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Apresentar a Professora Dourora Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca, 
Chefe do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Edu
cação da Universidade Federal do Ceará, como aurora do pequeno-grande 
livro sobre seu avô, o insigne poeta-educador e educador-poeta Filgueiras 
Lima, é uma honra para mim, não apenas como amigo de seus pais, Rui 
Filgueiras Lima e Lúcia, mas também como alguém que, no magistério e na 
criação literária, tem procurado seguir com admiração os caminhos abertos e 
iluminados por figuras humanas do porte de Filgueiras Lima. 

Permita-me, Maria Isabel , que este momento seja para mim, antes de 
tudo, um momento de evocação. Quero começar evocando com os olhos da 
criança nascida na Rua da Assunção n. 71, a imagem de Filgueiras Lima, não 
como a de um dos mais ilustres moradores daquele primeiro quarteirão da 
rua da Assunção, mas como a imagem de um Pai, que, como o meu próprio 
pai, passava com seu terno de linho branco, exercendo, acima de tudo, seu 
ofício de Pai. 

Passei muitas vezes pela calçada da sua casa, quando vinha a pé do 
Colégio Cearense, e contemplava as plantas do jardim sobre os pequenos 
muros daquele tempo. Um dia, certamente num dia 21 de outubro, ouvi 
nitidamente ecos de uma festa de aniversário onde um dos convidados fazia 
uma saudação ao "pequeno Rui". 

Depois de vários anos, vejo-me como estudante de letras anglo-germâ
nicas da antiga Faculdade Católica de Filosofia, que funcionava no Colégio 
Cearense, precisamente na grande sala de Didática, sala superlotada, ouvindo 
atentamente as sábias e eloqüentes palavras do Mestre. 

Tempos depois, morando no Rio de Janeiro, com saudades do Ceará, 
descobri e comprei um dia com muita alegria, na Livraria Freitas Bastos, no 
Largo da Carioca, o livro de Filgueiras Lima, Terra da Luz, que conservo até 
hoje. 

Voltemos agora ao livro de Maria Isabel. 
Parodiando Cassiano Ricardo que afirmava que a "poesia é uma ilha 
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cercada de palavras por todos os lados" podemos dizer que um livro, princi
palmente um livro bem elaborado e bem editado como este, é um texto cerca
do de paratextos por todos os lados, desde o título e o nome da autora, até os 
intertítulos, as ilustrações, as epígrafes, o sumário, a cronologia, as notas edi
toriais e as referências bibliográficas. Os paratextos orientam e acompanham o 
leitor na sua travessia ao longo do texto , nas páginas do livro. Depois do título, 
Filgueiras Lima, que é a luz maior, e do nome da autora, Maria Isabel Fil

gueiras Lima Ciasca, que já traz em si a luminosidade do título- gostaria de 
salientar, na bela moldura dos paratextos, os intertítulos e as epígrafes como 
degraus que nos ajudam a subir e penetrar no templo da poesia e da vida de 
Filgueiras Lima, reconstituído por Maria Isabel. 

Os intertítulos são os tÍtulos dos capítulos, cujos textos são iluminados 
por preciosas epígrafes. Quero, então, ressaltar, nessa moldura paratextual, as 
palavras de Maria Isabel, que tiveram para mim um significado especial. 

Na Introdução - Descobrindo Filgueiras Lima, diz Maria Isabel: Pes

quisar sobre alguém da própria família é como viajar dentro de si mesma. É antes 
de mais nada , um processo de autoconhecimento. Nas semelhanças e diferenças nos 

conhecemos e nos descobrimos num caminho de crescimento e amadurecimento. 

Em epígrafe o Ritmo Essencial, de Filgueiras Lima: Quando eu passar no 

espaço e ficar no tempo I outros homens andttráo I pelos mesmos caminhos que per

corri,/ pensando o que pensei,/ amando o que amei,/ sofrendo o que sofri .. .I/ Mas 

nenhum tirará I da pauta musical da existência/ a mesma nota do ritmo essenciaU 

que eu faço destacar-se nítida e pura,/ dentro do pandemônio universal! 

No Capítulo1-Do menino que colhia estrelas ao poeta consagrado, 

a epígrafe de Filgueiras Lima: Cultivo idéias e apascento estrelas./ jardineiro 
e pastor - em sonhos e ânsias,/ procuro no meu cérebro acendê-las. Palavras de 
Maria Isabel: Em 21 de outubro de 1937, nascia seu primeiro filho, Rui Anastá

cio Braga de Filgueiras Lima. O casal morava na Rua 24 de Maio, mudando-se 

posteriormente para a Gentilândia e daí para a Rua da Assunção com vizinhança 
ilustre. O reitor e fondador da UFC, Martins Filho, em seu livro de memórias 

Maioridade descreve esses moradores, nomeando-os, casa por casa. 
Capítulo 2 - O sonho do educador. Epígrafe de Filgueiras Lima: Das 

gerações que eduquei,lpara as quais tanto lutei! e das quais tanto aprendi. Neste 
capítulo, Maria Isabel cita palavras de um discurso do educador-poeta que se 
tornaram famosas, e que, segundo ele, resumem toda a sua filosofia educacio
nal: Ensino como quem reza: com a alma genujlexa. 

No capítulo 3 - O reconhecimento nacional do intelectual, Maria 
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Isabel transcreve palavras de Filgueiras Lima no discurso de abertura do lo 
Congresso de Poesia do Ceará, em agosto de 1941: A poesia que o instante 
nacional requer é de aproximação, de presença do real, da participação do real, 
porque hoje, como ontem, e como sempre, os poetas, ou são a voz da humanidade, 
ou não são verdadeiramente poetas. 

No capítulo 4- O educador a serviço da educação pública, a epígrafe 
é um trecho do último artigo de Filgueiras Lima para a Revista Documenta 
do Conselho Federal de Educação: Dêem-nos uma escola nova, não apenas em 

métodos, processos, instalações e aparelhamentos, mas uma escola nova pelo seu 
espírito, pela sua filosofia , pelos valores que possa criar e as forças que for capaz 
de produzir. São palavras de Maria Isabel neste capítulo:Seus artigos na revista 
Educação Nova deixavam claro seu posicionamento filosófico. A revista trazia, 
além de importantes artigos, informes educacionais, modelos e sugestões de planos 
de aula, estatísticas do ensino no Ceard, os decretos publicados referentes à educa
ção, notícias das escolas, além de curiosidades. Outros ilustres colaboradores tam
bém deixaram suas marcas na educação do Estado, como Djacir Menezes, Edith 
Braga, Evendina Camurça, Martins D'Alvarez. 

No capítulo 5-O Poeta e a família, Maria Isabel transcreve o soneto 
''E bom ser bom': onde Filgueiras Lima homenageia seu pai Silvino, tocando 
o coração de todos aqueles que tiveram pais como o pai de Filgueiras Lima: 
Meu pai e meu amigo! Eis-me a teu lado,/ a rezar. Mas não ouves o que digo.! 
Eu tenho o coração despedaçado/ de saudades, meu pai e meu amigo!I/Fui, desde 
criança todo o teu cuidado. Cresci à sombra desse afeto antigo.! Afinal, era um só 
nosso passado,! porque, ó pai, envelheci contigo.// Sereno e justo, Deus te fez um 
forte,/ ante as ingratidões de todo grau I que te feriram sem mudar-te o norte.!/ 
Com a tua vida do mais puro tom,/ tu me ensinaste quanto é mau ser mau/ e me 

provaste quanto é bom ser bom. 
O capítulo 6 - Homenagens póstumas, termina com as seguintes pa

lavras: Mas a maior e mais representativa homenagem foi a continuação da sua 
principal obra como educador, o Colégio Lourenço Filho. ( .. .) Os ideais que im
pulsionaram Filgueiras Lima foram o combustível que moveu seu filho primogê
nito na nova estrada que decidiu percorrer, extenuante como a tarefa de educar, 
difícil como o labor de seu pai e repleta de sonhos como a alma de um poeta. Que 
a chama nunca se apague ... 
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Pois foi sentindo o calor e a luz desta chama, Maria Isabel, que escrevi 
este pequeno poema, como um exercício de admiração,no qual procuro sin
tetizar a apresentação do livro e da autora. 

FILGUEIRAS LIMN" 
Para Maria Isabel 

Fiz-me educador; nasci poeta. 
Filgueiras Lima. 

Apascentador de estrelas 
Antônio Filgueiras Lima 
Traz a luz que o ilumina 
De Lavras da Mangabeira. 

Já nasceu com a poesia, 
Fez-se grande educador, 
Caminhou para o infinito 
Na transcendência do amor. 

Como mágico do tempo 
Volta o Educador Poeta 
Pelas mãos de sua neta, 

Herdeira da vocação 
Na luz da pedagogia 
Desse grande coração. 

Horácio Dídimo 
Exercícios de Admiração 

Fortaleza, 13 de outubro de 2005 

1 CIASCA, Maria Isabel Filgueiras Lima, Filgueiras Lima. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 
2005. Coleção terra bárbara. 
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