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A biografia borra, propositalmente, as fronteiras entre realidade e
ficção. Uma vida precisa ser inventada e nenhuma vida se inventa de modo
inocente, mas do ponto de vista ideológico, juntando cacos, formando nexos

pretendendo chegar a um ponto determinado.
De uma vida podemos ter epifanias, cintilaçôes, pequenos instantes

que se deixam insinuar por entre as frestas do vivido e do acontecido.
Uma vida não se reconstitui. É uma tarefa vã, tentar justapor episó-

dios e construir um arremedo de nexo. No máximo, chegaremos à paródia.
Neste sentido, a autobiografia é ainda mais complicada, pela seleção e edição
que faz seu autor.

A vida é reescrita ao se contar. Daí pode-se dizer que ela é mais
uma narrativa, com as prerrogativas do mito e sem o rigor que se exige de
um relato histórico.

Por mais que se acumulem documentos, que se anotem datas, que
se alinhem episódios e se tente dar conta desta empreitada, ela será sempre
inútil. Uma vida se vive.

A vida pública, por estar sujeita a outras regras, a uma supe-
rexposição, pode ser melhor rastreada. Foi assim com Cristo, foi assim
com Conselheiro.

O que aconteceu com Antonio Vicente Maciel antes de chegar a Ca-
nudos e se tornar, aí sim, a referência de um dos episódios mais significativos
da história brasileira na era republicana, se perde na voragem do tempo.

A tentativa de recontá-la cai no anedótico, trajetória sujeira a ver-
sões, muitas vezes desencontradas, a datas que não se encaixam, a episódios
facilmente desmontáveis, exagerados uns, omissos outros. De Antonio
Mendes Maciel temos um perfil. Do Conselheiro temos uma escultura ta-



lhada na pedra, com a força de um ícone e o peso de uma figura histórica,
monumental, construída a partir de muito suor e de muito sangue.

Esquizofrenia? Não. Níveis de elaboração da escritura, do esboço
ao texto legitimado, da narrativa ao discurso competente, do andarilho ao
líder messiânico, do homem ao herói.

É este um percurso possível de ser seguido, da superposição entre
ficção e realidade, da confusão entre público e privado, da mistura entre
o que houve e o que se construiu, ao longo do tempo, num processo de
sedimentação da personagem épica, que assume essas proporções a partir
de sua figura legendária, barba espessa, camisolão, cajado, voz rascante e
suas variações que vão do teatro ao cinema de Glauber Rocha, da escultura
ao cordel, das profecias às teses acadêmicas.

As águas represadas cobriram tudo, depois do golpe de 64, tentativa
infrutífera de enterrar um episódio que insiste em vir à tona quando as águas
baixam e a cidade fantasmagórica aparece, como a nos lembrar de tudo o
que se passou ali e não pode ser esquecido. Sertão que virou mar, em suas
prédicas, e pelo represamento do rio Vaza Barris.

Mar que virou sertão por onde ele andou espalhando sua leitura
arrevesada da Missáo abreviada, como um Conselheiro da nobiliarquia
monarquista, que diziam que ele defendia e serviu de pretexto para
episódios sangrentos.

Quem foi mesmo Antonio Mendes Maciel?

VIDA QUE SE INVENTA

Os biógrafos falam que foi filho bastardo de Vicente Maciel. Esta
palavra, com sua carga altamente explosiva de preconceito, varrida pela con-
temporaneidade, hoje só é pronunciada no diálogo de novelas mexicanas.

Teria sido criado por uma madrasta, palavra cuja significação mal-
dosa remete aos contos de fadas, ao folhetim, a todas as narrativas orais,
como alguém que usurpa um lugar que não era seu e tenta ser uma falsa
mãe, perversa e malvada. A madrasta como alguém que fica no lugar de
alguém que nunca deveria ter-se ido, deslocado e incômodo papel que nem
o tempo tem conseguido amenizar.

A madrasta de Antonio, como se fosse pouco, era doente mental,
o que cria, para a mentalidade cientificista da época, o quadro perfeito de
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onde se engendraria a figura do visionário, do desequilibrad ,do li 111. ti
", para usarmos outra expressão muito em gosto em um d t rmln.i 10

momento, para tratar as questões da religiosidade popular, rnarcada Jl '10
viés do preconceito, tanto fazia ter extração positivista ou marxista, (L 1.\
a contundência da expressão e sua irreversibilidade com o peso de UI11.l

valiação definitiva, que não admitia prova em contrário.
Episódios e datas se sucedem sem muita preocupação com o rigor.

Estarnos no terreno da narrativa. E se "o mito é uma fala", como propôs
Roland Barrhes, Antonio é uma fala na contramão do quadro adverso
em que nasceu.

Com adjetivação excessiva e citação de fatos que não se comprovam
c muitas vezes se chocam, a vida de Antonio segue em zigue-zague, pela
bibliografia impressionista que contribuiu para reforçar o mito e deformar o
onrexto e a personalidade da personagem de historicidade comprovada.

Gerado no clima de disputa entre Araújos e Maciéis, lutas de san-
gue que banhavam o sertão do século dezenove, por questões de honra que
tinham por base questões de terra, Antonio se contrapunha a isto tudo.

Segundo seus biógrafos, respeitava os velhos, gostava das crianças
e era querido em Quixeramobim, onde teria nascido, segundo alguns, em
1828, segundo o historiador Ismael Pordeus, que levantou seu batistério,
em 1830.

Que fique bem claro o pacifismo de Antonio, que chegou a se
alfabetizar e mesmo a ler o que fazia parte das bibliotecas dos baús das
fazendas: Carlos Magno, Princesa Magalona. Dedução óbvia do biógrafo?
Comprovado por quais documentos?

Um ponto curioso: a presença em Quixeramobim de Antonio
Ibiapina, autoridade civil, abandonando depois uma carreira promissora
na advocacia e na política e optando pela vida religiosa, que o tornou
uma referência do catolicismo popular, com as Casas de Caridade, a
construção de capelas, de cruzeiros e cemitérios, a fundação das ordens
de beatas e a missão de percorrer o sertão em nome de Deus, reforçando
sua aura de santo.

Ibiapina era o juiz e delegado de Quixeramobim, quando Antonio
era criança e o sonho de seu pai de que seguisse carreira religiosa se refor-
çava, não apenas porque era tradição neste período, mas como uma forma
de vê-lo bem encaminhado.
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Antonio, casado, em 1857, com dona Brasilina, que lhe deu dois
filhos, ainda na condição ou no papel de Antonio, começou sua errância,
sertão adentro, a partir de sua condição de comerciante falido.

Neste sentido, pode-se pensar também nestas viagens como num
exílio interior, uma fuga que ele não sabia de quê e para onde o levaria.

Exílio como a condição do estrangeiro, aquele que não pertence a
um grupo, que não se reconhece igual aos demais e que não se encaixa nas
regras do jogo.

Exílio que pressupõe mal-estar, andarilho que foi, ainda que exer-
cendo atividades e se mantendo e à família, sem ser ainda o Conselheiro,
penitente ou pregador.

Mas a semente estava aí e por algum motivo eles deixam Quixeramo-
birn, seguem para Tamboril, chegam a Campo Grande (hoje Guaraciaba do
Norte), voltam ao Ipu, onde ele milita no fórum, outra vez Tamboril, onde se
dedica ao magistério, Santa Quitéria, onde residiu por dois anos e teve uma
relação amorosa comJoana Batista de Lima, aJoana Imaginária, com quem
teve um filho, Joaquim Aprígio, cujo filho Joaquim Aprígio Filho, neto do
Conselheiro, ainda hoje vive em Guaraciaba do Norte, relembra histórias
que ouviu o pai contar e terá uma importância maior neste relato.

Volta a Campo Grande, em 1865, quando vê Joana pela última
vez, viaja ao Crato, passa por Jucás (São Mateus dos Inhamuns), Assaré,
onde abandona o Ceará e vaga pelos sertões, de Pernambuco a Sergipe, de
1871 a 1876.

Neste último ano, proibido de pregar, é preso em Salvador e man-
dado de volta para Fortaleza, que visita, pela última vez, em 1887, onde se
despede do amigo jornalista João Brígido, passa por Canindé para pagar
uma promessa a São Francisco e mergulha na História.

Qual o sentido de toda esta movência? Antonio se construía à me-
dida que viajava. Fazia seu caminho ao andar. Daí a dificuldade em deitar
raízes, levar uma vida comum, se enquadrar nos padrões vigentes.

Seu caminhar era busca e penitência. A pé, em lombo de burro
(c m o filhos no caçuá?), repetindo o percurso dos retirantes, que sempre
p Imilharam os sertões, mas que de 1846 a 1876, viveram um refrigério
pelo período mais longo sem estiagens da história do Ceará.

ão mais pistas e sugestões que conclusões definitivas que não temos,
por esta personagem tão apaixonante e, ao mesmo tempo, tão enigmática.
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MISSÁO

A partir do século XVIII, missionários fran i anos 1'.1\\.11.11\) ,

viajar pelo sertão pregando o Evangelho.
Herdeiros do maniqueísmo e de catolicismo triunfam d ou Ilio

de Trento, ameaçavam a todos com o fogo do inferno e consider: vam III 10
uma transgressão às leis sagradas.

Por onde passavam levavam o medo. O povo os ouvia com m 1\

sageiros de um fim do mundo que parecia cada vez mais próximo. Viv r
era perigoso.

Esses missionários disseminaram benditos, que ainda hoje são can-
tados pelos grupos de penitentes, que se auto-flagelam e ainda resistem com
suas práticas que remontam à Idade Média, em Barbalha, Aurora, Antonina
do Norte, Assaré, Lavras da Mangabeira e Abaiara.

Com cilícios, cachos de lâminas de metal, se purgam e tentam
purgar os pecados da Humanidade inteira.

Eusébio de Sousa, na Revista do Instituto do Ceará, edição de 1937,
narra o episódio em que estes missionários queimaram em praça pública as
violas tocadas em Campo Grande. Os acordes deviam ferir os ouvidos de
um Deus pouco amoroso, "carrancista" e triste.

Antonio teria cruzado com estes apóstolos do bem e do mal pelo
sertão onde, incansáveis, faziam suas cruzadas.

O livro de onde retiravam suas prédicas era a Missâo abreviada,
editado no Porto, com mais de mil páginas, pouco abreviada para os padrões
editoriais de hoje.

A Missão era o código severo das normas e não transigia diante
do pecado. Era um livro pouco compassivo, com suas ameaças aos
amancebados, às modas, ao álcool, às danças, impondo padrões rígi-
dos que estavam longe de serem obedecidos, mas criou-se um estilo de
verberaçâo, voz tonirruante, gritos e imprecações, como nos rituais de
exorcismo, onde afastavam o demônio açoitando os possuídos com sete
nós de seus cordões brancos.

Padre Cícero bebia nesta fonte, que seria combatida pela chamada
rornanização, quando a Igreja retomou o controle do processo e deu as
cartas com homilias, bulas, interferência na política, criação de Seminários,
e, posteriormente, com a instalação de jornais católicos.
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Conselheiro foi um produto deste caldo de cultura, cujo contexto
era a questão da terra, o esgarçamento do aparelho estatal, com a Igreja
enfim separada de um Estado, que não tinha como cobrir a extensão ter-
ritorial brasileira e delegava poder às oligarquias e aos "coronéis", com seu
mandonismo, sua política de compadrio que ainda vigora, nestes tempos de
marketing político e de sofisticação da mídia, com estratégias de atualização
das velhas práticas, travesti das em políticas outras.

DESCENDÊNCIA

Em meio a referenciais teóricos e a lembranças que se diluem, entra
em cena um homem nascido a 28 de agosto de 1909, chamado Joaquim
Aprígio Filho, morador da rua Coronel João Cícero, 323, em Guaraciaba
do Norte, a cidade mais alta (924 metros acima do nível do mar) e mais
fria da serra da Ibiapaba, que é ou diz ser neto de Antonio Conselheiro.

Já foi personagem de matérias jornalísticas, tanto da mídia impressa
quanto de telejornais.

É um homem alto, de cor branca, de cabelos também brancos,
conservando muito forte a herança portuguesa.

Sereno, estava na calçada de sua casa quando chegamos para con-
versar com ele.

Ouve mal, se lembra de uns fatos, de outros não. Faz a mediação
do que contava seu pai, Joaquim Aprígio, filho de Antonio Mendes Maciel
e de Joana Batista de Lima, a Imaginária, que os biógrafos dizem ser uma
mulher mística, o que o neto reforça ao dizer que esculpia santos, que se
perderam, restando apenas as lembranças, cada vez mais tênues.

"Seu" Quincas, como é chamado em Guaraciaba do Norte,
nasceu na casa onde mora, filho de Joaquim Aprígio e Silva e de Ana
oares da Silveira.

A mãe teria vindo de uma fazenda do sertão centro-sul, em Iguatu,
antiga Telha. O pai vivia mesmo no Campo Grande. E cornplementa: "não
t nho mais cabeça", como a solicitar que a entrevista seja breve ou a justificar
po íveis e inevitáveis lapsos.

"Meu pai, segundo ele dizia, era filho do Conselheiro. Meu pai era
quem me falava", faz questão de salientar.

Neste tempo, segundo "seu" Quincas, Antonio Mendes Maciel era
tabelião no Ipu, o que aconteceu, de acordo com seus biógrafos, em 1861,
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e tinha uma fazenda em Batcque, hoje Hidrolândia. FI· d.lv.1 PIl'il'll'll 1.1.

fazenda e a mulher não gostava.
Ela teria armado um plano para mantê-lo mais t '1I1pO11'1to 1.[.1

e "improvisou uma história de um fantasma para el par.lI 111l.I\ .r" , d I1

o neto.
A fala da avó é recriada: "Tou notando alguma c i a d .111t1l1l1.tl

aqui, alguém abre a janela do jardim, faz barulho" e chamou () 111.11ido

para ver.
Passou um vaqueiro, que era a sogra fantasiada, para entrar em <.:.IS.I

à noite e cumprir o plano da filha.
Antonio viu o vaqueiro passar, entrar, foi atrás e matou o vaqueiro

(que era a sogra) e a mulher, fugiu para Iguaru e daí para a Bahia.
A narrativa reforça o mito da traição, de que teria sido vítima An-

tonio, o que justificaria sua guinada ou peripécia, como se a crise mística
necessitasse de uma motivação violenta ou pérfida. Tema da traição recor-
rente em muitos episódios da História e da ficção.

Outras versões, desmenti das ao longo do tempo, falavam em matrí-
cidio, o que nunca poderia proceder porque perdeu a mãe quando criança,
o que o levou a ser criado pela madrasta demente.

"Seu" Quincas prossegue: "Foi para Canudos, fez igreja, fez tudo,
era metido a beato". Outra vez a autoridade paterna legitima o relato: "Meu

pai era quem me falava sobre a vida dele". . "
O velho Joaquim teria ido uma vez à Bahia e contava que o paI era

d d h "bem acatado lá em Canudos. A ci a e c egou a crescer.
A avó Joana Santeira foi para o Piauí, com dois filhos menores, José

e Antonio, buscando a proteção de um irmão e fugindo da perseguição por
ter sido companheira de um inimigo da República.

O velho Joaquim Aprígio morreu em 1932 e aqui as datas se confun-
dem, os relatos se superpôern e Quincas diz que ele teria nascido em 1848,
o que faz pouco sentido ao se levar em conta que Antonio Mendes Maciel
nasceu em 1828, segundo alguns, e em 1830 segundo Ismael Pordeus.

Um ano antes da morte de Joaquim Aprígio, seu filho Quincas se
casou, em primeiras núpcias, com Alidiva Oliveira, enlace que resultou em
dezesseis filhos, sendo nove mulheres e sete homens.

Do segundo casamento, cuja esposa ainda vive com ele em Gua-
raciaba, nasceram os filhos Francisco e Antonio. O segundo trabalha na
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of ina, que já foi grande, fazendo peças para engenhos, e hoje é um arre-
medo, depois do afastamento do patriarca. O primeiro é garçom em um
restaurante em Brasília.

"Seu" Quincas se diz cristão, devoto de São Francisco e de Nossa
Senhora dos Prazeres, padroeira de sua cidade.

Fez várias viagens a Canindé e numa delas levou o ex-voto de uma
cabeça para pagar uma promessa feita pela mãe, morta em 1957, vítima de
um acidente vascular cerebral.

Aos cinqüenta anos, ele também sofreu "o mesmo incômodo" e
reclama que quase não dorme, está muito esquecido, mas sabe que em
Quixeramobim existe uma estátua do grande avô, Antonio Conselheiro,
"com bengalinha na mão, metido a beato", forma de exorcizar o fantasma
da guerra, as quatro campanhas e o que significou na verdade Canudos,
distante da imagem do velhinho rezador que ele conserva.

VERSÃO

O relato de "seu" Quincas incorpora novos dados à biografia do
Conselheiro, mais três filhos, a mulher que se protegeu no Piauí, o filho
que, a seu modo, se protegeu em Guaraciaba, longe do teatro da guerra e
de qualquer retaliação oficial de que pudesse ser vítima.

Sobram hipóteses, mas faltam elementos que possam explicar a
opção mística, deixando de lado negócios no fórum, escola, fazendas, família
e justificando seu ingresso no mundo dos grandes beatos, líder messiânico
por excelência, personagem de outro monumento literário, na verdade um
livro-reportagem, "Os Sertões", de Euclydes da Cunha.

Mais de cem anos depois, a voz de "seu" Quincas parece soar das
entranhas da terra, tão insólita sua presença e interferência neste relato, que
parece o narrador de um trancoso.

Mais de cem anos depois, Antonio Conselheiro é revisto como líder
político e religioso, perde a pecha de fanático, é objeto de um sem número
de artigos, livros, teses, torna-se ponto de partida de inúmeras criações
au.ísticas e é permanentemente revisitado (e atualizado).

uas barbas longas, o cajado e o ar de visionário prevalecem nas
r 'pr .scruaçôes que se fazem dele.
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o sermão dos missionários se perdeu com a m ric, em 1998, de
Frei Damião de Bozzano, o último deles, dos mais inflama I " rrcbaiando
corações e mentes, ainda em pleno século XX.

Padre Cícero começa a ser reabilitado pela Igreja e o Padr Ibia] ina
tem seu processo de beatificação encaminhado ao Vaticano.

Não seriam estes os "santos do Nordeste", no dizer de Luitgard
Cavalcante Barros?

Muito longe disso tudo, no centro de tudo, "seu" Quinca rua
histórias e se diz esquecido, às vezes, até do nome dos filhos.

De sua calçada em Guaraciaba, ele não tem a dimensão do que
representa sua entrada em cena, atualizando uma história que permanece:
a de um homem de fé, que quis organizar o povo em torno de um ideal,
de uma cidade utópica, o que pôde acontecer depois, sem massacre, em
)uazeiro do Norte.

Antonio Aprigio (Foto: Francisco Sousa. Guaraciaba do Norte, julho de 2004)
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