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Resumo 

A partir do resgate de uma sucinta biografia do Padre Cícero, apresenta alguns aspectos da 

função social do referido personagem na cidade do Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. 

Compara a intervenção feita pelo mesmo, com outra experiência retratada na obra de Eduardo 

Coutinho: Teodorico o Imperador do Sertão. Busca os fundamentos dos investimentos feitos 

pelos potentados locais na escolarização da população com a qual convivem. Utiliza como 

fonte de pesquisa não apenas documentos escritos, mas também obra cinematográfica. 

Concluí que apesar de algumas semelhanças nos casos enfocados, o resultado a que se chegou 

variou principalmente em função do contexto local. 

Palavras-chave: Padre Cícero, Teodorico Bezerra, função social, escolarização.  

 

 

Abstract 

Starting from a retrieval of a Padre Cícero's resumed biography, presents some aspcts of the 

social function of the refered character in the city of Juazeiro do Norte, on the Cariri 

Cearense. Compares the intervention done by himself, with another experience portraited on 

Eduard Coutinho's work: Teodorico o Imperador do Sertão. Seeks the foundations of the 

investiments done by the local chiefs on the scholarization of the population who the live 

with. Utilizes as resarchs sources not only written documents but also cinematographic work. 

Concludes although some resemblance on the focalized cases, the result to come up changed 

principally in function of the local context. 
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O presente artigo é fruto de uma pesquisa já concluída, muito mais ampla, e que foi defendida 

como tese no programa de Educação da Universidade Federal do Ceará, em dezembro do ano 

de 2009. A tese em questão intitula-se Católicos no Cariri: embates em torno da formação 

cristã (1860-1965). Entre os diversos atores enfocados no trabalho, um que se destacou para 

além do seu próprio tempo, na memória construída pela população que vive na cidade de 

Juazeiro do Norte, do Cariri e de boa parte do Nordeste, é o Padre Cícero. E assim, ao 

aparecer a oportunidade de escrever um artigo para o IV Colóquio Internacional “Educação e 

Contemporaneidade”, foi selecionado um dos aspectos ligados a vida deste clérigo para 

apresentar como contribuição a discussão a ser realizada no Grupo de Trabalho: Educação, 

Cultura e Religião. O objetivo central deste artigo é, portanto refletir sobre a função social 

dos clérigos, na Região do Cariri Cearenseii, destacando como estes agentes atuavam dentro 

das comunidades, com as quais se relacionavam. 

Ao refletir sobre os laços estabelecidos entre os diversos agentes da Igreja Católica e 

da população no geral, diversas experiências poderiam ser tomadas como referência. Porém, 

na Região do Cariri, fica mais fácil estabelecer estas relações, a partir da história de vida do 

Padre Cícero. Em função de um maior número de fontes, usarei como estratégia reconstruir 

parte da biografia do Padre Cícero, dando destaque a algumas experiências vividas por ele. 

Por outro lado, para um melhor entendimento, não se pode esquecer que, a questão fundante 

da experiência do Padre Cícero, consiste em este ter sido líder de um movimento religioso 

que, lhe deu a base para sua liderança social e política, e que, com o passar dos anos, levou a 

que os devotos o consagrassem como santo, apesar de ter, em vida, sido suspenso de ordens 

pela hierarquia eclesiásticaiii.  

Voltando aos primórdios da vida de Cícero Romão Batista, podemos dizer que, 

segundo os inúmeros relatos que se encontra sobre a sua infância, o menino Cícero teria se 

mostrado místico e com inclinação para a religião, desde muito cedo (DELLA CAVA, 1976; 

OLIVEIRA, 2001). Esta característica de devoção precoce, que é um dos destaques dados 

comumente pela produção de hagiografias, teria sido incentivada, entre outros, pelos seus 

pais, que o encaminharam para uma formação escolar, base necessária à formação sacerdotal. 

Após uma escolarização inicial na cidade de Crato, onde já ajudava nos serviços da Igreja, vai 

estudar no Colégio do Padre Inácio Rolimiv, em Cajazeiras, centro de formação regional, e 

“celeiro de vocações sacerdotais”. 

O fato de Cícero Romão Batista ter ido estudar em Cajazeiras, na escola do Padre 

Rolim, é atestado por inúmeros de seus biógrafos.  Ele esteve ali, na mesma época em que lá 

estudou o futuro Cardeal Arco Verde. Porém, na obra de Heliodoro Pires (1991) v, quando este 
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enumera os diversos alunos do Colégio de Cajazeiras que, posteriormente, se destacaram 

dentro dos quadros da Igreja Católica, não consta da relação o nome do Padre Cícero. Seria 

este esquecimento parte do silêncio determinado pela hierarquia da Igreja Católica de então 

sobre o fenômeno sócio-religioso de Juazeiro? Provavelmente. 

Em relação ao percurso inicial de formação escolar de Cícero, este foi interrompido, 

quando seu pai faleceu de cólera morbo, durante uma epidemia na cidade de Crato. Sendo ele 

o único filho homem do casal Joaquim Romão Baptista e Joaquina Vicência Romana, teve 

que retornar à casa paterna e assumir o compromisso de colocar os negócios da família em 

ordem, já que a morte repentina do seu pai deixou supostamente desamparada a sua mãe e 

suas duas irmãs. Esta é a versão corriqueira da história de vida do futuro Padre Cícero, em 

parte de sua juventude, quando se apresentam os papéis sociais e familiares dos homens e 

mulheres de entãovi.  

Em relação a este fato na vida de Padre Cícero, quero ressaltar também que ele deve 

ter marcado, de forma profunda, a compreensão de mundo do mesmo e das suas futuras 

práticas sacerdotais e sociais. Uma de suas futuras realizações, na cidade de Juazeiro, pode-se 

dizer que será uma rede de proteção às viúvas e às famílias destas. Não só mães humildes e 

seus filhos foram colocados sob sua tutela. Existe também o registro de famílias mais 

abastadas que, por perseguição política, em determinado momento, viram-se diante de 

dificuldades que as poderiam ter levado à dissolução do núcleo familiar, pela ausência 

provisória, ou definitiva, da figura masculina central, e a casa do Padre foi, muitas vezes, 

abrigo seguro, para onde foram mulheres e filhos de partidários políticos. 

O que, a princípio, pode ser entendido como uma prática paternalista de caridade, a de 

dar a manutenção de algumas mulheres e seus filhos pequenos, constitui-se na verdade, em 

uma rede de proteção e reprodução da família nuclear, que inclui procedimentos educacionais, 

tanto cotidianos quanto em instituições escolares. O caráter educativo está implícito nessas 

práticas, já que os filhos homens, que eram encaminhados para a profissionalização, 

deveriam, com o tempo, assumir a manutenção de suas mães e de seus irmãos menores, ou 

irmãs solteiras, assim que começassem a trabalhar e pudessem mantê-los. Esta solução 

reproduz, de forma exemplar, a própria experiência de vida do Padre Cícero, o que nos obriga 

a afirmar a relação entre esses fatos. Interessante notar que, no caso do Padre Cícero, sua mãe 

e suas irmãs, existe também a figura de um “Padrinho”, no caso o Coronel Antônio Luís Alves 

Pequeno que, na realidade, era padrinho de crisma do futuro Padre. Este fato remete também 

para a experiência social de apadrinhamento dos correligionários políticos e seus familiares, 

em momentos de dificuldades, a qual também será reeditada pelo Padre Cícero. 
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Não encontramos na documentação consultada o registro de ajuda direta à família do 

Padre. Porém como, com o passar do tempo, o jovem Cícero irá dar continuidade a seus 

estudos, no Seminário de Fortaleza, é de se supor que a ausência do jovem Cícero, então o 

único homem no núcleo familiar, já que sua mãe continuará viúva, pelo resto de sua vida, e 

suas irmãs morrerão solteiras, só será possível, quando a elas tiver sido assegurada a sua 

sobrevivência, mesmo que de forma modesta, na cidade de Crato. Esta poderia estar sendo 

garantida, de diversas formas, mas com certeza a ajuda dos amigos, ou padrinhos, era 

fundamental. Não se deve esquecer que as próprias mulheres podem ter passado a 

desenvolver alguma atividade produtiva, dentro do espaço domésticovii. 

Outra referência à participação de terceiros no apoio à formação do Padre Cícero foi 

citada na obra de Floro Bartolomeu da Costa (1923), quando este se refere ao jornalista João 

Brígido, que teria se tornado o diretor moral de sua família, após a morte do pai de Cícero. 

Floro também apresenta uma versão diferenciada para a ida do Padre Cícero para Fortaleza, 

sendo que esta teria se dado, quando o referido jornalista, ao se mudar para lá, levou-o 

consigo, para estudar no Seminário da Prainhaviii, o único então no Ceará. 

Já no Seminário da Prainha, problemas econômicos quase que interrompem 

novamente o processo de escolarização e formação do futuro Padre. Será então com o apoio 

de seu padrinho de crisma, o Coronel Antônio Luís Alves Pequenoix, acima citado, que o 

moço conseguirá formar-se, não sem antes correr o suposto risco de não vir a se ordenar, por 

outras razõesx, que não as econômicas, mas problemas de ordem teológica e disciplinar. 

Após a conclusão do seu curso, e o seu retorno a Crato, o já então Padre Cícero vai 

celebrar uma missa de Natal, na povoação de Juazeiro (1871), como capelão. Como condição 

de permanecer estava, porém, colocada pelo mesmo a organização de uma infraestrutura 

mínima, que desse um suporte inicial para este levar a sua família. A moradia foi 

providenciada, e o Pe. Cícero começou a sua obra de cristianização. Era o ano 1872. A ação 

pastoral do Padre Cícero foi ganhando corpo, a partir desse momento, e podemos dizer que, 

para este artigo, mostrou-se fundamental, já que foi totalmente revestida de intenções 

educativas, e muitas destas visavam a atingir as famílias e as mulheres. 

Em relação ao papel social do Padre Cícero e a toda a polêmica em torno dele, 

enquanto vivo e mesmo depois de morto, destaco uma passagem do texto de Beozzo (1983), 

que considero sintetizar as principais questões que estariam colocadas em torno da polêmica 

figura e sua relação com a expressão da religiosidade local, e da sua importância para as 

práticas adotadas por parcela das mulheres. 
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Pe. Cícero, sendo padre e não leigo como Antônio Conselheiro, sendo ao 
mesmo tempo sertanejo, mas educado no catolicismo romanizado do 
Seminário de Fortaleza aos pés dos lazaristas franceses, morando no Cariri 
que é pleno sertão, mas é região cujas terras foram encaminhadas para 
plantação de cana e algodão, (...), vai viver a imensa contradição desses dois 
mundos. Por isso mesmo, em Juazeiro, ele está do lado dos sertanejos, mas é 
aliado dos coronéis proprietários das terras, aos quais ele não deixa faltar 
mão-de-obra de romeiros desempregados no tempo das colheitas. Pe. Cícero 
é devoto da Mãe das Dores, mas introduz também a devoção romanizada do 
Sagrado Coração de Jesus. Por sua aliança com os coronéis e sua economia 
modernizante da agricultura comercial, por seu compromisso com o curso 
romanizante da Igreja, ele pode sobreviver, mas pelo seu comprometimento 
com o incompreensível mundo do sertanejo, com a sua fé, ele passou quase a 
vida toda suspenso de ordens e proibido de exercer o ministério sacerdotal 
em Juazeiro. Virou o “padrinho” de quantos não tinham mais os antigos 
padrinhos, donos das terras e que deixavam aos compadres o favor de um 
cantinho para o plantio de umas mandiocas e o pasto de umas cabras. 
(BEOZZO, 1983, p. 114). 

 
 
 Concordando com a posição acima apresentada, gostaria de introduzir agora uma 

discussão sobre a maneira como a suposta ambiguidade do Padre Cícero interferiu na história 

de vida dos que com ele conviveram, e entre estes as mulheres. Tal ressalva está sendo feita, 

em função de que estas foram alvos privilegiados de sua ação educativa. As ações adotadas 

pelo sacerdote, tinham o sentido de encaminhá-las, inicialmente, para uma preparação, 

formação para o trabalho e para uma prática devocional, imbricada em suas vidas, a formação 

de um habitus como entendido por Bourdieuxi, e, posteriormente, para que alcançassem uma 

condição de vida que ele considerava digna para elas.  

Se, nos diversos campos e setores em que atuou, o Padre Cícero foi polêmico, por que 

seria diferente em relação às mulheres? 

 A princípio, partindo da ideia de que existe um contexto mais amplo, histórico-

cultural, no qual os agentes interagem, e os processos se constituem e se dão, tem-se de 

considerar que a sociedade de Juazeiro do Norte não poderia fugir de se constituir com as 

características gerais do contexto histórico, do qual fazia parte. Por outro lado, como todas as 

experiências humanas, ela vai apresentar peculiaridades que, podemos dizer, foi o resultado 

de vários fatores interligados, mas entre estes a atuação do Padre Cícero, e os efeitos desta 

sobre a comunidade que se constituía, foram, sem dúvida, de fundamental importância para a 

sociabilidade construída localmente.  

Vale, porém, destacar que o efeito disciplinar, conseguido a partir da sociabilidade 

constituída, não foi total, como querem apontar análises feitas sobre Juazeiro. A vida 

cotidiana, política e econômica da cidade, consagrada a Nossa Senhora das Dores e ao 
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Sagrado Coração de Jesus, é perpassada de contradições, em todos os níveis. As “análises” 

que pressupõem o controle total das experiências, para o bem ou para o mal, não se sustentam 

quando, a partir da pesquisa realizada, se faz um cruzamento com informações vindas das 

fontes.  

Através da pesquisa, foi verificado, que parcela significativa da população, em 

Juazeiro, tomou como norte de suas vidas os preceitos defendidos e pregados pelo Padre 

(oração e trabalho), em parte ou em sua totalidade. Outra, porém, teve que ter suas práticas e 

atitudes tolhidas por ações mais enérgicas, ser constantemente vigiada, reprimida e até 

mesmo, em casos extremos, expulsa da cidade e, neste setor, também foram enquadradas 

muitas mulheres. 

 Pode-se relacionar neste segundo grupo, das pessoas “cismáticas”, em relação ao 

projeto do Padre Cícero, as que adotavam práticas não condizentes com a perspectiva dele, e 

de seus colaboradores. Por exemplo, pessoas que eram partidárias de práticas religiosas não 

aprovadas ou reconhecidas pela Igreja Católica. Estas eram denominadas, entre outros termos, 

de feiticeiras; em sua maioria, provavelmente eram representantes das já formadas religiões 

afro-brasileirasxii. Não esquecer a presença de escravos negros como mão de obra, na Região 

do Cariri. Podiam ser pessoas também herdeiras de tradições europeias mais antigas, 

medievais, das práticas ocultas, vindas com os colonizadores, que a inquisição tentou 

reprimir, tanto na Europa quanto em outros continentes para onde ocorreu migração europeia. 

Não esquecer que uma das formas de punição para os crimes de feitiçaria era exatamente o 

degredo para possessões portuguesas, como o Brasilxiii.   

Outro grupo perigoso e bastante visado eram as mulheres que viviam da prostituição, 

as mulheres públicas, já que as católicas praticantes eram as mulheres privadas, as mulheres 

decentes, as mães de família. Este tipo de atividade feminina que, no ocidente, acompanha o 

crescimento das cidades e da urbanização, constituía um estilo de vida incompatível com a 

moralidade pretendida. Essas mulheres, além de cometerem o pecado da luxúria, já que 

viviam da venda do próprio corpo, participavam de sambas, de danças, quando a sensualidade 

era destacada, o que as colocava em uma posição de atrair os homens, solteiros ou pais de 

família, para frequentarem locais indesejáveis. Consumiam bebidas alcoólicas, como a 

cachaça, que, como uma droga lícita e, portanto, vendida com certa liberalidade, colocava-as 

em estado de embriaguez, em que podiam perder o controle de suas ações e emoções, e 

dificultar, ainda mais, a ação dos representantes da disciplina social local.  

Apesar de que o conflito entre o Padre Cícero, seus devotos e o Bispo do Ceará tenha 

sido inicialmente causado pela existência de práticas religiosas católicas não ortodoxas, na 
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povoação de Juazeiro, e que este conflito tenha se agravado, pela relutância do referido Padre 

em negar e reprimir estas práticas do chamado catolicismo popular, que estavam no Ceará em 

processo de enquadramento, pelas ações adotadas pelos dois primeiros bispos, este problema 

deu-se em um contexto do final do século XIX, tanto do ponto de vista estadual quanto local. 

Mudanças advindas da emancipação da povoação de Juazeiro, que vira cidade no ano de 

1911, do crescimento populacional e de sua urbanização, e, por outro lado, da articulação de 

parte dos representantes do poder local em nível nacional, através de articulação de interesses 

políticos, levam a que, na década de vinte, do século XX, a postura em relação a essas 

práticas não ortodoxas seja outra.  

O Padre Cícero continua suspenso de ordens, mas a ação política de Floro 

Bartolomeuxiv, no Congresso Nacional, e o desejo deste de projetar uma imagem mais positiva 

da cidade, levam-no a que invista na repressão de práticas existentes, inclusive anteriores à 

sua chegada a Juazeiro, pois a presença de Floro em Juazeiro só se dá a partir do ano 1908. 

São práticas incorporadas à cultura local, como no caso dos beatos e dos penitentes, e que 

persistem em nível regional, inclusive após a saída de Floro de cena, já que este morre, de 

forma repentina, no ano 1926.  

Não se tem fonte segura que comprove a posição do Padre Cícero, diante desta 

tentativa de repressão ao catolicismo popular, em Juazeiro, a partir de seu núcleo de 

colaboradores. A partir, porém, de uma análise indireta dos registros que foram feitos sobre 

estes eventos, pode-se deduzir que a posição foi de conivência passiva ou, no máximo, de 

conciliação não explícita entre os envolvidos. Os penitentes e os beatos passaram a ser vistos 

também por parcelas da população local como representantes de uma suposta falta de 

civilidade. Falando de fatos, têm-se o conflito entre o beato José Lourenço, seus 

colaboradores e Floro, por causa de uma suposta devoção a um boi, “boi mansinho”, de 

propriedade do Padre Cícero e sob os cuidados de José Lourenço.  

 De qualquer forma, não podemos negar que o Padre Cícero, enquanto teve forças 

físicas para tanto, estando à frente do poder político municipal, ou não, agiu como um maestro 

que tentava organizar e reger uma orquestra. A harmonia que poderia advir da regência dele 

dependia de vários fatores, e entre estes que os diversos músicos executassem as suas 

partituras. Cumprissem os seus papéis.   

Do ponto de vista da composição do corpo de músicos, esta orquestra era, sem dúvida, 

mista. Trazia, em suas fileiras, homens e mulheres, alguns de origem humilde, outros de 

origem social mais abastada. Homens e mulheres que iam sendo recebidos pelo Padre que, 

enquanto pôde, e o fluxo da migração permitiu, interferiu, de forma direta, na experiência de 
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vida desta comunidade. Ele orientou os recém-chegados, para que desenvolvessem os seus 

recursos não só monetários, mas também de saber e de habilidades, ou seja, o capital cultural 

dos mesmos. 

Alguns dos que iam se incorporando a este processo tinham aprendido a tocar de 

ouvido, ou seja, eram práticos. Na sua maioria, agricultores e agricultoras, mas também 

artesãos e pequenos comerciantes que aprenderam os seus ofícios, na lida com o próprio 

objeto de sua profissão, de sua ocupação. Outros tinham frequentado as escolas de formação 

para a sua função, nos centros educacionais do País. Traziam já consigo uma bagagem de 

instrução e educação privilegiada, como foi o caso do próprio Floro Bartolomeu. Esta 

bagagem de formação em nível superior possibilitou a Floro que usasse deste capital como 

passaporte para galgar, a escada do poder político local. 

 Pensando, inclusive, no futuro de sua orquestra, o Padre Cícero encaminhou diversos 

jovens de sua comunidade, para que se formassem e pudessem voltar a Juazeiro e contribuir 

para o sucesso de seu empreendimento. Neste caso, não era estabelecido um contrato formal 

que obrigasse o formando a retornar, era assim um contrato tácito, subentendido, implícito, 

com que os seus afilhados beneficiados pela proteção do Padrinho, comprometiam-se com o 

processo de constituição da sociabilidade “juazeirense”. 

Em relação ao encaminhamento feito pelo Padre, como padrinho e chefe político local 

de pessoas, afilhados e afilhadas, para se escolarizarem, quero registrar também que, apesar 

de ser um destaque de sua prática, esta pode ser encontrada em outras experiências sociais. 

Tive conhecimento, pelo menos de mais uma encetada por um líder político do Rio Grande do 

Norte. O que se pode discutir em relação a cada caso qual a intenção, os objetivos e a 

compreensão do líder local que adota este procedimento.  

Dessa forma, saindo de Juazeiro e indo para o sertão do Rio Grande do Norte, 

transformei em fonte histórica um documentário, intitulado Theodorico: o Imperador do 

Sertão, do cineasta Eduardo Coutinhoxv (1978). Neste documentário, entre várias questões 

expostas por Theodorico Bezerra, nascido em Santa Cruz (RN), encontra-se em parte do 

depoimento do proprietário rural, industrial e hoteleiro, e ainda ex-deputado estadual e 

federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte entre, os anos 1963-

1966, uma questão que é diretamente vinculada à problemática aqui tratada. 

 Em uma das inúmeras passagens, em torno das quais se constitui a obra, o coronel 

relata o seu desapontamento com uma tentativa de escolarização de moças de sua 

comunidade, já que, ao encaminhar algumas que define como mais interessadas para se 

escolarizarem, em outras cidades, em Curso Normal, estas não retornaram para Santa Cruz, de 
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onde haviam saído para estudar. Esta questão é apresentada, dentro do contexto da narrativa 

feita pelo próprio Theodorico, e aqui inserida para exemplificar as possibilidades dos efeitos 

da escolarização, a partir da intervenção de um líder local, como o Padre Cícero e outros, 

como o coronel do Rio Grande do Norte. Ou seja, o fato de estes líderes investirem na 

educação, melhor dizendo, na escolarização, não retira deles o caráter de serem socialmente e 

politicamente conservadores.  

Como parte deste processo de disciplinarização das relações sociais, Theodorico exige, 

em outros momentos do seu depoimento, que, quem quisesse permanecer em sua propriedade, 

teria que observar várias regras, como: não usar armas, não jogar baralho, não falar da vida 

alheia, não fazer sentinela a doente, e, o que principalmente interessa aqui, matricular os 

filhos na escola local. A punição para quem não seguisse os preceitos disciplinares estava 

estabelecida da seguinte forma: "O morador que não cumprir fielmente este regulamento, será 

tomado o roçado e terá o prazo de 24 horas para desocupar a casa e ir embora desta 

propriedade” xvi.  

Pode-se assim analisar o não-retorno das professoras normalistas, à luz das regras 

disciplinares impostas por Theodorico aos moradores de sua propriedade. Para o proprietário, 

Theodorico Bezerra, as moças enviadas para a formação pedagógica cometeram ao não 

retornar, uma enorme “ingratidão”. Segundo o depoente, teria sido, por este motivo, que tinha 

desistido de empreender este investimento, ou seja, a formação das moças. A princípio, o 

investimento na formação de normalistas poderia parecer um traço de modernidade agregado 

às práticas do proprietário rural, que dá valor à educação. Neste sentido, corrobora também 

um dos preceitos fundamentais do seu catecismo, o da obrigatoriedade de os moradores 

matricularem os filhos na escola local. Não se pode esquecer, porém, que, como representante 

do poder político local, no sistema coronelista, o voto de seus moradores era fundamental, e 

ser alfabetizado, ou saber assinar o nome, era pressuposto para se tirar o título de eleitor. E 

consequentemente votar no coronel e reproduzir a situação de poder. O próprio coronel 

apresenta no depoimento a Eduardo Coutinho, o processo, através do qual o morador é 

cadastrado para votar. A ingratidão dá-se, pois o mesmo sistema traz em si a troca de favores. 

Ao receber a instrução e não voltar, essas moças estariam rompendo com a base deste sistema 

de proteção e apadrinhamento. 

Não aprofundarei a discussão das mazelas do coronelismo, já que esta análise criaria 

um desvio grande demais dos objetivos aqui propostos. A estrutura da propriedade e as 

relações de poder e subordinação, apresentadas no decorrer do depoimento, são claras e 

esclarecidas pra quem quiser ver, ao longo do documentário, já que os regulamentos (um 
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quadro impresso) estão inclusive pendurados nas salas das casas dos moradores. E em relação 

à questão do coronelismo no Brasil e no Nordeste, existe uma ampla bibliografia sobre o 

tema. 

Vale ressaltar, porém, que, do ponto de vista das referidas professoras recém-formadas, 

que não têm voz no documentário e, portanto, não podem explicar as suas razões, muito 

provavelmente um dos aspectos principais estaria em que a volta as colocaria em uma 

situação de subordinação e dependência, talvez não mais aceitável, pelo grau de escolaridade 

alcançado. A possibilidade de ascensão social, se as moças permanecessem onde tinham se 

formado, ou em outras cidades aonde podiam ir buscar oportunidades de trabalho, já que 

tinham se escolarizado, poderia atraí-las para uma vida suposta por elas, como mais digna. Ou 

apenas continuar vivendo em outros locais traria para estas um amplo leque de possibilidades 

de experiências cotidianas, não existentes nas comunidades de onde tinham saído. Não 

esquecer que a troca estava se dando, no sentido do meio rural para o urbano. 

Vista dentro de uma perspectiva de ordem mais geral, a crescente urbanização que 

ocorria no Brasil, a partir do desenvolvimento industrial, teve efeitos de atração em amplas 

áreas rurais, e não se pode supor que este efeito não tenha chegado ao Rio Grande do Norte e 

a Santa Cruz. Inclusive, a urbanização, por mais desordenada que seja, leva ao surgimento da 

oferta de novas vagas, nos diversos setores da economia e, principalmente, no setor de 

serviços, onde entra a educação. Na maioria das vezes, os homens jovens são os que migram 

primeiro, mas não é impossível a uma mulher, inclusive, com um bom grau de escolarização, 

em relação às mulheres, no geral, ou seja, já com o Curso Normal, provavelmente solteira e 

sem filhos, migrar, de forma definitiva, e renegar a condição de classe e de gênero, a que 

estaria, a princípio, submetida, em sua região de origem. 

 Reflexões gerais sobre a migração de populações permitem, entre outras coisas, 

demonstrar o papel feminino na reprodução de práticas culturais e religiosas, dentro das 

famílias migrantes, não só estrangeiras como das locais. Generalidades à parte, Michelle 

Perrot (2007) aponta também para a especificidade da migração das mulheres. Enquanto 

membros de famílias nucleares, ou mais extensas, estas, quando acompanham os homens, ou 

como pais, ou como maridos e por que não como irmãos, vão garantir uma maior resistência 

cultural. Elas são as grandes guardiãs dos hábitos culturais, ligados principalmente à esfera do 

privado, às práticas do cotidiano. Sempre que possível, mantêm-nos ou os adaptam. E as 

práticas religiosas estão entre estes. 

Ao concluir estes comentários mais gerais sobre o processo de migração, quero 

observar que a constituição da sociabilidade, em torno do fenômeno do Padre Cícero e de 
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Juazeiro, foi um fator de atração, tanto de homens e mulheres solteiras quanto de homens e 

mulheres casadas. Em um momento já posterior, quando os primeiros migrantes e as novas 

levas iam chegando e se estabeleciam, estes e seus filhos, ao terem um desejo de uma 

qualificação maior, iam buscar serviços educacionais em outras partes, se estes não fossem 

oferecidos na própria cidade ou em cidade próxima. A circulação de informações e a melhoria 

dos meios de transportes, aos poucos, iam ajudando a constituir este fluxo de pessoas. 

Este aparente afastamento do curso principal da discussão não foi feito aleatoriamente, 

mas sim com a intenção de fornecer subsídios para um entendimento mais circunstanciado do 

que aconteceu, em relação à formação escolar dos jovens da cidade de Juazeiro, e da 

percepção que este fato não é simplesmente decorrência natural de efeitos externos. Neste 

caso, pode-se isolar práticas do Padre Cícero, como agente neste campo, e, comparando com 

o resultado alcançado, no campo da formação e da escolarização de jovens, concluir que a 

atuação dele no encaminhamento destes para outros locais de formação, foi fundamental.  

Este encaminhamento foi necessário, principalmente enquanto não existia oferta local 

de formação, como já dito. No caso de Juazeiro, o Padre Cícero, inclusive, tentou sempre 

atrair congregações especializadas em serviços educacionais, mesmo que apenas católicas, 

para suprir essa demanda, mas isto não se deu. Neste caso, para conseguir efetivar a atração 

de grupos católicos, embora após a sua morte, introduziu um dispositivo em seu testamento, 

no qual deixava boa parte de suas propriedades para os Salesianos, desde que estes passassem 

a viver em Juazeiro e instituíssem na cidade uma obra educacional.  

A consideração e o respeito do Padre Cícero à obra educacional dos Salesianos, para 

além de seu testamento, pode ser atestada, pelo menos em uma ocasião quando este 

encaminha, para estudar no colégio de Niterói, Cícero Van Den Brule, filho do Conde 

Adolpho Van Den Brule, engenheiro agrimensor, que havia chegado a Juazeiro, com Floro 

Bartolomeu, e uma moça criada sob a proteção do Padre Cícero. Em carta encaminhada a José 

Geraldo, que denomina como parente e amigo, no Rio de Janeiro, datada de 20 de março de 

1926, entre outras questões, encontra-se ao falar do seu afilhado, que este: “... Vai para ser 

internado no colégio dos salesianos em Niterói onde desejo faça os cursos preparatórios. 

Tome conta dele ahi com interesse de pai...” (SILVA, 1982, p. 235). 

Por outro lado, porém o Padre Cícero recebeu, de bom grado, parte dos migrantes que 

traziam em sua bagagem capital cultural e os apoiou na sua instalação na cidade, desde que 

eles combinassem a sua escolarização com um padrão de moralidade cristã, ou seja, fossem, 

pelo menos aparentemente, católicos. Este apoio inicial aconteceu também em relação a 

artesãos e mesmo trabalhadores rurais. Sempre que a migração se deu, em momentos não 
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excepcionais, foi mais fácil manter esta estratégia migracional. Em outros momentos, porém, 

como a grande seca de 1932, o próprio Padre Cícero compactuou com a solução dos campos 

de concentração, onde morreram à míngua centenas de recém-chegados.  

A diferença, em relação ao caso do Rio Grande do Norte, acima referido, é que a 

resposta dos jovens, no sentido do retorno social do investimento na escolarização deles para 

benefício da comunidade local, dá-se em boa parte dos casos. E, mesmo quando os estudantes 

que deixavam Juazeiro, para se escolarizarem em nível secundário ou superior, não 

retornavam, constituíam-se em porta-vozes daquela sociedade e atuavam na construção de 

uma visão positiva da sociedade, já que boa parte da intelectualidade católica trabalhava, no 

sentido de construir uma imagem negativa do movimento sócio-religioso em torno do Padre 

Cícero, como visto na revisão bibliográfica feita, durante a pesquisa.  

Muitos jovens retornaram à cidade de Juazeiro, pois eles encontraram nesta a 

possibilidade de desenvolver as suas habilidades profissionais. Como é o caso, por exemplo, 

de professoras que, ao se formarem em Crato (Colégio Santa Teresa de Jesus) ou em Fortaleza 

(Doroteias), conseguiram uma colocação dentro do esquema de emprego daquela época. 

Outras, já vindo formadas de outras regiões, inclusive do Rio Grande do Norte, conseguiram 

inserir-se na rede de serviços em montagem. Muitas, com o apoio direto do Padre Cícero, 

foram trabalhar em suas obras. 

Ou seja, apesar de ser a religiosidade um dos principais fatores de atração de 

população para Juazeiro, este não foi o único. Parte significativa dos migrantes vinha atraída 

pela possibilidade de colocação profissional, pela perspectiva de melhoria da qualidade de 

vida, mesmo que estes fatores pudessem estar associados a um modo de conceber a 

experiência religiosa compatível com o que acontecia em Juazeiro, ou no mínimo, dentro do 

campo das práticas da Igreja Católica. 

Foi encontrado, durante a pesquisa, também indicações claras de que o interesse pela 

escolarização, a partir dos núcleos familiares, deu-se nesse momento em todo o Cariri. Muitos 

pais de famílias, mesmo que analfabetos ou semianalfabetos, encaminhavam os seus filhos e 

filhas para se escolarizarem, bastava que para isto tivessem condições financeiras. Foi 

constante, por exemplo, em Juazeiro, que romeiros chegados ou nascidos, no final do século 

XIX e início do século XX, encaminharam boa parte de sua prole para centros de formação. 

Nestes casos, o Padre apareceu como um conselheiro que, ao conseguir influenciar os seus 

amigos (os seus compadres) e colaboradores, interferiu, de maneira positiva, no aumento 

geral da escolarização local. A associação de ascensão social, com elevação do nível de 

escolaridade da família, foi constante. Não só ex-romeiros enriquecidos encaminhavam os 
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seus filhos para centros de formação, quanto pessoas humildes, que conseguiram 

escolarização, posteriormente tiveram uma elevação, em sua condição de vida.

                                                 
i  Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará; Grupo de Pesquisa de História Regional; 
Membro do Departamento de História. 
ii “O movimento de Joaseiro surgiu no Vale do Cariri, que se situa na extremidade sul do atual estado do 
Ceará e foi povoado, no primeiro quartel do século XVIII, por criadores de gado provenientes da Bahia e de 
Pernambuco, atraídos que eram pelas terras férteis e pelas fontes perenes de água. Graças a esses recursos 
naturais, constituía o Vale do Cariri um verdadeiro oásis cercado por todos os lados de infinitas extensões de 
terras planas, assoladas ciclicamente pelas secas e que quase nada produziam...  Foi, igualmente, no final do 
século XVIII que a cidade do Crato, onde nasceu Padre Cícero em 1844, surgiu como sendo a mais populosa e o 
centro mais importante do Vale recebendo a denominação de “Pérola do Cariri”. Comandando um dos melhores 
solos do Vale, tornou-se o Crato o principal produtor e, consequentemente, fornecedor de excedentes de 
alimentos para o sertão árido...” DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joazeiro, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, 
p. 27-28. 
iii  Em Salatiel Barbosa (2002, p. 20-21), encontramos que “O bispo que comandou a instauração dos 
Processos, Dom Joaquim José Vieira, escreveu após a conclusão do mesmo quatro Cartas Pastorais, nos anos de 
1893, 1894, 1897 e 1898. Além de sua publicação avulsa, em Fortaleza pelas tipografias Universal e Moderna 
(apud Câmara, 1999: 185) e, em parte por Otacílio Anselmo (1968: 177-184, 191-199, 215-221, 243-249)...”. 
Em sua tese, este autor apresenta também uma classificação das obras sobre Juazeiro, dividindo-as em três 
grupos: aquelas que ajudam a formar uma visão negativa, as apologistas que apresentam uma visão positiva e as 
obras contextuais que se deslocam das pessoas para os supostos contextos. 
iv   O Padre Inácio Rolim, foi ordenado em 2 de outubro de 1825,nNo Seminário de Olinda. Por volta de 
1829, já estava de volta a Cajazeiras na Paraíba. Foi, possivelmente, no ano 1843 que o Padre Rolim construiu o 
seu colégio. “Em 1843 já o colégio era o primeiro estabelecimento de educação de todo o Estado, e o seu nome 
estendia-se aos Estados vizinhos, pois vinham-lhe estudantes de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí 
e Maranhão, estudantes célebres” Ver: PIRES, Heliodoro. Padre Mestre Inácio Rolim, Teresina: Grupo 
Claudino, 1991, p. 81. 
v Aos treze anos de idade, Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante foi estudar, como aluno 
interno, no Colégio de Padre Rolim, no ano 1863, juntamente com seus irmãos: Antônio, Jerônimo, Leonardo e 
Francisco. Ali, quando chegaram, já encontraram José Marrocos, Francisco Rodrigues Monteiro e Cícero Romão 
Batista. Ver: PINHEIRO, Alceste. O Cardeal Arco Verde e a reorganização eclesiástica, São Paulo: 
UNICAMP/HS, 407 p., (Tese de Doutorado). 
vi  Neste caso, vemos uma estrutura familiar convencional de cinco pessoas: pai, mãe, três filhos, na qual a 
mãe e as irmãs do jovem Cícero, após o falecimento do seu pai, o provedor, consideram-se, e são consideradas 
incapazes de tomar a frente dos negócios da família. Caso mais comum nos grupos abastados, porém não a única 
solução para este tipo de situação. No caso de mulher trabalhadora (Padre Cícero era filho de um pequeno 
comerciante), esta constantemente é elevada à condição de cabeça da família, pela ausência ou mesmo 
inexistência da figura masculina provedora. 
vii
  Ver: FALCI, Miridian Knox. Mulheres do Sertão Nordestino, In: Mary Del Priore. História das 

mulheres no Brasil, São Paulo: Contexto, 2007, p.241-277. 
viii   A Diocese do Ceará foi criada em 1854. Em 1861, Dom Luís Antônio dos Santos foi nomeado o 
primeiro bispo do Ceará. A diocese possuía então 33 padres para uma população estimada em 720 mil habitantes. 
Para melhor formar a Igreja do Ceará, Dom Luís fundou o Seminário de Fortaleza. Para dirigi-lo, o Bispo 
convidou lazaristas francesas, seus antigos professores do Seminário de Mariana, de Minas Gerais. O Padre 
Pierre Chevallier e seus colegas lazaristas conseguiram formar a primeira turma de 12 padres, em 1867 (DELLA 
CAVA, 1976, p. 35-36). 
ix  Antônio Luís Alves Pequeno, padrinho de crisma do Padre Cícero, financiou a formação deste, no 
Seminário de Fortaleza. Antônio Luís era filho do capitalista icoense de mesmo nome, que migrou para Crato, 
quando ocorreu o declínio econômico da cidade de Icó (DELLA CAVA, 1976, p. 32). 
x   Existem pelo menos duas versões para esta nova dificuldade, no caminho da formação escolar e 
sacerdotal do Padre Cícero. Uma seria a de dificuldades econômicas, solucionada pelo seu padrinho de crisma já 
indicado acima. Outra seria a de que ele teria apresentado sinais de independência, diante das diretrizes da 
direção do Seminário. O Reitor do Seminário, o Padre Pierre Chevallier (lazarista francês) teria sugerido a não-
ordenação de Cícero, sugestão que não foi aceito pelo Bispo do Ceará, Dom Luís Antônio dos Santos. 
xi  Conforme Bourdieu, o habitus é uma estrutura internalizada. É um conjunto de valores que, ao serem 
incorporados pelo indivíduo, criam uma lente através da qual ele percebe o mundo social. Esta percepção dentro 
desta visão estruturalista regula a prática social. Seria então o habitus “... uma matriz de disposições, de 
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princípios, que predispõe o indivíduo a agir de determinadas formas.” (SILVA, 1996, p. 20). 
xii  Maria Campina, escritora das memórias intituladas Voz do Padre Cícero (1985), ao elaborar seu texto, 
buscou, na sua memória pessoal, os conselhos do Padre Cícero, escutados diretamente deste, ou de terceiros, 
para fazer a sua leitura e a interpretação do eventos que relata. A existência de outras formas de experiência 
religiosa, atestada pela mesma, que não a católica, fica inscrita em sua memória, e no registro textual desta, é 
claro. Traz o relato um passado próximo, ou distante, de uma prática que Campina presenciou, não só enquanto 
expressão de religiosidade local, quanto em forma de conselhos de interdição em relação as mesmas. 
xiii  Ver: SOUZA, Laura de Melo e. O Diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular 
no Brasil colonial, São Paulo: Companhia das Letras, 1986. 
xiv  Floro Bartolomeu da Costa nasceu em Salvador, em 17 de agosto de 1876.  Fez os seus estudos 
preparatórios nos colégios São Paulo e Spencer, na capital baiana. Cursou a Faculdade de Medicina na mesma 
cidade de Salvador. Formou-se em 1904 e morreu, a 8 de março de 1926, de nefrite aguda. Antes de morrer, 
tinha recebido o posto honorário de General de Brigada, pelos serviços prestados à ordem pública do Ceará, do 
então Presidente Artur Bernardes. Ver: MENEZES, Eduardo Diatahy B. de. Padre Cícero e Floro: testamento e 
espólio – apresentação histórica, In: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Org.).  Execução do testamento 
do Padre Cícero Romão Batista e Inventário do Dr. Floro Bartolomeu da Costa, Fortaleza: ABC, 1997. 
xv  Eduardo de Oliveira Coutinho estudou direção e montagem no IDHEC (frança), onde realizou seus 
primeiros documentários. Em 1960, já no Brasil, integrou-se ao Centro Popular de Cultura da UNE. Começou a 
trabalhar num projeto de ficção baseado em fatos reais, reconstituindo o assassinato de um líder das Ligas 
camponesas, João Pedro Teixeira. O filme,  que se chamaria Cabra marcado para morrer, chegou a ter duas 
semanas de filmagens, até o Golpe Militar de 1964. Depois da realização de vários trabalhos, em 1975, passou a 
integrar a equipe do programa Globo Repórter da TV Globo. Permaneceu no programa até 1984, quando 
descobriu sua vocação de documentarista em trabalhos inovadores como Teodorico, o Imperador do 
Sertão(1978). 
xvi  Consulta feita no site: http://www.freewebs.com/tangararn/histria.htm, em 15 de jun. de 2008, às 10:35 
e a partir da análise do filme de Eduardo Coutinho,  "Teodorico, o Imperador do Sertão"(1978). 

 

  

Bibilografia: 

BEOZZO, Oscar. Decadência e morte, restauração e multiplicação das ordens e 

congregações religiosas no Brasil: 1870-1930, In: Riolando Azzi (Org.). A vida Religiosa no 

Brasil: enfoques históricos, São Paulo: Paulinas, 1983, pp.85-129. 

BOURDIEU, Pierre. Escritos de educação, Petrópolis: Vozes, 1998. 

BOURDIEU, Pierre & PASSERON, Jean Claude. A Reprodução: elementos para uma 

teoria do sistema de ensino, Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992. 

CAMPINA, Maria da Conceição Lopes. Voz do Padre Cícero e outras memórias, São 

Paulo: Paulinas, 1985. 

COSTA, Floro Bartholomeu da. Joazeiro e o Padre Cícero (depoimento para a história), 

Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1923. 

DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joazeiro, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

MENEZES, Eduardo Diatahy B. de. Padre Cícero e Floro: testamento e espólio – 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

15 

apresentação histórica, In: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Execução do testamento 
do Padre Cícero Romão Batista e Inventário do Dr. Floro Bartolomeu da Costa: Fortaleza, 
ABC, 1997. 

OLIVEIRA, Amália Xavier de. O Padre Cícero que conheci (Verdadeira História de 
Juazeiro), Fortaleza: Premius, 2001. 

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres, São Paulo: Contexto, 2007. 

PINHEIRO, Alceste. O Cardeal Arco Verde e a reorganização eclesiástica, São Paulo: 
USP/DH, 2002, 407 p., (Tese de Doutorado). 

PIRES, Pe. Heliodoro. Padre Mestre Inácio Rolim: um trecho da colonização do Nordeste 
brasileiro e o Padre Inácio Rolim, Teresina: Grupo Claudino, 1991. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidades Terminais: as transformações na política da 

pedagogia e na pedagogia da política, Petrópolis: Vozes, 1996. 

 

 


