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Em busca de um "milagre".

A realização de ((Milagre em [caseiro".
O livro que quase náo ~ i s rir

mensagem aos jovens pesqui ad r

Ralph Della ava
University ofNew York

•

"Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir
a verdade daquele tempo, e exprimi-Ia depois de
tantos anos)" Ah! Indiscreta! Ah! ignorantona!
Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra,
é esse poder de restaurar o passado, para tocar a
instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos
nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é
um caniço pensante. Não; é uma errara pensante,
isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que
corrige a anterior, e que será corrigida também,
até a edição definitiva, que o editor dá de graça
aos vermes».

MACHADO DE ASSIS
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Capítulo
XXVII, "Virgília?" (Rio de [aneiro: Editora W.M.
Jackson Inc., 1955, página 112.)

Assim como a maioria dos romeiros que vai ao Joaseiro, eu também
parti, há cerca de quarenta e um anos, de Nova Iorque, em busca de um
"Milagre". Sete anos depois, em 1970, este surgiu, de modo absolutamente
maravilhoso - e na forma impressa, exatamente - sob o título de Milagre
emfoaseiro': Obra inaugural daquele entáo candidato ao grau de doutor,
que se apresenta hoje diante dos ouvintes, foi o livro que por pouco náo foi
escrito. A história que narro a seguir é exatamente sobre como isso se deu.

Conferência proferida no Hl Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero: "E
quem é ele?", ]uazeiro do Norte, Ceará, 18 a 22 de julho de 2004. (Tradução
de Geová Sobreira; Revisão de Abelardo Bezerra). Revisão final de Dr. Eduardo
Diatahy B. de Menezes.

Trajetos. Revista de História da UI'C, v. 4, n. 8, 2006
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Será que todos os santos dos céus chamaram para si a tarefa de
intervir em meu favor nos momentos certos? Não sei dizer. Que eu labutei
como se tudo dependesse somente de mim, isso não nego. O fato de saber
muito bem que, a não ser por um golpe de sorte, todos meus esforços seriam
em vão, é, em termos simples, um axioma antigo da família - tão antigo
quanto o mundo Mediterrâneo de onde viemos. Independentemente, po-
rém, do quanto me resignei, ou pareci resignar-me, perante o destino, sou
o primeiro a admitir que Milagre em joaseiro foi, na mesma medida, uma
aventura e um desafio. Sinceramente, foi a mais fantástica aventura pessoal
em termos de esperança e determinação, o mais exigente dos desafios ao
intelecto e à disciplina com que me havia deparado até então.

Em parte por esse motivo, gostaria, com a permissão dos ouvintes,
de compartilhar algumas das lembranças proporcionadas por aquela ex-
periência. Faço-o em tributo a outros acadêmicos, muitos dos quais estão
presentes neste Simpósio. Graças às suas próprias "aventuras e desafios", ao
longo das últimas quatro décadas, eles contribuíram e muito, para o que
há de novo e útil acerca do Padre Cícero e do seu maior legado, ou seja,
esta cidade de trabalhadores e artesâos, de poetas e artistas, de acadêmicos,
professores, médicos e religiosos, e também de advogados e políticos. Faço-o,
também, justamente porque eu mesmo parei de contribuir: muitos, muitos
meses antes de Milagre em joaseiro ser publicado, outras vias de pesquisa e
estudo já estavam redefinindo o meu futuro",

Contudo, se há alguma justificativa para a apresentação dessas
reminiscências, será pelo dever e prazer de render homenagem a meu orien-
tador, o saudoso Dr, Lewis Hanke, a grande autoridade em Bartolomeu de
Las Casas, e Ex-presidenre da American Historical Association. Como ele
tantas vezes o fez, também eu, agora, gostaria de oferecer uma palavra de
incentivo e conselho aos jovens pesquisadores principiantes, que hoje estão
sentados à minha frente. Pois estou certo de que amanhã muitos de vocês
estarão sentados às suas mesas - e pela noite adentro, diga-se de passagem,
meditando e sofrendo para escolher um tema para a dissertação de Mestra-
do ou a tese de Doutorado. Eu mesmo, passando por esse calvário muitos
anos atrás, ouvi o conselho de muitos, mas certamente o de Lewis Hanke,
sempre marcado em igual medida pelo incentivo de sonhar e a necessidade
de realizar. Porém, ao fim, acho que eu mesmo absorvi para mim a sabedoria
do provérbio: "o homem propõe e Deus dispõe».
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* * *
Entretanto, permitam-me começar fazendo a devida in onf I .n ia

de um segredo de família: poderia nunca ter colocado os pés no Bra~il. Na
verdade, quando meus estudos de doutorado em História na luml ia
Universiry estavam chegando ao fim, eu tinha a intenção de ir à Arg ntina
pesquisar o movimento operário socialista. Se as coisas tivessem saído com
Lewis Hanke queria, em vez disso, eu teria alternado entre Porosí e o Ar-
quivos das Índias, em Sevilha, para escrever uma monografia que, pelo que
ele esperava, seria uma contribuição a seu outro grande interesse histórico,
depois de Las Casas e a "luta por justiça» dos espanhóis, isto é, a indústria
de mineração colonial no novo mundo e as «lutas pelas riquezas», também,
empreendidas pelos espanhóis",

Mas, ao longo do caminho, a minha curiosidade foi instigada pelo
famoso antropólogo cultural da Columbia, Dr. Charles Wagley, e decano
de fato dos chamados "brasilianistas" - estudantes norte-americanos de
pós-graduação que, assim como eu, formaram-se logo após o desfecho da
Revolução Cubana e, indiretamente, obtiveram as bolsas de, estudo "graças
a Fidel Castro". Wagley, primeiro, me encantou com seu amor comagiante
pelo Brasil e, na época, com o "episódio de Joaseiro". Um épico nacional
brasileiro, Joaseiro vinha atrás apenas de Canudos, insistia ele, ordenando-
me escrever um trabalho sobre o tema para a sua disciplina no outono de
1962. O esforço me fez mergulhar em uma controvérsia histórica de tantas
dimensões, complexidades inesperadas e antagonismos persistentes, a ponto
de duvidar se alguém seria capaz de chegar à essência dessa controvérsia.

Todavia, meu trabalho final, a despeito de suas falhas, selou meu
destino: no entender de Wagley, eu já estava vindo ao Ceará para «começar
a garimpagem». De forma resoluta e com a mesma presteza, Lewis Hanke
apôs seu próprio selo de aprovação, assegurando-me - a despeito de minha
forte resistência às suas previsões alvissareiras - o seguinte: o tópico se
adequava às minhas «combinações especiais de interesses (Brasil, religião,
sociologia, política atual e futura) ... » Ele cogitou que eu poderia também
fazer «um trabalho básico sobre o Brasil moderno e, quem sabe, até um
roteiro para cinema! » «Feliz do historiador», concluiu, «que encontra um
tema adequado à sua natureza! »4

O objetivo desta narrativa não é sugerir que a pesquisa se resuma
a um jogo de acasos (muito embora possa sê-lo), ou que o jovem pesquisa-
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dOI ','1" sobretudo, à mercê de seu orientado r (apesar de que, isso às vezes
P().\~,l a ontccer). Em vez disso, a idéia é apresentar aos ouvintes alguns
dos I rincípios que, na opinião de meu orientador, seriam úteis aos seus
alunos ao embarcar em uma linha de pesquisa; os quais asseguravam a ele
mesmo que os estudantes acabariam conseguindo realizar a pesquisa por
eus próprios méritos.

Hanke anunciou os princípios - com exemplos de seus próprios
projetos (assim como também o farei em relação aos meus) - em uma palestra
para a Graduate Student History Society of Columbia Universiry no início
dos anos sessenta. Eu não assisti à sua palestra, mas posso assegurar-Ihes que
indubitavelmente fui influenciado por seus conselhos. O mais importante
deles é o seguinte: «A escolha de um tema histórico para estudo é quase tão
pessoal quanto a escolha de uma esposa ou marido, e pode ter quase as mesmas
conseqüências a longo prazo para o futuro do jovem acadêmico. Certamente,
ele precisa fazer essas duas escolhas por si só ... ,,5 Em outras palavras: em se
tratando de escolher um tema - e desenvolvê-lo bem - você está sozinho!

* * *
E, de fato, eu estava só. Era assim que eu me sentia durante

aquelas primeiras sef!1anas após nossa chegada à Fortaleza, em setembro
de 1963, onde não conhecíamos absolutamente ninguém. Alguns dias
depois de acomodar Olga, minha esposa, e Marco, nosso filho de treze
meses, no Hotel São Pedro, recém inaugurado pelo Sr. Pedro Lazar, parti
imediatamente para Joaseiro, ávido por começar minha pesquisa e assistir
à festa anual dos romeiros em homenagem à Padroeira da cidade, Nossa
Senhora das Dores.

Aquela visita, curta e às pressas, revelou-se uma grande decepção.
Uma coisa é cerra: eu estava seguindo os passos, quase duas décadas depois,
de um certo Edmar Morel, renomado jornalista brasileiro. Contudo, claro
fi ou que suas reportagens - de que resultou pouco mais de um ano depois

livro Padre Cícero, o Santo do [uazeiro, publicado em 1946 -, ansiosamen te
aguardadas como uma celebração do Padre Cícero, eram uma calúnia e
um traição. A partir daquele momento, muitos joaseirenses se tornaram
r .lutanics em voltar a compartilhar suas lembranças e arquivos". Além disso,
ra difí il esperar que eles o fizessem para um forasteiro, como eu, que não

portava nenhuma carta de apresentação e cujo português incipiente parecia
"greg " para ele .

12

E mais, a reação na vizinha cidade do Crato, a outrora h . "m61\i a
"Pérola do Cariri", não foi diferente. Mas, talvez, pelo m tiv 01' sio: . S

"gringo" poderia acabar sendo um defensor de Joaseiro, a prósp .ra rival do
Crato há mais de cinco décadas! Além disso, naquela época, rquivos
eclesiásticos - como os da Diocese de Craro, onde, presumia, se en 011 ra-
vam os documentos acerca da participação do Padre Cícero nos alegados
milagres do final dos anos 1880 - estavam fora do alcance de estudiosos de
qualquer crença. Nem os leigos sonhariam em solicitar - e receber - mai
do que uma cópia de uma certidão de batismo ou de casamento.

Além do mais, o historiador local, o Padre Antônio Gomes de
Araújo, que, conforme eu fui descobrindo aos poucos, não tinha a menor
simpatia pelo Padre Cícero, havia me levado a acreditar, apesar das minhas
mais profundas dúvidas, que os arquivos diocesanos continham pouco, ou
nada, de importante acerca do tema. Mas, repito, dado o estado lastimável
do meu português, posso simplesmente tê-lo compreendido mal.

* * *
De retorno à Fortaleza, eu seguia firme e forte no encalço da

história, pesar das dificuldades que eu pudesse ter que enfrentar para
escrever sem fontes primárias. Mas deu-me alento um estudo de Irineu
Pinheiro, um dos quatro únicos textos sobre o Padre Cícero, que havia
descoberto na biblioteca da Universidade de Columbia ao pesquisar o
trabalho para Wagleyl. Irineu Pinheiro, cratense e médico pessoal de Padre
Cícero, mais ou menos na última década da sua vida, havia feito alusão
a documentos existentes. Em outro livro seu, publicado em Fortaleza no
ano de minha chegada", ele havia transcrito diversos documentos origi-
nais de arquivos não identificados; o que talvez outros autores também
tivessem feito.

Assim, adotei, então, um hábito de Capistrano de Abreu, cuja obra
havia lido e com quem compartilhei um de seus grandes prazeres: vasculhar
as livrarias locais. Em Fortaleza, o Sebo do Curgel, uma imensa mixórdia de
livros usados, podia ter rivalizado em raridades com a Strand, de Nova York,
não fosse a espessa camada de poeira e a quase total falta de iluminação. Ao
Sebo do Curgel, entretanto, devo minha rara coleção "Cearensiana" 9.

Confesso que devo à Livraria Renascença, de Luiz Maia, o início
de meu verdadeiro aprendizado sobre a história do Ceará, por seus «ho-
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mens e fatos», conforme a concebia João Brígido. O acervo e os serviços
da loja só eram superados pela notória solicitude do proprietário; de fato,
a Renascença havia se tornado o "salão" da época. Todo sábado antes do
meio-dia, ali se reunia a intelligentsia da terra. Minha assiduidade ajudou-me
bastante a conquistar amigos. Com o tempo, muitos dos habitues, a quem
eu consultava de forma sequiosa (seguindo outra máxima de Hanke, que
é bem inrerizada pelo ditado brasileiro «Quem tem boca, vai à Rorna»),
vieram prontamente em meu socorro!", Aqui, uma pista sobre fontes; ali,
apresentações a "pessoas certas"; e mais tarde, em minha estada, uma pessoa
amiga se dispunha a me emprestar seu raro conjunto de telegramas enviados
para e recebidos de Joaseiro no auge da Sedição de 1914, enquanto outra
transcrevia um opúsculo esgotado sobre o Caldeirão".

Paralelamente, minha "formação informal" sobre a vida na Terra de
Sol prosseguia com rapidez. Com efeito, diversos contemporâneos compar-
tilhavam comigo suas vidas e ambições. Lívio Xavier narrava fatos sobre a
vida no interior, emprestava-me sua coleção de discos de vinil em gravações
de 78 f.p.m. de sambas antigos, e compartilhava sua paixão pela extraordi-
nária arte e artesanato popular do Nordeste, dos quais já era especialista".
Raimundo "Rairni" Carvalho e sua família freqüentem ente vinham nos
visitar sem prévio aviso nos domingos de manhã para nos conduzir em seu
jipe de guerra ao Clube Caça-e-Pesca, bem no final da Praia do Futuro,
onde não havia nada além de dunas.

II Algumas pessoas, particularmente, contribuíram de modo especial para minha
pesquisa e por issosou sinceramente grato por sua generosidade. O Dr. Fernando
S. do Nascimento, que possuía a coleçáo dos telegramas, permitiu-me tirar cópias
deles para mim mesmo. Além disso, Alba Frota, uma das personagens de As três
Marias (1939), romance de Rachel de Queiroz, datilografou pessoalmente para
mim o conteúdo inteiro da obra rara de José Góes de Campos Barros, A ordem
dospenitentes (Fortaleza, 1937). Por sua vez, o Professor Abelardo Monrenegro,
autor de inumeráveis estudos sobre o Ceará, inclusive trabalhos pioneiros sobre

anudos c Joaseiro, notáveis por se estribarem em relatos de jornais da época,
pre lOUsua ajuda incessante, enviando-me exemplares de seus livros que não

lavam mais disponíveis no comércio. Hildebrando Espínola também compar-
ulh li comigo seu conhecimento sobre o Beato Lourenço e a trágica história do
,ali irão, assim como organizou nossa primeira visita a um terreiro. Enfim, o

( I. 'Ih maz Pompeu Sobrinho, erudito pesquisador e Presidente do Instituto
l Iist ri do eará, permitiu-me livre acesso à sua rica biblioteca pessoal.
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Inesquecíveis, naquela época, eram aquele fczinhos de fim de
tarde no Abrigo Central, com o hoje preeminente e erudii silo ,ma .,
na época, um aspirante, como eu, ao grau de doutor: (Eduardo) iatahy
Bezerra de Menezes. Enquanto aguardávamos juntos com um li utr
colega a chegada dos jornais do sudeste, nossa conversa enveredava para a
política, arte, a piada do momento, nossa pesquisa e nossas esposas c filh
que estavam para se tornar grandes amigos, à medida que nossas vidas
carreiras iam tomando rumos paralelos. Diarahy, além de ter sempre uma
palavra de incentivo ao meu trabalho, também foi o primeiro a publicar
no Brasil o meu estudo comparativo sobre Joazeiro e Canudos". O Abrigo,
eu descobri, não mais existe, mas a nossa amizade continua com o mesmo
ritmo e vigor daquela época.

* * *
Não obstanre, nem todos em Fortaleza admitiam que eu devesse

escrever sobre o Padre Cícero. O Dr. Hugo Carunda, lamento dizer, me-
nosprezou meus esforços. Em termos retóricos, ele exigia saber o porquê
de não ha er eu escolhido para minha tese uma página mais gloriosa da
história do Ceará, como, por exemplo, a participação pioneira deste Estado
na abolição da escravidão, muito embora ele mesmo tivesse recentemente
transcrito documentos sobre Joaseiro a partir de originais que estavam em
seu poder!", Oswaldo de Araújo, um de seus colegas, e um de nossos mais
queridos amigos - literalmente desde o primeiro instante em que minha
família e eu desembarcamos no Aeroporto Pinto Martins de Fortaleza -
foi, certamente, a pessoa que sempre acreditou que o Milagre um dia seria
escrito. Ele tentou inúmeras vezes, porém em vão, persuadir o Dr, Hugo
Catunda a me oferecer ajuda":

Seja qual for o progresso que eu tenha feito durante meus primei-
ros cinco meses no Ceará, a falta de acesso a fontes primárias adequadas
pairava, até então, como um empecilho intransponível. Esse obstáculo
me forçou a mudar radicalmente a minha estratégia. Sem abandonar por
completo o meu interesse pelo Padre Cícero, eu desloquei o foco princi-
pal de minha pesquisa para a "política dos governadores": para ser mais
específico, para a política de um Governador, de um prolongado período,
Antonio Pinto Nogueira Accioly, o eterno "manda-chuva" do Ceará. Ora,
até aquela época, nenhuma monografia sistemática havia sido escrita acerca
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(li qll,\I~qu(!r das "oligarquias" políticas do Nordeste". Parecia-me, pois,
h.ivcr aí um rico filão a ser explorado e, conforme exigem as teses, um
írlao original. Demais, na hipótese de que os arquivos do Padre Cícero
,li .ircccsscm, a história do Governador Accioly, contemporâneo do Padre

ícero (que uma vez havia sido eleito Vice-Presidente do Ceará, mas que
nunca exerceu o cargo), não estaria, de forma alguma fora de propósito.

om base nesse palpite, agarrei-me às minhas esperanças e busquei alento
em minhas expectativas.

* * *
Assim, em fevereiro de 1964, eu e minha família pegamos um vôo

(àquela altura, Olga estava esperando o segundo de nossos três filhos) para
o Rio de Janeiro, estando eu pronto para explorar o Arquivo e a Biblioteca
Nacional. Hanke acreditava piamente na viagem em busca da pesquisa, e
também no completo domínio dos idiomas necessários para tanto". Nenhu-
ma das duas metas, porém, mesmo que chegassem a ser atingidas, poderiam
ter-me preparado totalmente para os acontecimentos que se desenrolariam
na "Cidade Maravilhosa" no decurso das semanas seguintes.

Não estou me referindo ao Carnaval de 1964, o primeiro a que
assisti deslumbrado. Refiro-me, obviamente, ao não menos inesquecível
Golpe Militar de 31 de março. Ou será que foi, como a historiografia ainda
indaga, no dia 10 de abril?'?

Seja como for, o acontecimento ficou longe de ser uma "brincadeira
de Primeiro de Abril": o regime que chegou ao Poder, aí permaneceu por
um quinto de século'". Mal havia assumido o comando por um dia, a nova
[unta Militar exonerou sumariamente o Diretor do Arquivo Nacional, o
distinto historiador DI'. José Honório Rodrigues. A carta de Hanke a este
velho amigo em meu nome não chegava nem aos pés dos decretos militares:
José I Ionório Rodrigues nunca foi restituído ao cargo, nem o Arquivo fora
I 'aberto de imediato.

Durante os dois meses seguintes, fiquei restrito ao acervo da Biblio-
I ' ,I N i nal e tive de me contentar com ir desbravando fontes impressas

111 () .onfcrcnci ta afirma "por um quarto de século», corrigido para um
quinto, p is na verdade o regime durou 21 anos, de 1%4 a 1985. [Nota
do revi or final).
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pouco a pouco, sobretudo as falas dos governadores e os ou ti m 11m litil 'IU0\

oficiais afins. Mas, como a minha "viagem de campo" ao Rio til- j,ltllll 0, (lI i
ginalmente planejada para durar duas semanas, se prolongou pOI t Il-S Illl"\l'~,

e com meu tempo e dinheiro esgotando-se, decidi retomar à Fou al '/"IIM.

* * *
Contudo, ao voltar à Fortaleza minha sorte se inverteu. I Iank "

assim como Nicolau Maquiavel, depositou grandes esperanças na enhora
Sorte. No meu caso específico, a sorte me concedeu quatro trunfos. O pri-
meiro apontava para a "descoberta" de notável coleção de jornais do Estado
do Ceará, que na época era mantida na Biblioteca Pública do Estado!". É
provável que tenha escapado à minha atenção antes, porque ela ficava quase
totalmente abandonada no porão do velho prédio, uma caverna nada con-
vidativa, iluminada por uma única lâmpada de 40 Watts (isso quando não
estava queimada!), e também ocupada pelas galinhas do zelador e muitos
morcegos que ali residiam.

Entretanto, exatamente por esse motivo, o lugar ficava todo para
mim. De fi~s de maio até o início de julho de 1964, trabalhei ali diaria-
mente, pesquisando ora ~obre Accioly, ora sobre Padre Cícero. Além de
mim, Olga e uma amiga transcreviam os artigos freneticamente, usando
uma antiga máquina de escrever Underwood com teclado alemão, e
uma Olivetti 22 portátil, mais nova, com teclado internacional. Má-
quinas copiadoras? Só pelo menos uns dez anos depois!", Meu segundo
trunfo foi conhecer no momento certo dois biógrafos apaixonados do
Padre Cícero. Em extremos opostos há décadas em suas avaliações a
respeito do Padre Cícero, outrora.suspenso a divinis, eles convergiam
no que diz respeito à sua despretensiosa generosidade para comigo. Nas
aflições para concluir seus manuscritos diametralmente opostos para a
publicação, tanto o Padre Azarias Sobreira como o Sr. Oracílio Anselmo
compartilhavam comigo não apenas seus pontos de vista, mas também
vários textos seus ainda inéditos". Se isso não fosse extraordinário só por
si, cada autor logo preparou o terreno para que eu obtivesse acesso aos
cobiçados arquivos do Cariri.

IV Há aí evidente exagero, as copiadoras Xerox chegaram ao Brasil em 1967. [Nota
do revisor final).
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Quase por puro acaso, o Sr. Oracílio me havia emprestado um
exemplar de Itaytera, uma revista cultural publicada no Craro. Nela, o Padre
Antônio Gomes de Araújo, que tinha se tornado amigo íntimo de Oracílio

Ansclmo, havia publicado mais um de seus diversos ataques imoderados
ao Padre Cícero. Entretanto, o que realmente me espantou no artigo foi a

iraçâo ipsis litteris de documentos localizados nos mesmíssimos arquivos
eclesiásticos do Craro, que, dez meses antes, ele me havia induzido a acreditar
que «continham pouco ou nada de importância». Mal havia acabado de ler
aquelas notas de rodapé, fiz malas para retomar ao Cariri.

De sua parte, o Padre Azarias me apresentou ao recém-empossado
Arcebispo do Ceará, Dom José de Medeiros Delgado, nordestino e amigo
íntimo de Dom Hélder Câmara, o festejado "bispo dos pobres" da região.
Dom Delgado também se considerava um protetor dos oprimidos e defensor
do Concílio Vaticano Segundo, à época ainda em curso, e anunciando a
abertura da Igreja para o mundo moderno.

Não há dúvida de que a visão do Arcebispo sobre si mesmo e o
contexto mundial explicava dois de seus mais extraordinários atos. Primeiro,
ele aboliu a determinação, imposta por seu antecessor, que proibia o Padre
Azarias de publicar sua obra sobre o Padre Cícero". Em segundo lugar,
alguns anos depois, ele tomou a iniciativa de reabilitar a imagem do Padre
Cícero perante o público e o Vaticano, que quase um século antes havia
punido o jovem sacerdote pelos alegados milagres de [oaseiro ",

Ah, mas ainda havia uma terceira boa façanha!
Extraordinária, talvez apenas para mim, foi a carta de Dom Delgado

apresentando-me a seu confrade, o Bispo do Craro na época, Dom Vicente
de Araújo Maros'",

Munido da carta do Arcebispo e com a cópia da ftaytera em mão,
parti rumo ao Cariri em meados de julho de 1964 pela segunda vez, espe-
rando uma estada mais bem sucedida.

* * *
terceiro trunfo foi a calorosa recepção que me foi prestada em

todo () ,ariri! No Crato, essas boas-vindas estenderam-se até tarde da noite
ti . minha hegada, ocorrendo justamente na véspera da partida do Bispo
1',11',1a segunda sessão do Concílio Vaticano. Revelou-se esse encontro genui-
narncntc hi iórico, que apenas a boa sorte ou a Providência havia tornado
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possível". Em meio à correria dos preparativos, Dom Viccm« ('lIl 0111101111111
momento para receber-me, instruir o seu secretário a c .dcr 1I11.1\.tI.1.unpl..
do segundo andar com sua grande mesa oval, sugerindo que 11,lh,tI"."'l· .ilr,

e desse-me acesso irrestriro aos dois baús de couro nos quais 1I1l1,\(()hl~.ld,1
história jazia sob sete chaves há bastante tempo".

Em Joaseiro, a recepção que me foi dada no dia seguinte foi igll,t1
mente auspiciosa. Primeiramente, o Padre Gino Moratelli, então Dir .tor do
Colégio Salesiano, a quem havia conhecido e com quem mantive uma rápi LI
conversa na minha primeira visita, e agora a par da autorização de Dom Vi
cente, seguiu o mesmo caminho. Ele não só me permitiu vasculhar o armário
cheio de caixas de papelão, repletas de fartos arquivos pessoais do Padre Cícero,
como também ofereceu uma sala onde pudesse instalar-me e trabalhar. Um
dos professores do Colégio, o Padre Manuel Isaú abriu mão das férias do meio
de ano para ajudar-me a organizar os documentos. Embrulhados em jornais
amarelados pelo tempo, eles davam a impressão de que, provavelmente, teriam
sido alvo de olhares curiosos pela última vez na década de cinqüenta".

Em segundo lugar, esse retorno a Joaseiro acabou sendo não só a
descoberta·de "fósseis do passado", como também o encontro com a história
viva e atual. Mais uma vez, devo agradecimentos ao Padre Azarias por isso.
Nascido em Joaseiro, descendente de uma de suas tradicionais famílias, ele
também me deu aquilo que me faltou na minha primeira visita: uma carta
de apresentação - nesse caso, para dois de seus parentes. Sua sobrinha, a
Madre Neli Sobreira, então e até hoje Madre Superiora de uma ordem de
freiras brasileiras, que era um tanto radical em 1964: bem antes do Concílio
Vaticano II, a ordem já tinha um antigo histórico de dedicação - sem pater-
nalismo - à assistência aos menos favorecidos. A Madre Neli também veio
a ser a minha "Chave da Cidade". Em questão de dias, havia conhecido as
pessoas importantes e os despossuídos, bem como uma multidão de pessoas
posicionadas nos dois lados das disputas locais. Essa apresentação provou
ser inestimável por razóes que indicarei mais adiante.

O sobrinho do Padre Azarias, Geová Sobreira, havia acabado de
retomar a Joaseiro, tendo deixado o Seminário Salesiano no Recife. Somos
contemporâneos, com uma diferença de poucos anos, e logo estávamos
trocando histórias. Geová apresentou-me ao extraordinário mundo dos
grandes xilógrafos, repentistas e poetas de cordel, a quem é atribuída, com
razão, boa parte da fama de joaseiro ". Nossos intercâmbios em assuntos
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<ll' Ivl -vância c a reciprocidade afetiva, que hoje se estende a nossos filhos e
1\ tos, .ntrarn agora em seu quadragésimo primeiro ano.

A exceção de uma semana em agosto de 1964, para dar assistência
.to nascimento de nossa filha cearense, Miriam, em Fortaleza, eu permane-
ci em Joaseiro de meados de julho até o final de outubro". Eu passava os
dia fotografando os dois arquivos principais (e vários outros particulares
menores}", página por página. Enviava os negativos para revelar em Forta-
leza e, na ausência de serviços telefônicos com coberrura estadual na época,
comunicava-me com a minha esposa alga relatando os resultados, por
meio de uma rede de radioamadores localizados de norte a sul do Brasil".
Contudo, mais tarde, depois que a quarta câmera de 35 mm se estragou, (na
época, não existiam máquinas de microfilme no Cariri e o serviço de reparo
de câmeras mais próximo ficava em São Paulo), propus, por desespero e
por causa do término dos meus "subsídios" que se esgotavam com rapidez,
levar a metade ainda incompleta do material para o Rio de Janeiro. Lá, em
troca por rolos escassos de microfilrne virgem que nunca cheguei a usar, um
técnico da Biblioteca Nacional finalizou o serviço. (É claro que eu remeti
tudo de volta de avião. Mas até hoje fico impressionado e agradecido pela
confiança que depositaram em mim).

Logo que alga e nossos dois filhos se encontraram comigo em
Joaseiro no final de setembro, minha pesquisa assumiu um viés mais an-
tropológico. Residia na colina dos Salesianos, enquanto alga e as crianças
ficavam no convento da Madre Neli, em quartos reservados a visitantes,
no início da Rua Padre Cícero. Lá, era comum almoçarmos na companhia
do vigário de Joaseiro, o Padre Murilo de Sá Barreto, o primeiro sacerdote
a a sumir publicamente, como vigário, uma posição favorável em relação
ao Padre Cícero e aos milhares de peregrinos que nunca pararam de vir,
ma que muito freqüentem ente eram taxados de "fanáticos" por parte da
hi .r.irquia da Igreja".

Aqueles almoços, com o Padre Murilo e ocasionalmente com o
vig.\rio-auxiliar da paróquia, o Padre José Alves, foram o início de uma
hisiórin oral de fato de Joaseiro, da qual estava tomando conhecimento
in.t [vcn idarncrue. A medida que os dias se escorriam, deliberadamente ia
'111 busca de uma pessoa após outra que estivesse disponível para relatar

S .us POlltOS de vista sobre o passado, o que eu sistematicamente gravava.
Tudo isso, d vo acrescentar, ter-se-ia mostrado impossível se eu tivesse

chegado a Joaseiro depois de "Paulo Afonso": a represa epônima, inaugurada
somente alguns anos mais tarde nas lonjuras do Rio São Francisco, trouxe
para Joaseiro pela primeira vez um fluxo permanente de energia elétrica - e
diariamente à noite a Novela das Oito!

Chegou novembro: era o momento de retomarmos a Nova York
com a história viva de Joaseiro gravada em fitas de áudio e em cadernos
de anotações, os fósseis do passado fixados em microfilme, fotocópias
e fotografias.

* * *
Tinha mais um trunfo, o último, que me ajudaria a expressar a mais

difícil etapa da realização do Milagre. De fato, todos aqueles documentos
- que exigiram de mim três anos de leitura, e mais dois de anotações (mas,
felizmente, vindo à luz com o nosso terceiro filho, uma menina, Andrea) -
eram diamantes ainda não lapidados. A tarefa que se apresentava era a de
lapidã-los, permitindo que a história encerrada sob sua superfície liberasse
seu brilho velado.

T~davia, como os ouvintes devem estar se perguntando, assim como
Machado de Assis - a quem devo a epígrafe deste trabalho - presumiu que
Virgília havia indagado (em Memórias Póstumas de Brás Cubas): «como é
que podes assi~ discernir a verdade daquele tempo, e exprimi-Ia depois de
tantos anos?» E claro que não há golpe de caneta ao acaso que reescreva
o passado (muito embora todo golpe de sorte, conforme acreditava Lewis
Hanke, nunca deveria ser visto de mal grado nesse sentido). Com efeito,
para a indagação de Virgília só existe, em verdade, uma resposta possível: É
imperativo ao historiador apreender a história de forma precisa e relatá-Ia.

* * *
Ao dar forma a Milagre emJoaseiro,quatro idéias pareciam-me chaves

no sentido de ser, a um só tempo, crucial e original. Já tendo enunciado essas
idéias no livro, aceitem minhas desculpas antecipadas caso tenham a impressão
de estar vendo um replay. Todavia, não as repito aqui como o "produto acaba-
do" que afinal de contas se tornaram, em vez disso, como idéias que estavam
em jogo e de forma alguma evidentes quando comecei meu trabalho.

Gostaria de imaginar - embora saiba que o "processo" nunca seja
de todo bem ordenado e direto - que essas quatro idéias resultaram da cons-
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i.uuc irucraçâo entre dois exercícios críticos que, no melhor dos momentos,
prevalecem, ou deveriam prevalecer, ao se tentar "explicar" o passado. Por
um lado, historiadores precisam aplicar deliberadamente o somatório de
eus conhecimentos para lançar luz sobre os problemas em questão. Por

outro lado, nunca devem furtar-se de conciliar cada novo lance dos fatos
com uma boa dose de palpites "inspirados".

Tomemos, por exemplo, a primeira das idéias: o contexto global das
alegações de "milagres em Joaseiro". Ninguém que leia os diversos "Inqué-
ritos do Processo", os relatos das comissões de inquérito estabelecidos por
autoridades da Igreja para investigar os "milagres", deixará de reconhecer o
quanto suas descrições se assemelhavam a relatos e alegações parecidas feitas
em outros lugares e em épocas diferentes. Assim, a tese de que os "milagres"
não passavam de aberrações de "fanáticos" podia ser simplesmente descartada
de imediato. Também é irrefutável o papel de terminante desempenhado pelo
clero na elaboração, definição e contribuição para a aceitação generalizada
da veracidade dos "milagres".

Os contemporâneos dos eventos não discordaram inicialmente de
nenhuma das duas conclusões. O que eles podem não ter percebido era a
implicação mais profunda daquelas assertivas. Para mim, essa implicação
praticamente saltava de uma única frase. Estava contida em uma carta de um
jovem e promissor teólogo brasileiro, de uma família preeminente, educado
em Roma e nomeado Secretário da Primeira Comissão de Inquérito. Ele
acusava o Superior dos Padres Lazaristas franceses, que durante quarenta e
cinco anos haviam administrado com rigor o Seminário de Fortaleza, onde
o clero regional foi formado, de ter-se recusado a reconhecer a veracidade
dos milagres - porque «Nosso Senhor não sai da França para obrar milagres
no Brasil».

No momento em que me deparei com aquela denúncia reveladora,
vários outros textos exigiam a minha atenção, justamente por oferecerem
estruturas mais amplas para a compreensão da óbvia tensão expressa entre
11m clero nacional emergente, ou mesmo "nacionalista", e seus tutores
I'SII.mgeiros. Um deles trazia a argumentação de Roger Bastide acerca da
"Romaniva ãO"32.Processo verificado no final do século XIX, em que Roma
(ClItK~(l\1,I impor uma disciplina uniforme e uma burocracia centralizada
1'.11,1.1Iglvj,1 em nível mundial, iria efetivamente ofuscar centros locais de
1'1t \I '!'tio ' pod 'r eclesiástico e religioso. O problema para os defensores

do "milagre" foi que eles se viram à frente de um dilema: .10 IOg,1I,I Rom«
pela aprovação de um acontecimento local, estavam, ao I1II'SIlIOtempo,
fortalecendo justamente o poder de Roma de repudiar 10 .t11\1l1O\'111 f.IVOl
da Rornanizaçâo".

Essa era uma forma de se encarar a contenda.
Outra forma era que Joaseiro constituía o epicentro de UIn,\ IlIl,l

contra o "neocolonialisrno eclesiástico". Anteriormente, Georges Bal.uidicr
havia afirmado que em uma «situação colonial», como a da África, o pod 'r
colonizador havia efetivamente desbancado todos os outros centros de
autoridade política. Com menos coerência, mas ainda assim persuasivo,
Pablo Gonzalez Casanova e André Gunder Frank, entre outros, tomaram
o neologismo de Kwame Nkrumah, "neocolonialismo", e passaram a usá-lo
para denominar a falácia da independência nacional da América Latina.
Defendendo a idéia de que foi algo meramente pro forma e que o verdadeiro
poder político e econômico ficava além das fronteiras nacionais, eles «rede-
finiram a imagem» da região e, por conseguinte, "reimaginaram" a região
como uma "neocolônia". Em trabalho meu anterior sobre os esforços do
Frei Servan o de Teresa Mier às vésperas da independência mexicana para
estabelecer a legitimidade de uma Igreja Católica genuinamente "mexicana"
e independente da autoridade da Igreja colonial espanhola, fiz uma tentativa
de transferir a discussão sobre "neocolonialisrno" do domínio da política e
da economia para o domínio religioso e eclesiástico".

É claro que a questão da correção desses dois contextos mais amplos,
ou a questão da sustentabilidade dos dois, pode e deve ainda ser discutida.
Porém, talvez seja lícito concluir que, juntos, esses contextos oportunamente
ajudaram a resgatar os "milagres" de Joaseiro do tremedal histórico e histo-
riográfico em que haviam ficado presos durante cinqüenta anos.

V De acordo com um novo livro de Professor Kenneth P SERBIN, as "insurgên-
cias nacionalistas" do clero brasileiro ocorreram ao longo do século XX noutros
estados e, sobretudo, nos seminários - como o de Fortaleza - que foram admi-
nistrados pelos padres lazaristas. Serbin também ressalta pormenorizadamente
o conceito e as práticas da Romanização: cf. Needs o/ the Heart: A social and
cultural history o/ Brazil's clergy and seminaries (Notre Dame, Indiana: Notre
Dame University Press, 2006), especialmente pp. 51-53, 123-130, e passim.
Uma edição brasileira pela Companhia das Letras está prevista para 2007 [Nota
do autor ajuntada ulteriormente].
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***
Em seguida, veio o segundo problema: como e onde situar os anta-

glllli~mos e animosidades pessoais decorrentes dos "milagres"? Obviamente,
li onlluo - entre os clérigos paladinos dos "milagres" e a hierarquia da
Igreja - girava em torno, primordialmente, da autoridade.

Mas não era essa a controvérsia que me deixava perplexo. Era, isto
sim, a controvérsia entre os escritores seculares. A veemência dos escritos de
Edmar Morei poderia ser atribuída à ambição de todo jornalista: conseguir
um furo jornalístico, ver seu nome nos créditos da reportagem e conquistar a
manchete principal do dia. Mas o que explicaria os indecorosos comentários
de um educador do calibre de Manuel Bergsrrõm Lourenço Filho? Será que
foi deliberadarnenre que ele fez Joaseiro se enquadrar na imagem contrária
de seu próprio "nobre experimento" em educação secular que à época ele
promovia em Fortaleza?'?

Contudo, somente depois de ler a obra do Padre Joaquim de
Alencar Peixoto, finalmente pude ver a luz. Talvez tenha sido evidente para
outros há tempos, mas só ali foi queJoazeiro do Cariry, a obra de 1913, do
renegado cratense, o padre que virou paladino do esforço de autonomia
de joaseiro, soou bem diferente dum melodioso canto do cisne de um
político derrotado. Uma vez que seu desejo de se tornar o primeiro prefei-
to de Joaseiro lhe foi negado, por motivos que não cabem pormenorizar
aqui, ele insultou e zombou do Padre Cícero, seu colaborador e protetor
de outrora.

Diante disso, a maioria das obras escritas subseqüentemente
durante a existência do Padre Cícero - que se sucederam com rapidez"

VI No meu entender, esse questionamento sobre Lourenço Filho está posto aqui de
modo epidérmico e exigiria longa discussão, que não tenho o direito de expor,
vi to que o texto não é meu. O trabalho de L.F. como renovador da instrução
pública no Ceará não se localizava tão-só em Fortaleza, pois abrangia rodo o
Estado, e ele, jovem educador (depois escolanovista do Manifesto de 1932), tinha
sido indicado por Washingron Luís. Presidente de São Paulo, a pedido do Dr,
[uvuniano de Serpa, Presidente do Ceará, com essa missão reformista. Para um
iluminista urbano como Lourenço Filho, prenhe da ideologia do neobandei-
I.\IU ismo paulista. a imagem do Joaseiro que ele visitou entre 1922 e 1924 era
realmente daruesca. Mas a questão envolve vários outros aspectos. [Nota do
r viso r final].
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- resvalavam para o sectarismo político, seja para diaboliz,í 10 ou para
beatificá-I o, transformando Joaseiro em um antro de fan.u ismo ou UI11
baluarte de progresso. Em jogo estava uma luta pelo favoritismo po!íti o
ou uma disputa pelo legado do Padre Cícero ou a defe a de lIl11" I.\SS

contra a outra.
Essa constaraçâo em particular é. naturalmente, parte integrante

da metodologia que os historiadores chamam de historiografia; é uma p 'J1,\
que não tenha ficado registrada em mim inicialmente. Simplesmente nao
fui capaz de reconhecer a pertinência dessa utilíssima ferramenta de análise
para as obras em questão. Tivesse eu conseguido, e tivesse aplicado a fer-
ramenta em tempo hábil, as ambições políticas que existiam por trás dos
"antagonismos e animosidades pessoais" poderiam ter sido desmascarados
com maior argúcia e de forma mais sistemática. Ainda assim. as disrorçôes
das pessoas e acontecimentos de quem infelizmente tínhamos sido herdeiros
por tanto tempo. como eles haviam se originado e se desenvolvido. foram
revelados de forma substancial pelo que de fato eram.

• * * *
Para iluminar o ainda mais amplo contexto político em que as

ambições pessoais se entrechocavam, invoquei uma terceira idéia: o regio-
nalismo. Hoje. a bibliografia acerca desse tema é extensa e especializada.
Na época, minha tarefa imediata era compreender os acontecimentos. O
primeiro deles era a tentativa bem sucedida de Joaseiro de obter a autonomia
municipal em relação ao Crato em 1909 e 1910. O segundo era a chamada
"sedição" de Joaseiro de 1914 ou, de forma mais adequada. sua participação
ao lado das elites rurais do sertão na vitória sobre a insurgência da classe
média liberal litorânea. Esta última foi tipificada pela efêmera administração
do Presidente do Estado, Coronel Marcos Franco Rabelo. Como um dos
oficiais salvacionistas que. de dentro da hierarquia do exército. procurou
depor "oligarquias" no Nordeste brasileiro juntamente com seus apoiadores
no governo federal, Rabelo deu vazão a ambições políticas burguesas que
surgiam em Fortaleza assim como em outras capitais naquela época. O que
isso tinha a ver com regionalismo?

É óbvio. No caso da reivindicação de emancipação municipal de
joaseiro, sua superação econômica e demográfica do Crato já estava seguin-
do o rumo da consolidação uma década depois dos primeiros "milagres".
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No (oI.\() (LI "sedição" do Cariri, não foi Joaseiro nem o Padre Cícero quem
",llquiU':LOU"ou assumiu a ação militar. Foram, na verdade, as elites rurais
do :rato, exatamente por medo da superação e inevitável perda de sua
h~gemonia histórica regional?". Embora tenham agido em parceria com as
forças conservadoras da União e em conluio com um ambicioso aventureiro,
hamado em tom de desdém, pelos inimigos, de "alter ego" do Padre Cícero,

o combativo médico baiano, Dr. Floro Bartholomeu.
Com efeito, Floro, ainda mais do que o cratense o Pe. Alencar

Peixoto, era o protótipo do adventício e forasteiro. Em circunstâncias
normais, "o hábito fazia o monge". Mas em Joaseiro as circunstâncias
realmente "normais" eram a justaposição do adventício ao filho da terra.
Então, para um forasteiro como eu, essa polarização, tão evidente para os
joaseirenses, e tão crucial para o drama político vivido pela cidade há bem
mais de meio século, vim aprendê-Ia da forma mais difícil. Graças, porém,
àqueles "passeios" noturnos oriundos do convento da Madre Neli, quando
"D. Olga e o Doutor" nunca iam além da roda na calçada mais próxima, essa
realidade logo ficou evidente. Desse modo, um grande fator de dinamismo
político de Joaseiro foi assimilado e finalmente dominado; e, arrisco-me a
dizer, bem mais rápido e com certeza de forma bem mais divertida do que
qualquer estudo formal sobre partidos políticos ou ideologias poderiam
ter-me proporcionado.

* * *
o quarto e último contexto para a compreensão do passado de Jo-

aseiro era a mudança na situação internacional. No caso da Igreja Católica,
que não raro é considerada a "instituição transnacional por excelência", os
elos entre Joaseiro, a hierarquia brasileira e a Cúria Romana eram razoa-
velmente evidentes.

Menos evidente era a relevância das mudanças que estavam ocor-
rendo nos vínculos econômicos do Nordeste com o resto do mundo. A
economia de exportação do Ceará - couro e cera de carnaúba no início,

VII A hegemonia regional do Crato e do Cariri se mantinha graças à chamada
"política dos governadores", que, no caso, significava a permissividade do
recém-deposto Presidente do Estado, Antonio Pinto Nogueira Accioly, para
0111 as elites locais da terra. A ascensão de Franco Rabelo ao poder desfez esse

"cmcndirnenro" e pôs em risco a antiga hegemonia daquela região. [Nota do
autor ajuntada ulteriormente].
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seguidos do algodão mocó na década de vinte - seguiam o fluxo (' r 'flllXOda
oferta e da demanda da economia mundial. Contudo, no Cariri, hurquc,
açúcar e, sobretudo, a rapadura, abasteciam principalmente o III -r .ulo 10 ai
e regional. No caso da economia de Joaseiro, eram os setores de nncsan.uo
e, acima de tudo, seu excedente de mão-de-obra migrante, muitos rugidos
das agruras vividas como "romeiros do Padim Ciço", e sua pl"Sleza par.!
labutar com afinco e ganhando pouco nos campos e em obras públicas, 'lU .
lançavam as bases da prosperidade. Mesmo a perspectiva de exploração ti '
recursos minerais locais, como os depósitos de cobre das proximidades, em
Coxá, desde cedo atraiu os congêneres adventÍcios de classe alta, como o
Dr. Floro e aquela figura pitoresca de um conde franco-belga, o engenheiro
e empresário internacional Adolpho van den Brule.

Todos esses pormenores, claro, eram de domínio público. Mas
somente no início da década de 1960 é que as peças começaram a se encai-
xar de forma inteligível. E tampouco se tratava de uma tarefa fácil, pois as
construções teóricas mais amplas sob os quais Joaseiro estava sendo simulta-
neamente examinado recebiam os nomes de "Milenarisrno", "Messianismo"
e "Marxismo". Cada um, por sua vez, gerava uma caricatura "moderna"
própria. A primeira transformava Joaseiro em uma "Nova Jerusalém", a
segunda fazia do Padre Cícero o Messias da "segunda vinda", e a terceira
configurava o município como um campo de batalha para a luta de classes
pela terra.

Talvez a obra de Rui Facó, de 1963, Cangaceiros e Fanáticos, tenha
sido a maior contribuição no sentido de se apagar essas imagens. A despeito
de seu próprio ponto de vista problemático de que Joaseiro era «uma revo-
lução traída», foi o primeiro esforço sério para projetar a dinâmica entre a
economia como um todo e a sociedade local. Essa percepção e minha adesão
crescente, porém imperfeita à teoria do sistema-mundo" permitiram-me,
em última análise, retirar Joaseiro da marginalidade da história nacional
onde ficou estagnada como uma aberração, um acidente, uma anomalia,
e restituí-Ia de forma justa à corrente majoritária da história brasileira da
virada do século em diante, devolvendo-a ao turbilhão de uma economia
mundial em constante fluxo.

Pela mesma simbologia, senti-me obrigado a ressaltar, ao longo de
meu relato, tanto a racionalidade essencial de que os atores dessa história
eram dotados e o raciocínio em que se baseavam para fazer suas escolhas,
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11111 'P .ndcrucrnente de quão ilógicas, errôneas ou repulsivas possam ter
~id() aos olhos de seus contemporâneos e aos nossos. Não fosse por nossa
r.icionalidade comum - que em hipótese alguma deve ser entendida como
"razoabilidade" -, ponto de partida básico, qualquer esforço no sentido de
«dis ernir a verdade daquele tempo» e de «exprimi-Ia depois de tantos anos»
deixaria de ser história e passaria a ser a criação de mitos.

***
Ao concluir, devo confessar que inicialmente hesitei em participar

deste Simpósio, pois sabia, conforme cogitava de início, que não teria pes-
quisas novas a apresentar. No entanto, ao refletir mais demoradamente, dois
motivos me levaram a mudar de idéia. Talvez, pensei: aquilo que pode ser
"coisa batida" para nós da "velha guarda", pode, não obstante, ser novidade
para os principiantes. Além do mais, se essas novidades puderem se revelar
úteis para eles e para os jovens acadêmicos aspirantes aqui presentes hoje
para que partam em suas próprias "aventuras" e "desafios," então devo fazer
de tudo para comparecer e transmiti-Ias. Os conselhos lúcidos e realistas de
Lewis Hanke, que muitas vezes evoquei nesta apresentação, teriam tido a
mesmíssima serventia, estimulando-os a abraçar sua pesquisa com entusias-
mo, determinação e inteligência. Preciso apenas dar o meu aval a isso.

Há ainda outra razão, particularmente pessoal, para ter concordado
em vir. Esta conferência, que marca o 1600 aniversário de nascimento do
Padre Cícero, e 70° de sua morte, coincide justamente, como vocês já podem
ter notado, com o 40° ano com nossa chegada a Joaseiro. Com efeito, aqueles
poucos meses aqui vividos, vários outros em Fortaleza, umas semanas que
passamos no Rio de Janeiro e alguns dias em outros lugares do país acabaram
compondo nosso "ano de quatorze meses no Brasil".

Aquele "ano" foi e permanece como o anno mirabilis de uma
vida inteira:

Mirabilis pelo Milagre em Joaseiro - o livro que finalmente foi
l'~ 'rito. Mirabilis pelo milagre da amizade - de fato, pelas muitas amizades
<l"' P rmanecem até hoje.

'ou muitíssimo agradecido pelos dois "milagres". Hoje, celebro feliz
0111 v cês, om Olga e com a nossa filha cearense, Miriam.

Muito obrigado pelo convite.
n realmente maravilhoso estar de volta.
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NOTAS

Ver Miracle at [oasaio (New York: Columbia Universiry Press, 1970) ma xiiçâo
revisada foi publicada no Brasil em 1977, com o título de Milagre UI/ [oasriro

(Rio de Janeiro: Paz e Terra) em magnífica tradução de Maria Yedda Linhur .s,
Entretanto, rodas as citações de fontes primárias e secundárias em português
foram extraídas das referidas fontes sem alteração.

2 Eu contei parte dessa história em "Entrevista com Ralph Della Cava», /lcerllO
- Revista do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v. 16, n. 02, julho-dezembro de
2003: 3-18. O que pôs um fim à minha expectativa de retorno ao Nordeste em
1969 para estudar o cangaço foi, entre outras circunstâncias, minha participação
na campanha contra a tortura no Brasil; ver Elio Gaspari, As ilusões armadas
(São Paulo: Companhia das Letras, 2(00); vol. 11:A ditadura escancarada, pp.
271-273.

3 Se Las Casas para Lewis Hanke foi o símbolo da luta dos espanhóis por justiça
no Novo Mundo.jas minas de Potosí eram «o reverso da moeda (aquilo que
lidava com) a luta por riqueza ... », Ver Lewis Hanke «How a Historian Works:
A Reply to a Srudent Query», Homenaje a jaime Vicens Vives (Barcelona, 1965),
Vol. I, pp. 81-84, p.83.

4 Ver «Entrevista com Ralph Della Cava», Acervo (2003).
5 Ver Lewis Hanke «How a Historian Works: A Reply to a Srudent Query»,

Homenaje a Jaime Vians Vives (Barcelona, 1965), Vol. 1, pp. 81-84, p.83.
6 Refiro-me a este episódio em um trabalho, escrito especialmente para um

Caderno Especial que iria ser publicado antes da realização do III Seminário
Internacional sobre o Padre Cícero em Joaseiro do orte, Ceará, em julho de
2004, mas nunca foi. Eventualmente, ele apareceu sob o título, "Antigas con-
trovérsias, novos paradigmas: lembranças de um pesquisador à véspera do III
Seminário Internacional sobre o Padre Cícero", Anais do Seminário Internacional
sobre o Padre Cícero - Padre Cícero do Juazeiro - E Quem é ele? - 18 a 22 de Julho
de 2004 (Juazeiro do Norte & Crato, Ceará: Universidade Regional do Cariri
& Diocese de Craro, 2004), pp. 124-126.

7 Irineu Pinheiro, O Joaseiro do Padre Cícero e a Revolução de 1914, Rio de Janeiro,
1938. Os outros três trabalhos eram: Joaquim Alves, «[uazeiro, Cidade Mística»,
Revista do Instituto do Ceará, Vol. 62, 1948, pp. 73-101; Manuel Bergstrôrn
Lourenço Filho, O [caseiro do Padre Cícero (São Paulo, s.d.) 1a ed.; Rodolpho
Theophilo, A Sedição do Joaseiro (s.e., 1922).

8 Efemérides do Cariri, de Irineu Pinheiro (Fortaleza: Imprensa Universitária do
Ceará, 1963).

9 Em 2003 e 2004 doei tudo o que tinha sobre religião e sociedade no Brasil -
livros, periódicos, fotografias, arquivos de recortes, fitas de áudio, microfilmes e



demais memorabilia - à biblioteca especializadaem América Latina da Universiry
of Florida em Gainsville (Florida), uma das únicas dezesseis existentes nos Es-
tados Unidos com tal acervo nessa área de estudos. Com a coleção do saudoso
Charles Wagley e a de outros brasilianistas, irá contribuir para transformar a
Universidade da Florida em uma das mais importantes depositárias das ciências
sociais sobre o Brasil. Esta Universidade planeja pôr à disposição dos pesquisa-
dores uma parte da minha coleção por meio de bancos de dados on-line. Tratei
da problernarica de doações, tanto para os que doam como para os que recebem
acervos, no ensaio: «Matchrnaker, Matchmaker: Of collections in search of safe
havens», [palestra inaugural na reunião cinqüentenária do Seminar on the
Acquisition ofLatin American Library Materials (SALALM), na University
of Florida em Gainsville, em 17 de abril de 2005], in Latin American studies
research and bibliography - Past, present and foture. Papers o/ the Fiftieth Annual
Meeting o/ the Seminar on the Acquisition o/ Latin American Library Materiais,
(SALALM Secretariar: New Orleans, LA, 2006).

10 Hanke dizia o seguinte: enquanto o aluno trabalha em seu tema, «é bom que
aprenda o valor da consulta a outros de seu campo, em qualquer país em que
esteja. Há poucas torres de marfim hoje e nenhuma delas devia ser habitada
por historiadores» (Em «How a Historian Works ... ». 1965, pp. 83-84, citado
acima). Ele infalivelmente fornecia aos alunos cartas de apresentação a colegas
que havia conhecido durante suas incontáveis viagens à América Latina para
a Biblioteca do Congresso, de cujo lhe handbook o/ Latin American studies
(Manual de Estudos Latino-Americanos) ele era fundador (em 1932) e, desde
há muito editor.

11 Pouco antes de Lívio e sua esposa Lúcia viajarem para os festejos do Natal de
1963, ele deixou na nossa porta, sem avisar, um toca-discos, discos e cópias de
livros nos quais havia escrito as letras de canções populares que iam desde "Pelo
Telefone" até o sucesso do momento, uma canção importada da Itália, "Sonhar
Contigo". Olga e eu passamos os festejos inteiros no que veio a ser um "curso
intensivo" de Música Popular Brasileira.

12 O estudo foi publicado em uma edição de 1975 da Revista das Ciências Sociais
(UFC), Fortaleza, vol. VI, N.o 1 e 2, pp. 121-139: «Messianisrno Brasileiro e
Instituições Nacionais: Uma Reavaliação de Canudos e joaseiro. - Tradução de
Eduardo Diarahy B. de Menezes.

13 Essas transcrições foram publicadas como «Documentos Sobre a Questão do
juazeiro», na Revista do Instituto do Ceará, LXXV (1%1), pp. 266-297.

14 swaldo e Arnaury, seu filho, ambos já falecidos, haviam ido ao aeroporto
para buscar Dom Antonio Fragoso, bispo auxiliar de São Luís do Maranhão
1\época, ao lado de quem eu havia sentado por total acaso no mesmo vôo.
Antes de ir embora com a família Araújo, o bispo apresentou o pai e o filho

30

a mim e à minha família. Minutos depois, Oswaldo retornou ao local onde
nos havia deixado, obviamente na dúvida quanto ao nosso destino e ao
que fazer em seguida, e se ofereceu para nos conduzir a um hotel naquela
mesma noite. Nós seis e mais a bagagem para a estada dc um ano fornos
acomodados em um jipe Land Rover inglês e partimos para o PaU io da
Arquidiocese. Mais tarde, ao nos deixar no Hotel Iracema, Oswaldo nos
pediu que lhe considerasse como um amigo daquele momento em diante
(<<por favor, use e abuse deste seu novo arnigo»). Foi justamente o que fi-
zemos, e por sua amizade e a de sua família seremos eternamente gratos.

15 Entretanto, posteriormente, um jovem colega da Columbia University, Joseph
Love, desenvolveu o gênero em sua plenitude com uma tese pioneira que virou
livro, intitulado Rio Grande do Sul and Brazilian Regionalism - 1882-1930 [Rio
Grande do Sul e Regionalismo Brasileiro - 1882-1930] (Sranford, 1971). A
respeito de seu trabalho comparativo subseqüente sobre o regionalismo durante
a Velha República, realizado em parceria com nossos saudosos colegas, [ohn
Wirrh e Roberr Levine, ver «Entrevista com [oseph L. Love», concedida a Flávio
M. Heinz, Estudos Históricos, Ano 2003/2 (Rio de Janeiro: CPDOC) N.> 32-
Tema: «Intelectuais». [Nota do Revisor final: Embora o conferencista soubesse
perfeitamente da existência de estudos anteriores aos citados aqui nesta nota,
como, p.ex., de Rodolpho Theophilo, Libertação do Ceará (Queda da Oligarchia
Accioly), 1914, seu caráter politicamente polêmico não aconselharia sua inclusão
como análise acadêmica consistente].

16 Consultar Hanke, «How an Hisrorian works ... », 1965, citado acima.
17 Na noite de 31 de março, minha esposa, eu e nossos amigos Giuseppe Sebasti

e sua esposa Holly Ferriter estávamos assistindo a um filme na Cinelândia. Ao
sairmos, estavam disparando com metralhadoras. Eu já citei esse episódio em
uma entrevista dada à revista Veja, em 1970 ou 1972, e em uma entrevista re-
cente à BBC, em comemoração ao 40° aniversário do Golpe de 64; ver «EUA
ainda tem contas a acertar com o passado, diz historiador», 31 de março de
2004 - 22:40 GMT (I 8:40 de Brasília). Passamos um dos dias seguintes na
casa de Luiz Alberto Gomes de Souza e Lúcia Ribeiro, onde, juntamente com
nossos filhos pequenos, ouvimos reportagens na Rádio Farroupilha, de Porto
Alegre, sobre as últimas horas do governo de João Goulart.

18 Gi useppe Sebasri, mencionado na nota anterior, é um amigo de Roma, que eu
havia conhecido antes em Nova Iorque, e que à época era o diretor do escritório
da Alitalia Airlines no Rio de Janeiro, e nosso inesperado "Mecenas de Copa-
cabana", se ofereceu para nos acomodar durante algumas semanas; ficamos uns
dois meses. Ainda hoje somos amigos.

19 Ficava situada ao lado do Parque da Liberdade (também conhecido como Parque
das Crianças), bem antes de os arredores serem transformados em estaciona-
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111('1110de ônibus, onde nosso amigo Oswaldo de Araújo havia conseguido um
,lll.\Il,ll11ento em outubro de 1963, e que felizmente não ficava longe de sua
própria residência.

20 AdlO que fui apresentado ao Padre Azarias Sobreira pelo Sr. Odílio Figueiredo,
nas ido em Joaseiro, mas na época residindo em Fortaleza, e que me havia for-
necido dados sobre os penitentes de Joaseiro. Mais ou menos na mesma época, o
Sr. Oiacíl io Anselmo e eu nos encontramos na Livraria Renascença. Os livros de
<llnbos foram posteriormente publicados como: Otacílio Anselmo, Padre Cícero,
mito e realidade (Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1968); Padre
Azarias Sobreira, O Patriarca de [uazeiro (juazeiro & Petrópolis: Vozes, 1969).

21 A obra do Padre Azarias Sobreira foi iniciada nos princípios da década de 1940,
em ~eguida aparecendo como uma série de artigos consecutivos na Revista do
lnstiutto do Ceará. Esses artigos eram publicados como respostas aos artigos do
Padre An ronio Gomes de Araújo, ou eram respostas a artigos publicados princi-
Palmente no periódico Itaytera, do Craro, ou em panfletos avulsos. Esse debate
público, um tanto provocativo da parte do Padre Gomes - acusatório como o foi
em um escrito de 1956, intitulado O apostolado de embuste, também publicado
em ltaytera, de que os "milagres de [caseiro" eram uma farsa deliberada - havia,
ao que parece, tido reflexo negativo no clero do Estado. Conseqüentemente, as
autoridades religiosas competentes da época tanto de Fortaleza como do Crato
determinaram o fim da polêmica e que os dois sacerdotes mantivessem silêncio
Perpétuo acerca do assunto. Os pormenores exatos dessa polêmica merecem
esrudo mais aprofundado.

22 No final da década de 1960 ou no início de 1970, Dom Delgado escreveu dois
opúsculos defendendo a reabertura do caso Padre Cícero. Embora eu não esteja
de posse de nenhum dos dois hoje, acho que me lembro de que a motivação do
argumenro do Arcebispo era a de que o Padre Cícero era um precursor do apelo
tio ConcÍlio Vaticano Segundo para que a Igreja se colocasse ao lado dos menos
f "von:~idos. Mesmo antes da convocação do Concílio, o pároco de longa data da
1\1.llIl1 de Joaseiro, Nossa Senhora das Dores, o Padre Murilo de Sá Barrero, há
I1\UILOdefendia o mesmo ponto de vista, a despeito de considerável hostilidade
Il()1 P,IIte de seus pares, superiores e das elites do país em geral.

2.\ I\. (,111,1estava datada de 16 de julho de 1964, mas somente redescoberta em
11\('11'.Irquivos a 18 de maio de 2004.

2 I 1\1 'li l'ncontro com Dom Vicente por pouco quase não se concretizava. Na-
(111,L, lIoite, eu havia passado pela casa de D. Benigna Arraes de Alencar, mãe
I ' M iguel Arraes e de Violeta Arraes, que eu havia conhecido anos antes na

l':'lIop,1. Eu fiz isso para expressar a minha solidariedade e oferecer alguma ajuda
(111('(.'~tivesse ao meu alcance ao ex-Governador de Pernambuco, à época sob
() jllgo Jo regime militar e feito prisioneiro na Ilha de Fernando de Noronha.

Quem estava a visitar D. Benigna na ocasião era o Padre Frederico (como
era chamado o Padre Fritz Níerhoff), alemão da Ordem da Sagrada Família,
pasror da Paróquia de São Vicenre no Crato, além de bem sucedido fabricante
de telhas c tijolos. Ao tornar conhecimento do propósito de minha visita, ele
saltou de sua cadeira e alerrou que era melhor eu correr até o escritório da
cúria naquele momento, já que o bispo, cuja partida para a segunda sessão do
Concílio do Vaticano estava marcada para o dia seguinte cedo, provavelmente
estaria indo para a cama por volta daquele horário. Sem demora, o Padre
Frederico enfiou-me em sua pick-up e saiu em disparada pela cidade. O que
aconteceu depois é conhecido.

25 No Crato, tanto o Dr. José de Figueiredo Filho como o Padre Francisco Mon-
tenegro foram generosos no apoio à minha pesquisa. O Padre José Honor,
secretário do bispo, mostrou-se um anfitrião de extrema hospitalidade.

26 Renato Casimiro, um dos alunos do Colégio Salesiano na mesma época, reco-
nheceu nossos esforços para reconstruir o passado de Joaseiro e, em decorrência
disso, dedicou boa parte de sua própria vida a esse mesmo objetivo. Nossa
correspondência - e amizade - teve início na década de 1970, muito embora
somente nos encontramos face a face como colegas em 1974. Consultar, entre
seus escritos, «Antes qu' eu m' esqueça» (Fortaleza, 2000) e Anais do Seminário
-150 anos de Padre Cícero (Fortaleza e Juazeiro do Norte, 1994), organizado
em parceria com João Arruda.

27 O amor de Geová pelos artesâos e poetas de Joaseiro se transformou em espe-
cialidade e é demonstrado de forma excepcional, entre outras publicações, na
sua obra Xilógrafos de [uazeiro (Fortaleza: Edições da Universidade Federal do
Ceará, 1984).

28 Felizmente para nós, a mãe de Olga, D. Maria Dyhdalevych, viajou até Fortaleza
para o nascimento da neta e ofereceu uma mão generosa para que eu pudesse
ficar trabalhando em Joaseiro.

29 Entre os arquivos particulares tão gentilmente cedidos pelos proprietários es-
tavam: os primeiros rascunhos do livro de D. Amália Xavier de Oliveira sobre
o Padre Cícero e outros artigos; um grosso calhamaço do jornal de Joaseiro,
O rebate, de propriedade do Padre Cícero Coutinho; vinheras do passado de
joaseiro, escritas e transmitidas pela estação de rádio local pelo historiador
autodidata Octávio Ayres de Menezes; jornais e escritos diversos de José de
Figueiredo Bezerra de Menezes, D. Generosa A1enc~r e José Geraldo da Cruz.

30 Esse arranjo envolvendo uma rríplice via em forma de patch (remendo) entre
Fortaleza, São Paulo e Joaseiro foi obra do poliglota e botelier - nosso querido
amigo há quarenta e um anos - Abelardo Bezerra, de Fortaleza, proprietário do
Hotel Pousada Jardim. Ednir, sua esposa, sempre me manteve em bom astral
com lautas porções de um incomparável "pudim". A minha memória me trai
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quando lento lembrar o nome do radioamador de Joaseiro, sem cuja ajuda o
estabelecimento dessa rede leria sido impossível. Obviamente, minha gratidáo
para com ele se equipara a que tenho por Milton Nascimento, de Fortaleza, o
então fotógrafo-chefe da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do
Ceará que não só revelou meus negativos experimentais, como também me
instruiu na arte da fotografia de documentos.

31 Sobre a dificuldade da posição do Padre Murilo, rever a nota anterior, n.? 22.
32 Na verdade, o título do trabalho era «Relígion and rhe Church in Brazil», in

Brazil:portraitofhalfa continent. (<<Religiáoe Igreja no Brasil», in Brasil: retrato
de um meio continente), T. Lynn Smirh e Alexander Marchant, editores (New
York: 1951), pp. 334-355.

33 Ralph Della Cava, «Ecclesiastical Neo-Colonialism in Latin America», Slant
(London), n.s., Vol. 3, 0.5 (Ocrober-Novernber, 1%7), pp. 17-25.

34 Ocorrem-me agora as obras-chave de Rodolpho Theophilo, Xavier de Oliveira,
Floro Bartolorneu, Padre Manuel Macedo, M. B. Lourenço Filho, e os artigos
e notas de José Geraldo da Cruz.

35 Refiro-me à obra mulrifacerada de Immanuel Wallerstein; ver por exemplo,
lmmanuel Wallerstein, The Essential Wallerstein (New York: The New
Press, 2000).
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