
O projeto intitulado Fontes documentais e a escrita historiográfica tem como objetivo
iniciar  o  graduando  no  universo  da  pesquisa  histórica,  e  das  regras  do  trabalho
científico,  a  partir  da  pesquisa  em  fontes  documentais  escritas  e  arquivadas  no
Departamento Histórico Padre Gomes – DHDPG. Este é o centro de documentação da
Diocese do Crato e o seu acervo tem servido  para a pesquisa histórica nas mais diversas
temáticas.  A metodologia da pesquisa está composta do manuseio da fonte,  desde a
limpeza e organização de acervo documental, até a catalogação e a análise e produção
de conhecimento temático. No momento está sendo trabalhado o fundo de documentos
do Centro de Documentação Estudos e Pesquisa – CENDEP. O trabalho de analise de
documentos como cartas, telegramas, orientações de tratamento, histórico médico e etc.,
visa a produção textual que apresentará a experiência do tratamento do câncer com o
leite da Janaguba. Inicialmente foi feita a limpeza do acervo e a catalogação de cerca de
2.000 mil documentos, onde iniciou-se a análise para a compreensão da experiência do
tratamento do câncer, a partir do leite da Janaguba. Foi descoberto que entre os anos
finais da década de 70 e meados da década de 80,  no século XX, foi realizado um
projeto de tratamento alternativo do câncer a partir do leite de Janaguba, seiva extraída
da  Himatanthus  Drasticus,  planta  da  Chapada  do  Araripe,  e  já  utilizada  pelas
populações originárias da Região. Entre os principais participantes do desenvolvimento
do  projeto  temos  Dr.  José  Ulisses  Peixoto  e  o  Sr.  Marcos  Cartaxo  Esmeraldo,
fornecedor  da  seiva  a  ser  utilizada,  além  de  uma  ampla  rede  de  distribuição  e
comunicação.  A Janaguba  foi  remetida  para  todos  estados  brasileiros,  e  em alguns
casos, até para o exterior. Como os pacientes e seus familiares produziram uma enorme
quantidade de cartas nas mesmas podemos perceber desde o sofrimento envolvido na
luta contra o câncer ate a esperança da descoberta de uma cura para o mesmo. 
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