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Roteiro para Análise Fílmica:  

1. No final do século XIX, milhares de brasileiros do Nordeste enfrentavam sérios problemas. Quais 

eram? O que faziam para sobreviver? 

2. Quem governava o país na época? 

3. Qual o papel do homem na sociedade do período? 

4. Quem era considerado cidadão naquela época? 

5. Quem foi Antônio Conselheiro e quais eram suas principais ideias (o que ele defendia, o que 

combatia, por que, como definia o regime republicano e por que as pessoas o seguiam)?  

6. Quando, como, onde foi fundado o povoado de Belo Monte ou arraial de Canudos?  

7. Por que Canudos passou a atrair um grande número de pessoas? 

8. O que aconteceu com muitos povoados do Nordeste após a fundação de Belo Monte?  

9. Por que os latifundiários e autoridades do governo eram contra Canudos? 

10. O que motivava os moradores de Belo Monte a lutar e a quem atribuíam a culpa pela guerra?  

11. Qual era o modo de recrutamento dos soldados do Exército, os problemas que enfrentavam e a 

opinião que tinham sobre os sertanejos?  

12. O que aconteceu com o povoado de Belo Monte e sua população em outubro de 1897?  

13. Quem criticou a atuação do comandante das tropas do Exército e por que criticou? 

14. Como a população de Belo Monte era considerada pelos de fora? Como a imprensa relatava ao 

país os acontecimentos de Canudos e por que acontecia isso? 

15. Modo como eram feitos os registros dos acontecimentos da guerra;  

 

“A Guerra de Canudos” 
(Filme dirigido por Sergio Rezende, 1997) 

 

“O filme “A Guerra de Canudos”, dirigido por Sérgio Rezende e produzido por Mariza Leão, é uma 
superprodução brasileira filmada na região onde se passaram os fatos. Foi lançado em 1997, 100 
anos após essa guerra, que causou a destruição do povoado. O filme pode ser encontrado em vídeo, 
distribuído pela Columbia Tristar Home Video, tem duração de 180 minutos e foi exibido também na 
televisão como minissérie. O objetivo do filme é retratar a Guerra de Canudos, mas é bom lembrar 
que se trata da versão do diretor sobre os acontecimentos, apresentados segundo sua opinião.” 

 

(Texto disponível em: https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Teste/48435321.html. Acesso em 30 mar. 2020) 

 

https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Teste/48435321.html


 

16. Por que o jornalista foi enviado à frente de batalha? Qual a opinião que tinha sobre os sertanejos 

e soldados do Exército e por que foi retirado da região?  

17. A campanha militar empreendida para exterminar o arraial de Canudos contou com a participação 
de um célebre escritor que, a partir do que viu, escreveu uma das obras clássicas da literatura 
brasileira.  

 
“Garantidos pela lei 

Aqueles malvados estão 
Nós temos as leis de Deus 

Eles têm a lei do Cão! 
Bem desgraçados são eles 

Pra fazerem a eleição 
Abatendo a lei de Deus 

Implantando a lei do Cão! 
Casamento vão fazendo para o povo iludir 
Vão casar o povo todo no casamento civil! 

D. Sebastião já chegou 

E traz muito regimento 
Acabando com o civil 

E fazendo o casamento! 
O Anticristo nasceu 

Para o Brasil governar 
Mas aí está o Conselheiro 

Para dele nos livrar! 
Visita vem nos fazer 

Nosso rei D. Sebastião 
Coitado daquele pobre 

Que viver na lei do Cão!” 
(CUNHA, Euclides da. Os Sertões. 33 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. p. 139.) 

 

Os versos recolhidos em Canudos por Euclides da Cunha tornam perceptíveis várias características do 
movimento liderado por Antônio Conselheiro. A partir de seus conhecimentos sobre Canudos e os 
versos reproduzidos acima, indique em qual das alternativas abaixo contém uma 
característica incorreta deste fenômeno histórico: 

a) Oposição ao casamento civil 
b) Socialismo 
c) Misticismo religioso 
d) Oposição às eleições. 
 

18. Por que Canudos pode ser considerado um movimento de luta pela terra e por cidadania durante a 
República Velha? 
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Documentário da CEEC – Centro de Estudos Euclydes da Cunh: “Três Vezes Canudos”  

Reportagem History Channel: “Guerra de Canudos”  
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