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Prof. Jesualdo Pereira Farias 

A Universidade Federal do Ceará se engalana, hoje, para receber em seus quadros o professor Ralph Della Cava. A 

entrega do título de Doutor Honoris Causa ao professor Della Cava, em pleno coração do Cariri, é de grande 

significado para nós, pela oportunidade que nos oferece de agradecer e homenagear um intelectual de 

extraordinários méritos, que se debruçou sobre um dos fenômenos mais ricos e mais polêmicos de nossa cultura, qual 

seja a questão do Juazeiro do Norte, centrada na figura do Padre Cícero Romão Batista. 

Nessa empreitada de vários anos, Della Cava nos deu lições de determinação, não fraquejando diante das 

dificuldades, que sempre foram muitas. Também transmitiu valiosos conhecimentos de metodologia, extremamente 

enriquecedoras para a Academia. Nunca reclamou das dificuldades e nunca se deixou abater. Enfrentou indiferenças, 

negações, desestímulo. Por outro lado, fez amigos, que são incontáveis e que são seus amigos até hoje.  

Em Fortaleza, ele frequentou livrarias, visitou sebos, consultou velhos jornais na hemeroteca da Biblioteca Pública 

Menezes Pimentel. Em Juazeiro, teve acesso aos “guardados” do Padre Cícero, até então inacessíveis. Manuseou 

cartas de peregrinos, de sacerdotes e de outras pessoas ligadas à Igreja, cartas de políticos, manuscritos do próprio 

Padre Cícero, arquivos eclesiásticos e diversos outros tipos de documentos.  

Ao mergulhar nessa pesquisa, o autor encontrou um mundo cheio de contrastes, contradições, desigualdades, 

miséria. Tratava-se de uma realidade que certamente lhe provocou forte impacto e que o inspirou a produzir algumas 

das páginas mais reveladoras das raízes de nossa sociedade. Falo do “Milagre em Joaseiro”, tese exemplar, defendida 

em 1970 e publicada em livro pela editora Paz e Terra, do Rio de Janeiro, em 1976. Texto antológico, de imediato esse 

trabalho se tornou referência.  

Em nossa Universidade, Ralph Della Cava foi presença importante, seja ministrando cursos, seja proferindo 

conferências. Seu premiado ensaio “Messianismo brasileiro e instituições nacionais: uma reavaliação de Canudos e 

Joaseiro” foi publicado, em primeiro lugar, na revista Ciências Sociais, da UFC, em tradução do professor Eduardo 

Diatahy Bezerra de Menezes. O legado que deixou, aos nossos alunos e professores, reproduziu-se ao longo dos anos, 

permanecendo seus escritos como uma das mais ricas fontes para análise e interpretação dos fenômenos sociais 

sobre os quais se debruçou. 

Passaram-se os anos e é curioso que Della Cava nunca tenha rompido os laços com o Ceará ou com Juazeiro do Norte. 

Voltou algumas vezes, a última delas em 2004, quando participou de um evento internacional sobre o Padre Cícero, 

marcando o sesquicentenário de nascimento de guia espiritual de milhões de nordestinos. 
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Della Cava mostrou que o rigor não é incompatível com a criatividade e abriu portas para o que colhemos hoje: novos 

olhares sobre Padre Cícero, a importância de estudos sobre nossa realidade, sobre problemas que nos dizem respeito 

mais de perto e até mesmo sobre a explosão de crescimento de Juazeiro, fenômeno do qual a Universidade Federal 

do Ceará participa intensamente, desde que aqui implantou um rico e dinâmico campus universitário. 

Nesta Juazeiro, que condignamente festeja os 100 anos de sua emancipação, estamos não apenas entregando o título 

de Doutor Honoris Causa a Ralph Della Cava. Um grupo de estudiosos e pesquisadores – dentre eles três professores 

da UFC em Fortaleza e dois docentes da UFC Cariri – o homenageia com o lançamento de uma coletânea de ensaios. O 

que fica implícito nesse tributo, além da grande contribuição de Della Cava, é que ele abriu portas. Os autores 

assumem, com orgulho, a ideia da abertura de temas, de possibilidades, o modo de se aproximar de objetos e de 

estabelecer com eles uma relação ao mesmo tempo apaixonada e distanciada. “Nove vezes Joaseiro - Tributo a Ralph 

Della Cava” é uma homenagem justa e oportuna. Seus autores se unem no propósito de dizer a Ralph aquilo que, na 

verdade, ele deve saber desde 1970, ou seja, que os estudos sobre Juazeiro e sobre o Padre Cícero Romão podem ser 

compreendidos como antes e depois de Della Cava. 

Ao aportar no Ceará, ao levantar os véus da censura e do preconceito, Ralph Della Cava se tornou esse divisor de 

águas. Ele revelou um mundo que nós mesmos ignorávamos. Por isto, é imensa a gratidão do povo cearense. Na 

Universidade, nossa forma de agradecer ao mestre foi outorgar-lhe o título de Doutor Honoris Causa. Com esse título 

honorífico, homenageamos pessoas eminentes que se tenham destacado pela contribuição prestada na sua área de 

conhecimento e por suas virtudes intelectuais.  

O professor Ralph Della Cava preenche todos os requisitos que se possam alinhar para incluir-se à galeria dos 

doutores Honoris Causa da UFC, que já inclui figuras como Arnold Toynbee, Gilberto Freire, Albert Sabin, Rachel de 

Queiroz, Jorge Amado, Dom Helder Câmara, Florestan Fernandes e Celso Furtado, entre outros. Ao agregar-se aos 

nossos quadros, como Doutor, Della Cava vem transferir brilho para nossa Casa, vem enriquecer um patrimônio 

intelectual que, na Universidade Federal do Ceará, insistimos em colocar a serviço da sociedade, oferecendo todo tipo 

de contribuição que nos é dado investir na construção de um mundo melhor, com mais justiça social, paz e 

prosperidade para o país dos nordestinos.  

Muito obrigado, professor Della Cava, por nos dar a mão nessa caminhada histórica que empreendemos. Receba 

nossa homenagem e queira carregar no peito o nome da UFC. O título que lhe outorgamos é o preito de nossa mais 

sincera gratidão. 


