
Discurso dos 111 anos da ACL 

Senhor Presidente da Academia Cearense de Letras 
Meus Senhores 
Minhas Senhoras 
Senhores Acadêmicos 

Barros Pinho 

Ao reverenciar este templo da Cultura, peço-lhes permissão para re
gistrar a indescritível satisfação por haver sido designado, dentre tão ilustres 

acadêmicos, pelo Sr. presidente desta Casa, Professor Murilo Martins, em ân
cora de lembrança do decano Pedro Paulo Montenegro, para, ser por nobre 
distinção, o intérprete do júbilo acadêmico desta noite. Noite de festa come
morativa dos profícuos 111 anos de fundação da Academia Cearense, deno
minação de ontem -o ontem distante no 15 de agosto de 1894 -, hoje a vetusta 
e gloriosa Academia Cearense de Letras. 

Neste sodalício mágico, a memória resplandecente do passado se re
flete no espelho translúcido e genuíno das manifestações do pensamento hu
manista mais nobre da tradição cultural nordestina. Por isso, o escritor, que 
por mérito, ultrapassa os umbrais desta Casa, o faz, jubiloso, em busca da 
sabedoria, da glória e da consagração. Em verdade, é mesmo uma consagração 
esplêndida, na minha linha regionalista, só comparada ao brilho dos relâm
pagos- relâmpago que é símbolo de talento- cortando léguas na chapada do 
tempo, na travessia da Ciência, da pesquisa e do mais refinado labor literário. 
Portanto, neste espaço físico, movido pela luminosidade das idéias, tanto no 
passado como no presente, pontificaram e pontificam as mais expressivas fi
guras das letras do Nordeste, arrimadas na admiração e no espírito da mais 
notável inteligência brasileira. Recorro apenas a dois dos mais importantes 
para lembrar nesta noite, como referência de saudade e de reconhecimento 

- símbolo de uma obra já confirmada pelo tempo, desde as raízes profundas 
de sua concepção. Quero referir-me, Senhor Presidente, ao mestre Moreira 
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Campos e ao talentoso poeta Jáder de Carvalho. O primeiro, insigne escritor, 
dono de estilo limpo, enxuto e de linguagem precisa e encantadora na tessitu
ra da história curta. Mestre do conto. O segundo, fascina o leitor pela paixão 
da palavra no verso em brasa anunciando a profecia bíblica de "Terra Bárbara", 
centrada na verdade romântica do coração do sertão nos "Tabuleiros mansos 
de Quixadá". 

Estas referências cristalinas quais águas da fonte, seduziram-me desde o 
venturoso momento de minha chegada a Fortaleza, onde me encantei na con
templação verde-azul de seu mar. Eu, aturdido, homem da ribeira do Parnaíba, 

"não conhecia o mar, o rio da minha cidade era o meu oceano". 
O menino-poeta trazia em sua bagagem um baú de lembranças, aberto 

à ansiedade da poesia fixada na paisagem vivida na infância entre palmeiras 
de buriti e de babaçu, das terras piauienses e maranhenses já decantando uma 
vocação para o amanho da lavoura, lavoura da literatura regional. Era assim 
ou foi assim: a imposição social definindo uma vocação alicerçada nos valores 
mais legítimos do humanismo telúrico. 

Por essa vereda original pude alcançar as paragens até então desconhe
cidas dos textos de Pablo Neruda, no seu monumental "Canto Geral"; de 
Rachel de Queiroz, em O Quinze; José Lins do Rego, no Ciclo do Bangüê, 
Graciliano Ramos com a reificação de Paulo Honório, em São Bernardo e José 
Américo de Almeida (A Bagaceira), definindo os limites comportamentais en
tre o sertão e o engenho. 

E no esticar da caminhada sobre o terreno sedutor da leitura, logo 
alcancei, no apogeu do deslumbramento literário de menino-adolescente, 
não o realismo de Machado de Assis, em Dom Casmurro, na dúvida sutil 
se Capitu traiu ou não Bentinho com seu amigo Escobar. Não! O que me 
interessava mesmo e me fascinou pela harmonia e suavidade dos períodos 
foi a lenda de Iracema, do cenarista José de Alencar, o legítimo criador do 
romance brasileiro. 

Assim, poucos passos mais à frente, quando nitidamente já se confir
mava a vocação do poeta e suas experiências em processo de configuração 
do domínio técnico de versejar, assegurado pela publicação de Planisfé
rio, por obra do acaso, na ventura de viver, cruzo caminho com o notável 
homem da Cultura e então presidente da Academia Cearense de Letras, 
Professor Cláudio Martins que, generoso e sensível, de logo, patrocinou 
meu ingresso na Casa de Tomaz Pompeu, após haver enfrentado inúmeras 
adversidades políticas. 
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Tal faro e tão auspiciosa circunstância, concretizou o sonho alimentado 
intermitentemente na alma do escritor comprometido com a palavra, mas, 
em verdade, tropeçando no principiar da escritura. Se me permitem, abro um 
parêntese no curso desse juízo, para retirar do fundo da historiografia literária, 

repetindo Afrânio Peixoto, no discurso de recepção na Academia Brasileira 
de Letras, em 15 de agosto de 1911 : " Senhores, minha primeira ambição 
consciente foi esta: ser acadêmico." 

Como o autor de Poeira da Estrada, confesso que, nunca me senti tão 
feliz ao longo de minha vida, vivendo uma intensa emoção como esta que 
sinto agora, ao receber de Cláudio Martins, o venturoso anúncio. Daquela 
hora em diante, passava eu a pertencer ao "clube dos monstros sagrados das 
letras cearenses". 

Sensibilizou-me perceber que a alegria e a emoção avermelhavam as 
faces do meu ilustre anunciante. Naquele momento, de mim, só se podia es

perar a perplexidade. Mas o curioso neste belo espetáculo de minha respeitosa 
convivência com a Academia, é que no meu estilo pessoal de índio branco 
refratário e desconfiado até da sombra, algumas vezes, sou capaz de dar pouca 
importância ao que é essencialmente muito importante. Foi o que aconteceu; 
quase perdi o lugar de escritor - acadêmico. Adiei indefinidamente a pos
se nesta instituição. Salvou-me a intervenção obstinada de Cláudio Martins 
garantindo definitivamente a minha presença nesta Casa, motivo de orgulho 
e de engrandecimento do meu projeto literário em fase de amadurecimento 
sedimentado e progressivo. 

E, pois, Senhores Acadêmicos, exatamente neste ciclo consciente de 
minha vida literária, quando a vaidade já não perturba a clara visão de mundo 
progressista e comprometido do escritor, que espero colaborar com a Acade
mia na redefinição de seus rumos, para, creio eu, ser esse o relevante trabalho 
levado a cabo pelo Sr. Presidente Murilo Martins, o de unir os acadêmicos 
em torno da instituição e aproximá-la mais das aspirações democráticas da 
sociedade civil organizada do Ceará. O destino da Casa deve ser o destino do 
desafio aliado à coragem de mudar. A Casa está magistralmente aparelhada em 
inteligência para o processo de mudança. 

Não há como vacilar diante da realidade que se impõe: a mudança de 
rumo da Academia na direção da cidadania sem se afastar da essência de sua 
proposta cultural. Tenho, pois, convicção de não viver uma aventura. A insti

tuição recebeu prodigiosamente o batismo do tempo garantido na continuida
de sempre promissora de sua história. História que se identifica com a própria 
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história do papel de cada acadêmico, também responsável pela edificação de 
seu desenvolvimento e de sua adequação na contemporaneidade. 

Não é pretensão descabida a reflexão sobre a mudança e a busca de uma 
nova identidade cultural nesta Casa, conforme Stuart Hal "As sociedades mo
dernas são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante rápida 
e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades tradicionais e 
as modernas". 

Na proposta de linha de cidadania acadêmica, não há espaço para se 
conviver com a omissão. A nenhum de nós, se reserva o direito de omissão 
na participação prioritária das rotinas internas deste sodalício do talento. O 
primeiro dever é o da participação endógena nas obrigações expressas e de
finidas no Regimento da Academia. Depois, vem aquela pela indignação a 
participação externa distribuída nos labirintos mais amplos do tecido social. É 
a indignação que se presume para deflagrar uma ação modificadora e compro
metida politicamente na denúncia do descalabro ético e moral porque passa a 
vida pública do País. Embora, o professor L. Costa Lima confirme: "Nada é 
com a indignação que as críticas se tornam eficazes". 

No meu entendimento a afirmação do professor L. Costa Lima condi
ciona-se ao momento histórico que precede a posição assumida. Na conjuntu
ra brasileira atual, onde há uma agressão frontal à ética e aos costumes exercida 
por grande parte dos homens públicos, exige-se uma participação indignada 
do cidadão, principalmente, se este cidadão tem uma responsabilidade maior, 
como a de escrever, ofício sagrado do escritor. No caso em tela, esta indigna
ção deve existir e deve ser proclamada em forma de protesto onde se oferece a 
alternativa de solução no respeito singular à Democracia, às liberdades públi
cas e ao Estado Democrático de Direito 

Posta a questão nestes termos, a situação do país configura uma em
preitada do intelectual sintonizado com a cultura e as necessidades sociais 
políticas e econômicas de seu tempo. Portanto, sobra razão ao professor Ro
berto Amaral quando preleciona uma citação de Manfredo Araújo Oliveira: 

"O escritor dá vida à realidade ao torná-la conhecida. O conhecimento é que 
torna o fato real e real não é o fato acontecido, assim como teria ocorrido, 
mas o fato assim como foi registrado. E narrar é definir-se. O homem cria o 
mundo e este ato de criação se completa com sua própria autogeração como 
sujeito histórico." 

Por acreditar na evidência dessas verdades, não sofro a história nem a 
contemplo da torre da indiferença. Participo mergulhando na angústia e na 
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esperança criadora da sociedade. E amplio, a roda hora, o meu conceito de 
Academia - de que todos os acadêmicos, no rastro de luz deixado pelo poeta 
Artur Eduardo Benevides, presidente de honra da Casa, e de perto seguido 
pelo maestro da serenidade e do compromisso cultural, Murilo Martins- são 
novos e contemporâneos de um mundo novo que vem nascendo na beleza da 
imagem e nas possibilidades infinitas da palavra. Enfim, a palavra é o verbo e o 
verbo é a carne da aurora. "Aurora - como diz o poeta Gerardo Melo Mourão 

- é coisa minha." Sendo também do pensamento do filósofo existencialista 
Jean - Paul Sartre: 
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" Um grito de dor é sinal da dor que o provoca. 
Mas um canto de dor é simultaneamente a própria dor e outra coisa 

diferente da dor". 

Muito obrigado, 
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