seus inimigos 
erao invizivis [sic]. O major Alencastro, nem 
parecia ser Brasileiro, se 6 que 6 . Pois numa furia 
insana na esplanda [sic] ajagun 9ada, queria ver 
correr sangue Brasileiro" (p.338). 

O soldado ironizava ao perguntar se o major Alencastro era brasileiro. Aos seus 

olhos, todos pareciam feras. Enfim, a resistencia do Belo Monte sucumbiu. Nas palavras 

do narrador, nao ficou "pedra sobre pedra"(p.359). Em seguida, lamentou pelos fatos 

que se sucederam, e que teve de assistir. Era de sua opinio que os conseiheiristas 

fossem submetidos, mas nunca que fossem exterminados. Mesmo assim, explicou 

"ero jagunfos tinhdo que dezaparecer, embora vencidos"(p.359). Os fuzilamentos em 

massa de homens, mulheres, idosos e crian9as que se seguiram constituiam uma 

"vergonha eterna para a geraぐdo que passa, e se diz christes β司 e civilizado 1...] 
vergonha para a Naぐdo Brasileira"(p.360). O espetculo macabro "fazia doer a alma, 

dos coracf6es por mais empedrenidos毎可 que fosse" (p.360). Para ele, aquilo era uma 

atitude de "cemi-homens ferozes" (p.360) que praticavam tais crueldades, como se 

fossem feras. 

Conforme Isidoro, o coronel Carlos Telles fora encarregado de exterminar um 

grupo de 90 pessoas, mas negou-se a cumprir tal ordem sem deliberar com seus 

superiores. Ao inv6s disso, mandou que fossem embora, sob pena de prisao e 

fuzilamento caso retornassem a Canudos. Como observou, o coronel parecia ter tirado 

um grande peso de cima de si. Na opiniao do memorialista, tal atitude de honra foi 

tomada porque aquele lder nao era um covarde, "era Christo, era Brasileiro "(p.363) 

Ap6s a derrubada do Belo Monte, as tropas retornaram aos poucos para o Rio de 

Janeiro. Conforme relata o soldado, desembarcaram como "um grupo de matrapilhos 

毎可 que mais se parecia, com haspctros βic]"de homens. Encontravam-se todos em 

p6ssimas condi96es. Al6m das cicatrizes, algumas ainda abertas, estavam "cabelludos e 
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barbudos sujos rotos eザlrrapados, descaiぐ  os, quae mendigos[...]que mais se parecれ  
com jaguncos [sic] fragiiados [sic]" (p.366). 

Foi uma recep9ao decepcionante. Marchando ao som de alegres dobrados, seguia 

"aquelle grupo de vencidos, mas ndo convencidos" (p367). A popula 谷o assistia a tudo 

"adormecida e indiferente" (p.368). 0 memorialista se questionava quanto a 

importncia que eles tinham para "o populacho alegres e indiferentes, com a destruiぐdo, 

de soldados Brasileiros. E ainda ma為 quando estes soldados sdo ao lado, e defende o 

governo da Republica. A quem detesta e odea βid7 por ser republicano"(p.368). A 

isso, acrescentou: 

"Uma populaco estranha que ria da desgraa, e chora 
da fihicidade [sic] do Brasil, e Brasileiros. E que o 
Brasil foi e continua a ser, uma col6nia soijada [sic] a 
cor6a [sic] de Portugal." (p.368). 

Sentindo-se desprezado pelo povo que viera assistir a chegada das tropas, 

argumentava contra esses populares, dizendo que tal atitude se devia a valoriza 谷o do 

antigo regime. Para ele, o povo nao tinha conseguido se libertar do processo hist6rico- 

cultural que manteve por muito tempo o Brasil vinculado a Portugal, demonstrando a 

continuidade desses laos coloniais. Mesmo assim, Isidoro se mostrava curioso para 

descobrir a bela capital federal. Segundo suas palavras, queria ver e conhecer tudo o que 

pudesse, para depois ter o que contar. Com  certeza, hist6rias n豆o lhe faltariam. Ap6s dar 

baixa, aventurou-se pela cidade, ao que disse: "chegou o dia e eu ser cidado, com 

威reitos polticos, e senhor dos meus narizis, que'ser cidado"(p.Y13). Para ele, 27 de 

dezembro era "o dia de minha liberdade" (p.3'73). 

Analisando o resultado daquela cruenta guerra, disse que al6m de perder mais de 

seis mil vidas, gastaram uma fortuna, "to facimente, arrancado da economia popular. 

Pella a ganac彪 [sic] de impostos, de arranca couro e cabello, sem dor nem piedade. 

Despiedadamente [sic], surgando βidl a seiva do povo Brasileiro "(pp.Y1'7-8). Ento, 

definiu o povo da seguinte forma: 

"Quando digo povo,6 as massas trabalhadoras, que 
labora o progresso do Brasil. A burguezia [sic] e seus 
adornos, 6 uma parte, aparte do povo, que trabalha.E 
quem geme nos impostos, para regallo dos mofinos 
gozadores parazytas dos cofres publico, O que 6 para 
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se lamentar,6 que os impostos s6 atinge aos 
trabalhadores, que geme e n豆o bufa. Para ser 
esbanjados, nas orgias da politicagens, dos politicos 
profissionaes. Que n豆o vivem: vegeta na gamella 
oficial que 6 o thezouro Nacional"(p.378). 

Dessa forma, manifestava seu rep丘dio contra os polticos burgueses. Para ele, o 

governo pouco se interessava pelo povo, pois apenas estavam preocupados com 

interesses pr6prios. N豆o valorizavam o significado do trabalho, mas somente o da 
explora 豆o. Isso era lamentdvel, pois segundo ele, os impostos nao eram aplicados em 

benefcio do povo. No que tange a quest乞o tributria, o memorialista aproximava-se das 

crticas feitas por Ant6nio Conselheiro. Para ambos, os impostos eram excessivos, a tal 

ponto que os sertanejos se recusaram a obedecer as ordens repubIicanas 

Enfim, afirmando que a experincia da humanidade determinava para todos uma 

vida tumular repleta de mortes e sacrifcios, sugeria que se tratava de uma vida mal 

vivida. Devemos lembrar que esse foi o tftulo dado por Isidoro aos cadernos 2 e 3: "A 

Vida Mal Vivida". Portanto, ao nomear sua obra, resumia assim o significado de uma 

longa experiencia, proporcionada pela Rep丘blica. 



CONSIDERAC6ES FINAIS 

O didrio de Isidoro Virgnio apresenta-se a n6s num momento oportuno 

Convida-nos a celebrar os cem anos de Os Sert6es, de Euclides da Cunha, e ao mesmo 

tempo nos faz lembrai da pouca distancia que nos separa da morte de Jos6 Calasans, 

notdvel erudito e extraordinrio conhecedor da Guerra de Canudos. Apresenta-nos 

contribui96es fundamentais para a hist6ria da cidade baiana, do quadro social vigente no 

Rio Grande do Sul por ocasiao da instalaao da Rep丘blica. Abre caminhos a partir dos 

quais nossas reflex6es sao levadas para terreno desconhecido e, por vezes, estranho 

Sempre nos desafia a pensar sobre a constru9ao de nossa identidade coletiva, brasileira 

e nos ensina sobre nosso sintoma social. 

Entender a vida que circunda a de Isidoro6 mais razodvel. Ela nos ensina que 

existe algo irresgat豆vel, uma dvida sem pre9o, uma evidencia dos erros do passado. Nos 

leva a pensai sobre a cidadania, assim como sobre institui96es e conceitos tais quais 
"rep丘blica", "ex6rcito", "naao", "povo", "autoridade" e "poder" 

A partir da instaura 乞o da Rep丘blica, os grupos poifticos tradicionais foram 

combatidos por oligarquias rivais, amparadas pelo Ex6rcito, caracterizando uma briga 

entre oligarquias. Jd a guerra de Canudos representou a luta do Estado nacional contra 

seu prprio povo. A originalidade da fonte nos trds uma sonoridade rara. Contrasta com 

outras fontes que pretendem explicar o poiftico e o sagrado, o mundo e os homens 

Poucos sao os dirios das classes populares que resistiram ao tempo, considerando 

tamb6m que um quarto da populaao brasileira do fim do s6culo XIX n豆o era 
alfabetizada. 

A mem6ria 6 um dos suportes essenciais para o reconhecimento dos sujeitos 

coletivos, definindo os la9os de identidade e dando um sentido a pr6pria condi9ao 

humana, como testemunha de certos fatos. Os escritos dos dois cadernos de Isidoro 

somam-se a de outros memorialistas, como Angelo Dourado, que registraram suas 

impress6es a respeito da Revolu9ao Federalista. As narra6es que deixou a respeito 

deste importante acontecimento contribuem para conhecermos melhor o que se passou 

no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1896, sobretudo dentro dos quart6is, assim como 
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para entendermos as conex6es entre o movimento de revolta gacho e os 

acontecimentos da Guerra de Canudos. 

*** 

A princpio, todos n6s temos um nome que nos acompanha durante a vida.E 

uma referncia que distingue, que individualiza e que permite o estabelecimento de uma 

fronteira entre o "eu" e o "outro". Tem, por isso, uma fun9ao bdsica, que6 o de 

reconhecimento e diferenciaao. Carrega consigo mais do que uma vocaliza 豆o, mas 

uma s6rie de significados atribuIdos, e que dizem respeito, na verdade, a quem nomeia 

Entretanto, ao longo da vida outros referenciais identitrios vem ao nosso encontro. Em 

alguns casos, nao deliberamos sobre o que nos 6 atribudo. Nascemos brasileiros, 

gachos, paulistas, etc, de acordo com uma alus豆o geogrfica qualquer. N豆o sao mais os 

pais, mas as divis6es geo-polticas que nos apresentam como semelhantes. Nao se trata 

mais do "eu", mas do reconhecimento a partir do "n6s". Outras vezes, porm, as 

identidades sao impostas. O recrutamento militar 6 um exemplo, na medida em que ser 

um soldado no6 uma escolha, nem fruto do acaso. 

Como podemos perceber, o jogo das identidades 6 complexo, abrangente e, mais 

do que imaterial, tem desdobramentos objetivos na vida dos homens.,Al6m do mais, tem 

uma hist6ria, um contexto e uma grande flexibilidade. Enfim, podemos ver que a 

importncia das identidades estd na sua constante reatualizaao, e como bem sabemos, 

tem ganhado fora nos tempos atuais como fator de resistencia え  homogeneizaao 

Dentro dessa perspectiva 6 que observamos a vida do soldado Isidoro' Virgnjo 

Ele foi, entre outras coisas, brasileiro, rio-grandense, gacho, soldado, desertor, 

maragato, msico, cidadao, republicano e cristao. O papel que assumia, ao ser integrado 

como parte do Treme-terra, transformava-se na medida em que as experiencias coletivas 

e a a9ao do tempo agiam como elemento aglutinador. Essas lembran9as eram somadas 

s de outros militares desconhecidos e mitificados pela hist6ria militar oficial. Junto a 

isso, agrega-se a mem6ria das paredes do quartel, da cidade e da dinamica poiftica 

regional. Recriava-se o Treme-terra de Rio Grande; o nome se repetia, mas o significado 

dado por aqueles que respondiam por ele tinha um sentido particular e especfico. Jd no 

era o mesmo "Treme-terra" da guerra do Paraguai. 
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Por outro lado, o distante sertao baiano proporcionou a integraao deles ao grupo 

que combateram durante a "Federalista". A desarticulaao dos laos regionais foi 

favor豆vel aos castilhistas e a seus aliados. Evitou os problemas anteriores, como a 

rebeliao dos soldados em 1896, visto que estavam afastados de inc6modas lembran9as 

polticas. A identidade militar sobrepujava-se identidade regional, na medida em que 

prevalecia a visao de um Estado articulado por estados menores, obedientes ao conjunto 

nacional, O inimigo pica-pau desaparecia diante do inimigo conseiheirista. 

Por sua vez, o carter apoiftico era um dos traos da identidade militas mais 

estimulado que outros. Contribua, naquele momento, para evitar tens6es internas e 

atritos, assim como poderia ser utilizado politicamente pelos oficiais superiores para 

silenciar as oposi96es internas. No caso em questao, uma das estrat6gias para esvaziar a 

oposi9豆o militar ao governo castilhista foi autorizar o deslocamento de tropas maragatas 

para o combate contra Canudos. O deslocamento enfraquecia o grupo maragato no Sul, 

retirando-lhe simpatizantes, enquanto fortalecia o Ex6rcito Nacional em outra frente 

Suas impress6es e vivencias revelam-nos uma posi9豆o singular em rela 乞o ao 

"povo", do qual fazia parte. Seu intento era deixar registradas suas posi96es polticas, 

mas tamb6m buscar um sentido para os acontecimentos de que tomou parte e que 

diziam respeito え  vida p丘blica. Da prov6m o valor e a fora de sua narrativa. E a fala do 

homem comum, do brasileiro, do homem do povo que denuncia os abusos e os erros 

cometidos durante a difcil transi9乞o para o regime republicano. Encontramos em seu 

depoimento a relaao sentimental com a pequena ptria, a querncia. Afinal, sua terra de 

nascimento era Rio Grande. Somava-se a essa a identidade dos gachos, brasileiros mais 

amplamente vinculados ao pampa. Para Isidoro, as tropas militares de que participou 

eram estrangeiras, tanto em Alegrete e Sao Gabriel, no Rio Grande do Sul, ou em 
Jeremoabo, na Bahia. 

No ex6rcito, ele combatia pela Rep丘blica, auxiliando diretamente o castilhismo e 

o grupo que lhe apelidou de "maragun9o". Entretanto, a fidelidade ideal devida ao 

ex6rcito encontrava-se atravessada por conflitos envolvendo os prprios militares. Seu 

testemunho nos dd conta das tens6es internas vigentes no interior da caserna, onde as 

diferen9as regionais, locais e polticas repercutiam na estabilidade e unidade do grupo 

*** 
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Enfim, seu dirio fala de direitos sociais, do desenvolvimento da cidadania no 

Brasil. Quando Isidoro Virgnio deixou o Ex6rcito, considerava o soldado como um 

"escravo da disciplina". Queria ser livre, ser dono de seu pr6prio destino. Por isso era- 

lhe tao importante sentir-se de fato cidad乞o brasileiro, dono de si. Dai o choque entre 

seu desejo e a realidade que o circundava, a frustraao diante de uma naao incompleta, 

no qual os direitos sociais estavam ainda por ser conquistados. Neste sentido, seu di百rio 

6ao mesmo tempo o testemunho pungente da reivindicaao e da revolta, mas tamb6m 

das aspira6es genunas das camadas populares em nossa hist6ria. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

、  

121 

Rela9ao dos pra9as mortos e feridos em Canudos 
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ANEX02 

Mapa central da cidade do Rio Grande 
--""-Ir-----·---------·--·-·-----·-·· 

Planta central da cidade de Rio Grande. 



ANEXO 3 

1 も一三  

	gt  
Deslocamento do 12。  batalhao de Infantaria no Rio Grande do Sul. 1893-1896 
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露 1895-6 
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ANEXO 4 

Entre Porto Alegre e Canudos 

覇telr尋  
」繊 Rio Grande pI 
斑o 、 de Jneiro 

” 壬も日 d e Jalldr0 
ダ  Salvador 

~二  Salvadorp/ 
」ぬ，caju 

Deslocamento do 12。  batalhao de infantaria, de Rio Grande para Aracaju. 1897 
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ANEXOS 

Parque Estadual de Canudos 
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ANEXO 6 
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Arraial de Canudos 



ANEXO 7 
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Foto do 12。  batalh豆o de infantaria em Canudos 
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ANEXOS 

Reprodução de um excerto do diário. 
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ANEXO 9 
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Sert吾o de Canudos. 
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