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Nina Rodrigues e
A loucura epidemica de Canudos

Ana Maria Galdini Raimundo Oda

Sobre o autor e sua obra

Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) - medico
maranhense que radicou-se na Bahia - tern seu nome
associado a constituicao de tres campos de saber, no
Brasil: a antropologia, a medicina legal e a psiquiatria.
Em seu breve tempo de vida escreveu e publicou
muito, e seus principals estudos visaram: registrar a
cultura dos africanos escravizados e de seus
descendentes no Brasil; definir as relacoes supostas
entre raca/aliena9ao mental, raca/crime e degenerafao/
crime; e teorizar sobre a psicologia coletiva, partindo
de casos brasileiros que chamou de "loucuras
epidemicas".

Partindo da premissa de que haveria "uma rea?ao
patologica diferente para os diversos tipos
antropologicos de que se compoe a populac.ao deste
pai's" (Nina Rodrigues, 1939, p. 193), ele se propos a
estudar essas diferen^as, de acordo corn os parametros
cientfficos da epoca. Um dos problemas apontados por
ele, para a adequada consecu9ao destes estudos, era
justamente a precariedade dos criterios definidores de
raca no Brasil, falha que pretendeu sanar em suas
pesquisas. Acreditava ainda que as tres



fundamentals (negros, mdios e brancos) "transmitem aos produtos de seus
cruzamentos caracteres patologicos diferenciais de valor" (idem, p. 203), sendo a
competente diferencia9§o das ra£as muito importante para a pratica medica, tanto
para as doenfas fisicas como para as mentals.

Observe-se que a definicao de Nina Rodrigues de transmissao hereditaria era
anterior aos conceitos da genetica classica que hoje permeiam nosso cotidiano1. Ele
trabalhava com as seguintes no?6es: as caracteristicas adquiridas seriam transmitidas
aos descendentes; o cruzamento de racas muito diferentes implicaria sempre
degeneracao ffsica e mental dos descendentes, e essa degeneracao poderia se acentuar
por influencias externas, do ambiente; o mestifos seriam produtos hfbridos tanto
fisicamente quanto em suas manifesta9oes intelectuais e culturais; entre os
degenerados, os instintos atavicos, primitivos, poderiam ressurgir de acordo com
as condi£5es ambientais.

Para melhor entender o autor em pauta e precise recordar que, no fim do seculo
XIX, o conceito de degenera9ao ou degenerescencia era corrente na medicina mental,
especialmente entre os autores franceses e italianos, referenciais teoricos de Nina
Rodrigues. Tal teoria foi sistematizada por Benedict Augustin Morel (1809-1873),
no Tratado das degenerescencias, de 1857, onde a degenerescencia se definia como
desvio de um tipo primitivo perfeito, desvio este transmissfvel hereditariamente. Mais
tarde, a partir de 1870, Valentin Magnan (1835-1916) retomou Morel, mas redefiniu
a ideia de degenerescencia a luz do evolucionismo, considerando-a um estado
patologico, em que o desequilfbrio ffsico e mental do individuo degenerado
interromperia o progresso natural da especie; certos tipos especificos de loucura
estariam associados a degenerescencia - todo degenerado seria um desequilibrado
mental, mas nem todo louco seria degenerado; tal degenerescencia poderia ser
herdada ou adquirida, manifestando-se em sinais, chamados estigmas, fisicos,
intelectuais e comportamentais (Ackerknecht, 1964; Bercherie, 1989; Serpa Jr.,
1998). A teoria da degenerescencia, na vertente sintetizada por Magnan, influenciou
muito os estudos medico-psiquiatricos de Nina Rodrigues; outra referenda sua, o
psiquiatra italiano Cesare Lombroso (1836-1909) partiu tambem de Magnan para
criar uma antropologia criminal, muito popular no fim do seculo XIX, que
relacionava degenera£ao e criminalidade (Ackerknecht, 1964), e cujas teorias Nina
Rodrigues procurou testar empiricamente no Brasil.

1. Em fins do seculo XIX, houve um notavel avango da citologia: em 1883, Auguste Weismann
distinguiu as celulas em duas linhagens, a somatica e a germinativa, unica responsavel pela trans-
missao hereditaria de caracteres - acabou aqui a crenga na transmissao das qualidades adquiri-
das; em 1900, as "leis de Mendel" foram redescobertas e postas em circulacao junto aos novos
conhecimentos da biologia - no im'cio do seculo XX, delimitou-se o campo da genetica classica
(Serpa Jr., 1998). Nina Rodrigues nao viveu para incorporar esses novos conceitos.
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Com relacao ao estudo do que chamava de "coletividades anormais" e "loucuras
epidemicas" brasileiras, Nina Rodrigues estabeleceu um debate com os fundadores
do campo - florescente na epoca - denominado psicologia coletiva ou psicologia
das multidoes, tais como, entre outros, Scipio Sighele e Gustave Le Bon. Sua principal
critica a estes autores era nao terem dado, a seu ver, o devido valor a influencia
que a loucura teria no funcionamento das multidoes; procurou demonstrar esta
influencia em seus estudos de casos nacionais, baseando-se sobretudo nos trabalhos
sobre a loucura a dois e o contagio mental de Lasegue e Falret e de Marandon de
Motyel, e sobre a natureza histerica das manifestacoes coletivas de loucura, segundo
Charcot e sua escola (Nina Rodrigues, 1939).

For fim, nao podemos deixar de fazer referenda, ainda que breve, aos estudos
antropologicos de Nina Rodrigues, que coletou minuciosamente o depoimento dos
ultimos africanos na Bahia para estudar a procedencia, as h'nguas, as religioes e os
costumes originais e os seus desdobramentos nas praticas religiosas e sociais de
seus descendentes brasileiros, como os terreiros de candomble, por exemplo (Nina
Rodrigues, 1932/1982 e 1900/1935).

Norteando a escolha de seus variados objetos de estudo (a cultura negra, o
alienado, o criminoso, as loucuras coletivas), evidencia-se uma tentativa de defini5ao
da identidade brasileira, preocupacao explicita nos textos de Nina Rodrigues e
correspondente, na area medica, a um movimento intelectual mais amplo, nas ultimas
decadas do seculo XIX e infcio do seculo XX. Seu espirito investigative era genuine
e o levava a dialogar constantemente com seus colegas brasileiros e com os mestres
europeus, em publica?oes nacionais e em periodicos franceses e italianos. Neste
sentido, pode-se dizer que Nina Rodrigues procurou fazer uma psiquiatria brasileira
que tivesse em conta um certo carater nacional, mesmo filiando-se a escolas
europeias.

Sobre o artigo

"A loucura epidemica de Canudos" foi publicado originalmente na Revista
Brasileira, em novembro de 1897 (ano III, tomo XII), aparecendo no ano seguinte
on frances, nos Annales Medico-Psychologiques de Paris (1898, maio-junho). Em
1939, Artur Ramos o republica, junto a outros cinco artigos esparsos de Nina
Rodrigues, no volume As coletividades anormais, de onde o transcrevemos agora.

O artigo foi escrito pouco antes do termino da batalha final de Canudos - como
Ue infere da nota acrescentada por Nina Rodrigues ao primeiro paragrafo - sendo,
portanto, do ponto de vista historiografico, um relato contemporaneo, quase
sroultaneo aos fatos ocorridos. Nao nos cabe aqui examinar se a versao dos fatos
iescrita pelo autor e exata em seus detalhes, nem se sua interpreta9§o do contexto
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social e politico em que se deu o fenomeno Canudos seria a mais apropriada2. O
certo e que Nina Rodrigues, em sua analise conjuntural, nos mostra a sua visao de
medico, membro da elite intelectual da epoca, defensor da republica e conhecedor
das grandes diferencas existentes entre o mundo rural dos sertoes nordestinos e
aquele das grandes capitals brasileiras, supostamente europeizadas.

Neste artigo, Nina Rodrigues articula as noc.6es, citadas acima, de ra?a,
degenerescencia, atavismo e suas relagoes com as loucuras individual e coletiva,
dentro de um contexto especffico que Ihes da cores proprias.

Inicia com a descri§ao da loucura de Antonio Maciel, classificando seu caso
como delfrio cronico de Magnan, o equivalente a psicose sistematica progressiva
de Gamier. Para o diagnostico do delfrio cronico, Nina Rodrigues utiliza a longa
evolu9ao do quadro mental, seguindo Magnan, que em suas Lemons Cliniques (1893)
descreve quatro fases: a fase inicial inespecffica, uma fase de incuba9ao, com
inquietafao, nervosismo, busca de explica§oes para os sofrimentos proprios em
causas externas, em que come^am as alucina9oes auditivas; a segunda fase, em que
o delfrio se coordena e se estrutura, as alucinafoes se intensificam, a personalidade
se altera e se dissocia, ha luta contra os sintomas persecutorios e disso decorre
debilita§ao ffsica; na terceira fase, a megalomanfaca, a desagregagao mental propicia
o aparecimento de ideias de grandeza, a seguir, o delfrio de persegui9&o se atenua, a
inteligencia enfraquece, preparando a quarta fase, a demencia, caracterizada pela
indiferen9a e confusao mental (Bercherie, 1989).

Tambem como Magnan, Nina Rodrigues considera que e a estrutura geral do
quadro que define o diagnostico, nao seus conteudos, variaveis com a educa9§o, o
meio social e a epoca em que vive o alienado (Bercherie, 1989). A loucura religiosa
de Antonio Conselheiro toma tal forma por ser ele mesti9o, filho do sertao e com a
religiosidade prdpria deste (medieval, diz Nina Rodrigues), e ele reage aos fatos
externos de grande repercussao, como o fim da monarquia, incorporando o atual
ao delfrio inicial, reformulando-o.

1. Entre os historiadores ha divergencies quanta aos fatos materials, por exemplo, quanta ao nu-
mero de seguidores de Conselheiro e de soldados das tropas do governo, nos sucessivos con-
frontos travados durante 1896-1897; sobre as condifoes de fortificac,ao da vila no confronto
final; sobre o numero total de mortos de ambos os lados etc. Menos ainda se estabelece um
sentido unico quanto a analise do significado politico das lutas que la se travaram; basta lembrar
que a historiografia oficial, da epoca e mesmo atual, chama o ocorrido de revolta ou guerra de
Canudos, enfatizando a desobediencia civil de rebelados monarquistas e a ameafa a republica
nascente; autores mais criticos o denominam massacre de Canudos, enfatizando o carater forte-
mente repressive dessa atua^ao do exercito brasileiro, um grande genocfdio; Antonio Conselhei-
ro ja foi descrito como louco, fanatico religiose e como revolucionario; o estilo de vida e a orga-
nizagao social dos habitantes do povoado de Belo Monte e alvo de controversies etc.



CLASSICOS DA
PSICOPATOLOGIA

Nina Rodrigues considerava, a princfpio, Conselheiro "realmente muito
suspeito de ser degenerado, na sua qualidade de mestico" (Nina Rodrigues, 1939,
p. 133); pouco depois do fim dos conflitos, examinou o seu cranio, observando
que se tratava de uma peca normal, sem sinais de degeneracao. Acresceu a isto os
dados que pode recolher da historia pessoal do alienado: este "descendia de uma
famflia cearense valente e belicosa (...)" e de onde proviriam "as tendencias, o tem-
peramento belicoso que a loucura pos em relevo em Antonio Conselheiro" (idem, p.
134). Concluiu, pois, nao se tratar de um degenerado, o que confirmaria o diagnos-
tico de delfrio cronico, que segundo Magnan acometeria os "predispostos simples",
individuos considerados normais ate a eclosao da doen?a mental (Serpa Jr., 1998).

A seguir, a teoria do contagio vesSnico na loucura a dois, de Lasegue e Falret
(1877), e transposta para a situacao brasileira, e coloca Antonio Conselheiro como
o elemento ativo, o incubo, e a massa que o seguia como o elemento passive, os
sucubos.

Para justificar o grau de influencia sugestiva alcancado neste caso de contagio,
o autor descreve, de um lado, uma organiza?ao social primitiva (muito aquem do
que considerava o apice do progresso, a civilizacao do homem branco europeu).
composta por individuos mes^os de negros, indios e brancos, os jagun9os, seres
hfbridos em que o carater barbaro da fracao selvagem de seus ascendentes (negros
e indios) se encontraria mal refreada, pronta para se manifestar violentamente. Em
outro artigo, de 1901, Nina Rodrigues admite que entre os seguidores de Conselheiro
nao haveria apenas individuos fanaticos, realmente alienados, mas tambem outros
apenas convencidos ou supersticiosos, outros bandidos e criminosos. Em cada tipo,
a influencia delirante repercutiria segundo o seu temperamento e as suas
predisposicoes (Nina Rodrigues, 1939).

De outro lado, ressalta, ha um momento historico conturbado, a passagem da
monarquia a republica, a conseqiiente separa9ao da igreja e Estado e uma crise
economica que deixariam inseguros e insatisfeitos os habitantes do sertao. Ve ele
neste contexto o terreno ideal para o desenvolvimento de uma epidemia de loucura,
combustfvel a que um louco poderia atear fogo.

Mas nao haveria de ser qualquer louco, e sim um louco profeta, mestifo como
a massa que o seguia. A mesti9agem traria a predisposi9ao a aliena9ao mental, a
sugestionabilidade e o desequilfbrio mental necessaries ao contagio vesanico e daria
(quase literalmente) a cor brasileira aos fenomenos que os estudiosos da psicologia
das multidoes tinham descrito na Europa.
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A loucura epidemica de Canudos
Antonio Conselheiro e os jagun^os*

Nina Rodrigues

Para a narracao fiel dos sucessos de Canudos forcosamente
estara obrigado o historiador a aguardar o termo das lutas que all se
pelejam atualmente.'

Os antecedentes daquela situafao, a estratificafao social e etnica
em que a loucura de Antonio Maciel cavou os fundos alicerces do
seu poderio material e espiritual quase indestrutivel, desdeja abrem-
se ao contrario de par em par em franco acesso a todas as
investiga9oes cientificas.

* Publicado originalmente em Nina Rodrigues, As coletividades anormais (or-
ganizacao, prefacio e notas de Artur Ramos), Rio de Janeiro, 1939, pp. 50-77.

1. Nao altera de uma linha as considera$oes deste estudo a notfcia que nos acaba de
transmitir o telegrafo de que, a 5 de outubro, o general Arthur Oscar, que desde junho
se achava em Canudos a frente de mais de 12 mil homens, apoderou-se finalmente
daquele reduto, batendo completamente o bando de fanaticos que ali seachavam
entrincheirados.
Foi encontrado o cadaVer de Antonio Conselheiro, ja sepultado no santuario de uma
igreja que ali estava construido, com tais proporcoes que se havia transformado em
uma fortaleza inexpugnavel. A conducta de Antonio Conselheiro, mantendo-se ate a
morte no seu posto, quando Ihe teria sido facilimo retirar-se de Canudos para ponto
mais estrategico, e a confirmafao final da sua loucura na execugao integral do papel do
Bom Jesus Conselheiro, que Ihe havia imposto a transformafao de personalidade do
seu delfrio cronico. (Este trabalho foi publicado em 1 de novembro de 1897 na Revista
Brasileira, ano III, fasc. 69. A.R.)



No quadro a tracar daquela situafao, nao sera por certo a figura anacronica de
Antonio Conselheiro, o louco de Canudos, que ha de ocupar o primeiro piano. Bern
conhecida em seus menores detalhes esta a vesania que o aflige, sempre perfeitamente
diagnosticavel, mesmo com dados truncados e deficientes como os que possufmos
sobre a historia pessoal deste alienado.

Na fase sociologica que atravessam as populacoes nomades e guerreiras dos
nossos sertoes, na crise social e religiosa por que elas passam se ha de escavacar_o
segredo dessa crenca inabalavel, dessa fe de eras priscas em que a preocupasao
mfstica da salvacao da alma torna suportaveis todas as privafoes, deleitaveis todos
os sacrificios, gloriosos todos os sofrimentos, ambicionaveis todos os martfrios.
Ainda a ela ha de vir pedir o future, o segredo desse prestigio moral que desbanca,
a ligeiro aceno, toda a influencia espiritual do clero catolico, assim como dessa bravura
espartana que faz quebrarem-se de encontro a resistencia de algumas centenas de
riisticos camponios a tatica, o valor e os esforgos de um exercito regular e
experimentado.

Antonio Conselheiro e seguramente um simples louco. Mas a sua loucura e
daquelas em que a fatalidade inconsciente da molestia registra com precisao
instrumental o reflexo, se nao de uma epoca pelo menos do meio em que elas se
generaram.

Le facteur sociologique, souvent neglige en pathologic mentale, (escrevem mui
judiciosamente dois conhecidos psiquiatras),2 nous semble avoir une importance non
moindre en ce qui concerne 1'aliene qu'en ce qui concerne le criminel. Les progres de
1'anthropologie ont demontre son importance majeure. Cette influence des milieux sur
les psychoses nous parait nettement demonstre en particulier par les psychoses
mystiques; les caracteres differentiels que le delire emprunte aux temps, aux lieux et
aux croyances ambiantes loin d'etre superfitiels et de pure forme, apparaissent d'autant
plus pro-fonds qu'on les etudie de plus pres.

E examinada por este prisma que a cristalizafao do delirio de Antonio
Conselheiro, no terceiro periodo da sua psicose progressiva, reflete as condicoes
sociologicas do meio em que se organizou.

No caso de Antonio Maciel, o diagnostico de deh'rio cronico (Magnan), de
psicose sistematica progressiva (Gamier), de paranoia primaria dos italianos etc.,
em rigor nao requer, para se firmar mais, do que a longa sistematizafao de quase
trinta anos e a transforma9ao contemporanea do simples enviado divino no proprio
filho de Deus.

2. A. Marie et Ch. Vallon. Des psychoses a evolution progressive et a systematisation dite primitive.
(Arch, de Neurologie, 1897, p. 419).
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No entanto, as tres fases que tern atravessado a historia de Antonio Conselheiro
coincidem rigorosamente com os tres perfodos admitidos na marcha da psicose
primitiva.

A vida de Antonio Maciel ate a sua internagao na Bahia, tal como a conta o Sr.
Joao Brigido, do Ceara, constitui o primeiro periodo. Antonio Conselheiro e natural
de Quixeramobim, no Estado do Ceara, e chama-se Antonio Vicente Mendes Maciel.
Seu pai, que havia sido proprietario e negociante abastado, legou-lhe com o encargo
de tres irmas solteiras, a direcao de uma casa comercial pouco consolidada. Casadas
as irmas, por sua vez Antonio Maciel toma estado desposando uma prima. "O
casamento de Antonio Maciel - diz um informante - foi um desastre. Pouco tempo
depois vivia na mais infrene desinteligencia com a sogra, por isso que a9ulava a
filha a maltrata-lo". Nesta situacao, Antonio Maciel fez ponto no seu comercio,
liquidando os seus negocios. Em 1859 mudou-se de Quixeramobim para Sobral, onde
foi caixeiro de um negociante, daf passou-se a Campo Grande, onde por algum tempo
exerceu o cargo de escrivao de juiz de paz. Mudou-se ainda para a vila do Ipii,
onde um sargento de polfcia raptou-lhe a mulher. Retirou-se imediatamente para a
cidade do Crato, e desta para os sertoes da Bahia. Contam que em caminho para o
Crato, ao passar em Paus Brancos, foi acometido de um acesso de loucura em que
feriu um seu cunhado, em cuja casa se achava hospedado.

Dissengoes contfnuas com a mulher e com a sogra, mudangas sucessivas de
emprego e de lugar, revolta agressiva com vias de fato e ferimento de um parente
que o hospeda, nao e precise mais para reconhecer os primeiros esbogos da
organizacao do delirio cronico sob a forma do delirio de perseguigao. A fase inicial
da sua loucura, o perfodo de inquietacao, de analise subjetiva, ou de loucura
hipocondrfaca, em rigor nos escapa na historia de Antonio Maciel a mingua de um
conhecimento mais fntimo de sua vida no lar. E, porem, facil perceber a influencia
das alucinagoes e a procura da formula do seu delirio no que sabemos das suas
lutas conjugais e, sobretudo, nessas mudangas repetidas. Por tal forma caracterfstica
dos delirantes cronicos e este modo de reagao que Favila crismou de alienados
migradores, aqueles que as repetidas e sucessivas mudangas pedem de balde um
refugio, uma protegao contra a implacavel perseguigao que Ihes movem as proprias
alucinagoes, das quais nada os podera libertar senao libertando-os da mfsera mente
enferma.

Penetrando nos sertdes da Bahia, para o ano de 1876, Antonio Maciel levava
finalmente descoberta a formula do seu delirio. O batismo de Antonio Conselheiro,
pelo qual o ministro ou enviado de Deus inicia a sua carreira de missionario e
propagandista da fe, era o atrio apenas de onde a loucura religiosa o havia de elevar
ao Bom Jesus Conselheiro, da frase megalomaniaca da sua psicose.

Antonio Conselheiro, revestido, a modo dos monjes, com longa tunica azul
cingida de grossa corda, descalgo, arrimado a tosco bordao, empreende missoes ou
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desobrigas copiadas das que nos sertoes realizam todos os anos, por religiosos de
todas as ordens sacras, e que diferem tanto do que devia ser uma verdadeira pratica
crista quando achava Alimena3 que "un vechio volume ascetico pieno di figure di
diavoli e di dannati differisce del profumato e rico libro di preghiere di uma bela
signora, quanto le prediche melodrammatiche di un missionario differiscono delle
conferenze spirituali del padre Agostino de Montefeltro."

Pregando contra o luxo, contra os macons, fazendo queimar nas estradas todos
os objetos que nao pudessem convir a uma vida rigorosamente ascetica, Antonio
Conselheiro anormaliza extraordinariamente a vida pacffica das populacoes agricola
e criadora da provincia, distraindo-as das suas ocupa96es habituais para uma vida
errante e de comunismo em que os mais abastados cediam parte dos seus recursos
em favor dos menos protegidos da fortuna.

Bern aceito por alguns vigarios, em luta aberta com outros, no fim de alguns
meses de propaganda Antonio Conselheiro e preso e enviado para o Ceara, sob
suspeita de ter sido criminoso na sua provincia natal. Ja por essa ocasiao, em pleno
segundo periodo, bem se revelava a coerencia logica do delirio na transforma?ao
da personalidade do alienado. A turba que seguia Antonio Conselheiro quis opor-se
a sua prisao, mas, a semelhanca de Cristo, ordena-lhes Conselheiro, que nao se
movam, e entrega-se a guarda, afirmando aos discipulos que iria mas havia de voltar
um dia. Imperturbavel a serenidade com que se comportou entao. Fatos bastante
significativos sao referidos por testemunhas do interrogators que af sofreu.

A autoridade que Ihe inqueria dele para faze-los punir, quais dos guardas o
haviam maltratado fisicamente em viagem, limitou-se Antonio Conselheiro a responder
que mais do que ele havia sofrido o Cristo. E por unica resposta as multiplas perguntas
sobre a sua conduta, sobre seus atos retorquiu com uma especie de sentenca
evangelica que "apenas se ocupava em apanhar pedras pelas estradas para edificar
igrejas".

Verificado no Ceara que Antonio Conselheiro nao era criminoso, e posto em
liberdade imediatamente, regressou ao seio das suas ovelhas, coincidindo
precisamente, segundo crenca geral, o dia que de repente ai surgiu com aquele que
havia marcado para a sua reaparicao. E cada vez mais encarnado no papel de enviado
de Deus, desde entao Antonio Conselheiro prosseguiu imperturbavel nas suas miss5es,
ate o advento da Repiiblica, em 1889.

Este acontecimento politico devia influir poderosamente para incrementar o
prestigio de Antonio Conselheiro, levando-o ao terceiro periodo da psicose
progressiva. Veio ele desdobrar o delirio religioso do alienado, salientando o fundo
de perseguicao que, tendo-lhe acompanhado sempre, como e de regra na sua psicose,

3. Alimena: I limit! e i modificatori della imputabilita. Vol. 1, 1894, p. 23,
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como reagao contra os ma9ons e outros inimigos da religiao, por essa ocasiao melhor
se concretizou na reagao contra a nova forma de governo em que nao podia ver se
nao um feito dos seus naturais adversaries. As grandes reformas promulgadas pela
republica nascente, tais como separacao da Igreja do Estado, secularizacao dos
cemiterios, casamento civil etc., estavam talhadas de molde a justificar essa
identificacao.

Personificado no governo republicano o adversario a combater, Antonio
Conselheiro declarou-se monarquista. Nas regioes onde ele predominava continuaram
a prevalecer as leis e os atos do tempo da monarquia. Recusou-se a receber moeda
que tivesse dizeres da Republica, so tendo curso como valiosa a que trazia a effgie
do monarca deposto; aconselhou francamente que nao se pagasse impostos ao
governo republicano e nem consentia que se tivessem por validos os atos do estado
civil que nao fossem realizados de acordo com as leis religiosas. Secundado pela
luta que o clero catolico do pais abriu contra essas reformas, amparado pelas crengas
monarquicas e religiosas da populagao sertaneja, o prestigio de Antonio Conselheiro
atingiu o apogeu. O atestado da sua atividade nesse prazo e da forca da convicgao
religiosa que despertava esta escrito ao vivo pelas paroquias do interior deste Estado,
nos inumeros cemiterios, capelas e igrejas que nelas edificou. O rebanho de fieis
que o acompanhava, e para o qual a fe cega na sua santidade ja era dogma
incontrovertivel, contou com milhares de pessoas.

E derramada a fama dos seus milagres pelos infindos sertoes dos Estados do
Norte e do Centre do pais acorreram, dos pontos mais remotos, em contfnuas e
interminaveis caravanas, multidoes de crentes e devotos, a ouvir a palavra inspirada
do profeta, a buscar a desobrigacao dos seus pecados, a receber na fase tormentosa
e agitada porque esta passando o Pais a senha da conduta e dos flagicios que melhor
abrandem e desarmem a colera divina provocada pela ingratidao usada com o velho
monarca decafdo, e que Ihes haja de grangear pelo menos a felicidade celeste, ja
que na terra vai perdida a esperanga de reave-la.

A coerencia do seu delirio se demonstra na corregao com que desempenha o
papel de enviado de Deus. A sua vida, em que o desprezo das preocupagoes
mundanas o levam a prescindir de todos os cuidados higienicos do corpo, se prende
o menos possfvel a contingencia dos mortais. Antonio Conselheiro nao dorme, nao
come ou quase nao come. O seu viver e uma oragao continua e continue o seu
convfvio com Deus, provavelmente de origem alucinatoria.

Sao todos acordes em confessar que, na populagao que o seguia, jamais
consentiu ou patrocinou desmandos ou atentados contra a propriedade ou contra
pessoas.

A insubordinagao contra o governo civil seguiu-se a revolta contra os poderes
eclesiasticos. Foi, ainda, o reconhecimento do governo pelo clero que mais acentuou
as desinteligencias em que Antonio Conselheiro se tinha visto envolvido com alguns
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vigarios no comeco das suas missoes. Depois disso, Antonio Conselheiro tinha
chegado a viver de perfeita harmonia com os parocos de algumas freguesias. Mas,
em seguida ao reconhecimento da Republica, foi-se estabelecendo de novo profundo
desacordo entre eles. Conta-se que, tendo-lhe alguem objetado que tanto nao era
mafonico o governo republicano que o Papa tinha aconselhado o clero frances a
reconhece-lo, Antonio Conselheiro declarou que, se o Papa tinha de fato dado
semelhante conselho, este tinha andado mal. Por ultimo, o crisma tornou-se franco
e nao pode mais haver acordo possfvel entre ele e as autoridades eclesiasticas.

Tentou-se, nestes ultimos anos, uma missao de catequese entre os adetos de
Antonio Conselheiro. Mas os frades capuchinhos a que fora cometida essa missa,
apesar da recepfao, se nao de todo hostil pelo menos reservada do Conselheiro,
tiveram de fugir diante da atitude ameafadora dos discipulos e da turba do profeta,
declarando formalmente ao regressar que so a intervencao armada dos poderes civis
poderia por bom termo aquela anomalia.

Parece que aquilo que a catequese de tempos idos obteve do fndio feroz e
canibal, no recesso das matas virgens do Novo Mundo, na ignorancia completa dos
costumes, da lingua do aborfgene a quem mais irritavam e tornavam ferozes as
perseguicoes crueis do conquistador, a catequese dos tempos que correm nao pode
conseguir de uma populagao naturalmente inclinada a generosidade e a religiao. E e

150 tarefa mais facil e expedita destruir os recalcitrantes a bala do que converte-los pela
lenta persuasao religiosa. No entanto, a necessidade de chamar a grande massa de
povo que o seguia a obediencia das leis da Republica, que nem ele nem os seus
sequazes queriam admitir, fez prever desde logo a todo o mundo que a luta havia de
passar forfosamente da simples propaganda pela palavra para o terreno da acao pelas
armas.

Em seguida a diversos insucessos de pequenas expedigoes policiais, Antonio
Conselheiro deixou a vila de Bom Jesus, quase edificada por ele e internando-se pelo
sertao foi estabelecer o quartel general da propaganda em Canudos, reduto de dificil
acesso e que em curto prazo ele havia transformado de estancia deserta e abandonada
em uma vila florescente e rica.

Quando a necessidade obrigou a tornar efetiva a obediencia a lei, Antonio
Conselheiro achava-se admiravelmente aparelhado para a resistencia, pela natureza
do local ocupado. As conseqiiencias dessa luta sao conhecidas.

Sucessivamente tres expedicoes militares, cada qual mais poderosa, tern
naufragado em Canudos, inflingindo ao exercito brasileiro dolorosas perdas e
lamentaveis revezes. Cem pracas comandadas pelo alferes Pires Ferreira foram
destro?adas em Uaua; cerca de quinhentos soldados da expedite do major Febronio
de Brito foram batidos na serra do Cambaio e tiveram de efetuar uma retirada
perigosfssima. Cerca de 1.500 homens da expedicao comandada pelo coronel Moreira
Cezar foram destrogados em Canudos, sucumbindo o chefe da expedicao. Hoje o
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exercito brasileiro em peso bate-se ja ha tres meses em Canudos, os hospitais
regorgitam de feridos, e elevado o numero de oficiais mortos, e nao se sabe ao certo
quando terminara a luta.

Alguma coisa mais do que a simples loucura de um homem era necessaria
para este resultado e essa alguma coisa e a psicologia da epoca e do meio em que a
loucura de Antonio Conselheiro achou combustfvel para atear o incendio de uma
verdadeira epidemia vesanica.

As leis que regem a manifestasao epidemica da loucura sao precisamente as
mesmas que Lasegue e Falret formularam desde 1877 para o caso mais simples do
contagio vesanico, o caso do delfrio a dois.

Tres mementos basicos reconhecem essas leis.
Em primeiro lugar, a existencia de um elemento ativo que era o delfrio e o impoe

a multidao que passa a representar o elemento passive do contagio4. Embora aceitando
as ideias delirantes, a multidao reage por seu turno sobre o elemento ativo, retificando,
emendando, coordenando o delirio que so entao se torna comum.

Em segundo lugar, e indispensavel uma convivencia prolongada das duas ordens
de espiritos, "vivendo uma vida comum, no mesmo meio, partilhando o mesmo modo
de interesses, os mesmos temores, as mesmas esperancas e estranhos a qualquer
outra influencia exterior".

Em terceiro e ultimo lugar, o contagio do delirio requer nele "um carater de
verossimilhan9a a sua manutenfao nos limites do possfvel, repousando em fatos
ocorridos no passado ou em temores e esperancas concebidas para o future".

Em Canudos, representa de elemento passivo o jagunco que corrigindo a
loucura mistica de Antonio Conselheiro e dando-lhe umas tinturas das questoes
polfticas e sociais do momento, criou, tornou plausfvel e deu objeto ao conteiido do
delirio, tornando-o capaz de fazer vibrar a nota etnica dos instintos guerreiros,
atavicos, mal extintos ou apenas sofreados no meio social hibrido dos nossos sertoes,
de que o louco como os contagiados sao fieis e legftimas cria96es. Ali se achavam
de fato, admiravelmente realizadas, todas as condi?6es para uma constitui9ao
epidemica de loucura.

O jagun£o e um produto tanto mestico no ffsico, que reproduz os caracteres
antropologicos combinados das ra?as de que provem, quanto hfbrido nas suas
manifestafoes sociais, que representam a fusao inviavel de civilizafoes muito
desiguais.

Pelo lado etnologico, nao e jagunco todo e qualquer mestico brasileiro.
Representa-o em rigor o mestizo do sertao, que soube acomodar as qualidades viris
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4. Em rigor no elemento passivo do contagio vesanico a loucura e toda superficial e sem raizes. Para
faze-la desaparecer de todo, bastava retirar os indi vfduos do ambiente sugesti vo em que se achavam.
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dos seus ascendentes selvagens, indios ou negros, as condigoes sociais da vida livre
e da civiliza9ao rudimentar dos centres que habita. Muito diferente e o mesti9o do
litoral, que a aguardente, o ambiente das cidades, a luta pela vida mais intelectual do
que ffsica, uma civiliza9ao superior as exigencias da sua organiza9ao ffsica e mental,
enfraqueceram, abastardaram, acentuando a nota degenerativa que ja resulta do
simples cruzamento de ra9as antropologicamente muito diferentes, e criando, numa
regra geral que conhece muitas exce9oes, esses tipos imprestaveis e sem virilidade
que vao desde os degenerados inferiores, verdadeiros produtos patologicos, ate esses
talentos tao faceis, superficiais e palavrosos quanto abulicos e improdutivos, nos
quais os lampejos de uma inteligencia vivaz e de curto voo correm parelhas com a
falta de energia e ate de perfeito equilfbrio moral.

No jagun9o, ao contrario, revelam-se inteiri9os o carater indomavel do indio
selvagem, o gosto pela vida errante e nomade, a resistencia aos sofrimentos ffsicos,
a fome, a sede, as intemperies, decidido pendor pelas aventuras da guerra, cuja
improvisa9ao eles descobrem no menor pretexto, sempre prontos e decididos para
as razias das vilas e povoados, para as depreda9oes a mao armada, para as correrias
de todo o genero que os interesses do mando, as exigencias da politicagem e as
ambi9oes de aventureiros fazem suceder-se de continue por toda a vasta extensao

ico das zonas pouco habitadas do pai's.
Seria desconhecer o nosso proprio pai's acreditar que nessas vastas regioes

seja mais do que nominal a existencia da civiliza9ao europeia. O que ali impera e um
compromisso entre as tendencias para uma organiza9ao feudal por parte da burgue-
sia abastada e a luta das represalias de tribes barbaras ou selvagens por parte da
massa popular.

Todas as grandes institui96es que na civiliza9ao deste fim de seculo garantem
a liberdade individual e dao o cunho da igualdade dos cidadaos perante a lei, sejam
polfticas como o direito do voto, o governo municipal autonomo etc., sejam judiciarias
como o funcionamento regular dos tribunals, tudo isso e mal compreendido, sofismado
e anulado nessas longinquas paragens. O que predomina soberana e a vontade, sao
os sentimentos ou os interesses pessoais dos chefes, regulos ou mandoes, diante
dos quais as maiores garantias da liberdade individual, todas as formas regulares de
processo, ou se transformam em recurso de persegui9ao contra inocentes, se
desafetos, ou se anulam em beneficio de criminosos, quando amigos. E a mais das
vezes, a execu9ao dessa vontade soberana e sumarfssima, e em nada diferem os
processes escolhidos do que eram os adotados pelo selvagem que antes do europeu
possuiu este pai's.

Antigamente eram estes senhores feudais os grandes estancieiros, os criadores
abastados, os proprietaries de engenho; atualmente sao principalmente os chefes
politicos locais, os amigos do governo, os fabricantes de eleitores fantasticos.
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A luta entre os que estao de posse do poder e os que disputam essa posse,
admiravelmente favorecida nos tempos monarquicos pelo revesamento no governo
dos dois partidos constitucionais, mas entao como ainda hoje melhor favorecida ainda
pelas intrigas e arranjos das camarilhas que cercam os governos centrais, sempre
trouxe dividida a populagao sertaneja em dois grupos opostos e rivais, em dois
campos inimigos e irreconciliaveis, capitaneados por verdadeiros regulos, de que os
jagunsos representavam apenas o exercito, a for?a material.

Esta situa9ao que o jagun9O nao chega mesmo a compreender, mas de que
acaba sempre sendo o responsavel legal, oferece-lhes todavia o melhor ensejo para
satisfagao dos seus instintos guerreiros.

Foi sempre nessas lutas, politicas ou pessoais, que se revelaram todas as
qualidades atavicas do mestico. Dedicado ate a morte, matando ou deixando-se matar
sem mesmo saber por que, foi sempre inexcedivel o valor com que se batiam,
consumada a tatica, a habilidade de guerrilheiros que punham em pratica, relembrando
as lutas heroicas do aborigine contra o invasor europeu.

Essas qualidades que tao grande realce dao hoje as guerras que se pelejam em
Canudos, nao sao, pois, peculiares as tropas de Antonio Conselheiro; sao
caracteristicas do jagun9O.

Como Vila-Nova, como Joao Abbade, era jagun?o Gumercindo Saraiva, o
temvel cabo de guerra que dos pampas do Rio Grande, a frente das suas hostes
veio bater as portas de Sao Paulo; e jagun^o Montalvao, o destemido general das
guerrilhas de Andarai e o foram os Araiijos e Macieis, do Ceara, os Ledos e Leoes,
do Grajau, no Maranhao, e um pouco por toda parte, todos os guerrilheiros dos
sertoes do Brasil inteiro.

Belicamente, Canudos e, pois, um caso apenas, e mais nada, dos ataques de
Xique-Xique, Andarai, Cocho, Brejo-Grande, Len9ois, Belmonte, Canavieiras etc.,
neste Estado; de Carolina, Grajau, no Maranhao; de mil outras localidades de Goias,
Pernambuco, Minas Gerais etc.

Mas para que bem se possa compreender a importancia que neste elemento
belicoso devia tornar o caso de Canudos, e precise atender a que era Canudos na
epoca da primeira luta pelejada no Brasil em nome das convic9oes monarquicas que
sao as convic9oes do sertanejo.

Para acreditar que pudesse ser outro o sentimento politico do sertanejo, era
precise negar a evolu9ao polftica e admitir que os povos mais atrasados e incultos
podem, sem maior preparo, compreender, aceitar e praticar as formas de governo
mais liberals e complicadas.

A popula9ao sertaneja e e sera monarquista por muito tempo, porque no estagio
inferior da evolu9ao social em que se acha, falece-lhe a precisa capacidade mental
para compreender e aceitar a substitui9ao do representante concrete do poder pela
abstra9ao que ele encarna, pela lei. Ela carece instintivamente de um rei, de um chefe,
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de um homem que a dirija, que a conduza, e por muito tempo ainda o presidente da
Republica, os presidentes dos Estados, os chefes polfticos locais serao o seu rei,
como, na sua inferioridade religiosa, o sacerdote e as imagens continuam a ser os
seus deuses. Serao monarquistas como sao fetichistas, menos por ignorancia, do
que por um desenvolvimento intelectual, etico e religiose, insuficiente ou incompleto.

O que e pueril e exigir que essas populacoes compreendam que a federa§ao
republicana e a condi9ao, a garantia da futura unidade polftica de um vasto Pai's em
que forfosamente hao de concorrer povos, muito diferentes de fndole, de costumes
e de necessidade, o que requer uma elasticidade de afao que nao poderia oferecer a
centraliza9§o governamental da monarquia.

O que nao se pode exigir delas e que reconhegam que as dificuldades do
momento sao a conseqiiencia logica e natural dos ensaios, tentativas e experiencias
de adapta£ao do povo que procura a orientasao toda pessoal que mais Ihe ha de
convir na nova organizacao polftica. Para essa populagao, o raciocmio nao pode ir
alem da comparafao da situagao material do Pais antes e depois da Republica. A
monarquia era os viveres baratos, a vida facil; a republica e a vida diffcil, a carestia
dos generos alimenticios, o cambio a zero.

Por seu turno, nao e peculiar a Canudos a tendencia a se constituir em uma
... epidemia vesanica de carater religioso.
ID4 Se os estudos que tenho publicado sobre a religiosidade fetichista da populacao

baiana5 nao ministrassem ja documentos suficientes para se julgar da crise em que
se encontra o seu sentimento religioso no conflito entre a imposigao pela educasao
que recebe a populacao, de um ensinamento religioso superior a sua capacidade
mental, e a tendencia para as concepcoes religiosas inferiores que requer a sua real
capacidade efetiva, nos poderfamos corrobora-las com a prova do que neste momento
se passa nesta cidade com relacao a interna epidemia de variola que desapiedadamente
a flagela. Por menos observador que seja o espfrito, por mais que o disfarce o lixo
que cobre as ruas da cidade, nao e possivel percorre-la sem notar a singularidade
de haver em cada canto de rua milho estalado ao fogo, de mistura com azeite de
dende. Em um so dia que as exigencias da clinica me fizeram percorrer grande parte
da zona mais vitimada pela variola, live ensejo de contar vinte e tantos desses
estranhos depositos feitos da noite precedente.

Prende-se este fato a uma cren9a fetichista africana profundamente enraizada
na nossa populacao. A erupsao variolica representa para ela apenas uma manifestacao
da possessao pelo orixa Xapana, Omobu ou Obaluae.

5. Veja O animismo fetichista dos negros bahianos na Revista de 15 de abril, 1 de maio, 15 de
junho, 1 e 15 de julho, 1 de agosto e 4 de setembro de 1896. (Reeditado na Biblioteca de Divul-
gacao Cientifica, vol. II, A.R.)
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Decorrem desta concepcao cren?as populares que se transformam em
obstaculos insuperaveis a aplicacao regular das medidas sanitarias profilaticas. A
populate de cor despreza a vacina porque esta convicta de que o melhor meio de
abrandar a colera do orixa e fazer-lhe sacrificios que consistem em lan?ar nos cantos
das ruas em que ele habita a sua iguaria favorita - milho estalado em azeite de dende.

Muitos acreditam que trazendo milho assim preparado nos bolsos ou debaixo
do leito estao suficientemente preservados. E pior do que tudo isso e a convicfao
imposta pelo rito iorubano, de que o santo ou orixa exige que, longe de fugir, todos
se aproximem dele.

Nao e mais complicada a terapeutica que deriva crencas. Basta dar ao doente
o que e precise para alimentar o santo, farinha de milho e azeite de dende. Dizem
que as negras chegam a untar o corpo dos seus doentes com o azeite divino.
Referiram-me, como prova da eficacia da terapeutica animista, que na convalescenca
de uma variola confluente grave, a filhinha de um medico mestico descia do leito e
ingeria impunemente a farofa de milho e azeite de dende deposta debaixo da cama
em oferta a Xapana.

Ora, se na popula^ao da capital tern curso praticas e doutrinas desta natureza,
pode-se prever o que ha de ser a religiao dos sertanejos. Para esta popula9ao, as
abstra9oes religiosas sao fortes demais. A necessidade de uma divindade tangivel e
material se impoe com fore, a suficiente para destruir todo o prestfgio de uma crenca
cuja historia ela aprendeu de cor, mas que transcendente demais, nao Ihe pode criar
a emogao do sentimento religiose.

A chacun des degres de leur evolution, escreveu Spencer,6 les hommes doivent
penser avec les idees qu'is possedent. Tous les changements Qui attirent leur attention
et dont ils peuvent observer les origines ont des hommes et des animaux pour
antecedents; par suite, ils sont incapables de se figurer les antecedents en general
sous d'autres formes, et ils donnent ces formes aux puissances creatrices. Si Ton veut
alors leur enlever ces conceptions concretes, pour leur donner a la place des
conceptions comparativent abstraites, leur esprit n'aura plus de conceptions du tout,
puisque ces conceptions nouvelles me pourront etre represented dans 1'entendement.
II aura etc de meme a chaque epoque de 1'histoire des croyances religieuses, depuis
la premiere jusqu'a la derniere.

Alimento a suposi9ao de ter demonstrado com fatos que a populac.ao brasileira
e puramente fetichista, ainda mesmo na afirmacao das suas crenjas catolicas.

A divinizagao de Antonio Conselheiro devia, pois, dar plena satisfac.ao as
necessidades do seu sentimento religiose. Era a satisfacao do seu fetichismo instintivo
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dentro da educacao religiosa crista que essa populacao recebe desde o berco, embora
sem poder assimila-la suficientemente.

Explica-se assim a facilidade com que Antonio Conselheiro suplantou o prestlgio
do clero catolico. Mas antes de Antonio Conselheiro este prestlgio ja tinha sido
invariavelmente suplantado todas as vezes que o clero teve de combater uma tournure
fetichista mais escandalosa dada pela populafao a praticas do culto catolico.

Ja demonstramos uma vez7 a ineficacia das condenafoes do clero como recurso
contra uma verdadeira romaria fetichista a Santo Antonio da Barra, aqui nesta capital.

Igualmente ineficazes foram as medidas repressivas empregadas para obstar
que a populafao continuasse a afluir aos atos divinos realizados na igreja interdita
de Nossa Senhora das Candeias e por um sacerdote suspense de ordens. De todos
esses exemplos, porem, o mais grave e o do padre Cicero, em Joazeiro no Ceara.
Eis como o descrevo em um artigo sob o titulo expressive de — Contumdcia, a
Cidade do Salvador, conceituado orgao catolico desta cidade:

O povo diz que vg a sagrada hostia desfazer-se em sangue na boca da beata, e
jura que Deus faz sentir o seu poder e a sua misericordia naquelas paragens. Bandos
e bandos de peregrines de todas as circunvizinhanfas abandonaram os seus lares e
correram £ eclesiastica, examina maduramente a questao, aprecia-a sob todas as faces,
estuda com atengao, e depois de aturado exame, resolve que o fato que tanto ruido
fizera, nao passa de uma farsa, de um ardil, que e precise desmascarar. Grandes sao
os trabalhos, enormes os esforfos do diocesano para fazer calar no animo daquele
povo credulo e exaltado a falsa persuasao do milagre. Segue a Roma a questao, e
confirmado o veredicto do bispo da Diocese. Recolhe-se a uma casa religiosa a beata,
suspende-se o padre que se torna costumes no seu erro, profbe-se a crenfa do fato
milagroso. Mas o povo continua a crer no seu milagre; o padre suspense continua a
residir na mesma localidade e em seus arredores; e considerado uma vftima de insidiosa
intolerancia: e tudo isto serve de fermento para novos inconvenientes. E aqui esta
um sacerdote, obrigado a acatar e respeitar a voz da Igreja, a zelar e defender a inteireza
de sua doutrina, a obedecer e submeter-se as determinacoes de seus superiores
hierarquicos, a ser a pedra de escandalo de uma paroquia, quiga do Brasil inteiro, o
cabeca de uma revolta funesta e fatal, o provocador de um crisma latente e perigoso,
que se nao for sopitado e abafado, vira a trazer dias de amarguras para a santa Igreja e para
a Patria brasileira.

Nesta popula?ao de espfrito infantil e inculto, assim atormentada por uma
aspiracao religiosa nao satisfeita, forgosamente havia de fazer profunda sensacao a
figura impressionante de um problema ou enviado divino desempenhada por um
delirante cronico na fase megalomaniaca da psicose.

7. fllusdes de catechese no Brasil, Revista de 15 de marco de 1897. (Publicado como o ultimo
capitulo de O anitnismo fetichista dos negros bahianos. A.R.)



CLASSICOS DA
PSICOPATOLOGIA

Tous ces malades sont fiers, dignes et magesteux dans leur atitude, escreve
Regis, et ils ne departent pas un seul instant de leur serieux et de leur solemnite. On
dirait les acteurs de tragedie charges de quelque role royal qui continueraient en public
et dans le costume de leur emploie a jouer leurs personages.

Tal e a origem e a explicacao da forfa sugestiva do Conselheiro no papel de
elemento ativo da epidemia de loucura de Canudos.

Mas foi o instinto belicoso, herdado por essa popula?ao do indfgena americano,
que, para dar satisfacao pelas armas as suas aspira?6es monarquistas, se apoderou
do conteudo do delfrio de persegui9ao de Conselheiro que, nas suas concep?6es
vesanicas tinha acabado identificando a Republica com a maconaria.

E foi este o segredo da bravura e da dedica9ao fanatizada dos jagun?os que,
de fato, se batiam pelo seu rei e pela sua fe.
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