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DIRETRIZES DA LINGUAGEM POÉTICA, DE F.S. 
NASCIMENTO

Giselda Medeiros

Sabemos que a maior expressão da liberdade humana reside, sem 
dúvida, na arte. E é por meio do seu domínio que o homem vai, passo a 
passo, afirmando-se como criador, aquele que, partindo de uma realidade 
ou apenas de sua imaginativa concepção, converte-se num produtor 
de novas realidades, transtextualizadas ou transcendentalizadas, cujo 
traço marcante, diferentemente do da ciência, deve ser a subjetividade 
pura, com a qual o artista atinge a suprarrealidade. Por essa razão, é 
que o artista é o mais livre de todos os homens, e a sua criação, a Arte, 
a afirmação por excelência de sua liberdade.

Dentre as várias manifestações da Arte, está a Poesia, cujo meio, 
a palavra, consubstanciada em signos metafóricos, acoplada ao ritmo 
e à melodia do verso, faz-se-nos estesia plena, reproduzindo através de 
seus símbolos as mais íntimas vibrações do sentimento humano.  

Não vamos discorrer, aqui, é claro, sobre as diversas tendências 
caracterizadoras da poesia, ao longo das estéticas literárias, apenas 
regredir rapidamente ao ano de 1922, quando se iniciava a ferrenha 
luta pela liberdade formal, uma verdadeira revolução estética, uma 
ruptura entre novos e velhos, que ficaria consubstanciada, destarte, 
a partir da Semana de Arte Moderna. Profundamente antitéticos, 
insurgiam-se os modernistas contra a perfeição formal vigente 
no Parnasianismo, contra o helenismo de um Coelho Neto, contra 
a vernaculidade de um Rui Barbosa. Tínhamos, então, Mário de 
Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Graça Aranha, 
como arautos dessa insurreição que iniciava o despertar de uma 
nova literatura voltada para o presente, para a originalidade, para a 
necessidade de se criar livremente, respaldada na defesa dos direitos 
ilimitados do artista, fosse nas letras, na música, nas artes plásticas, 
na arquitetura. 
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Este breve introito pareceu-nos necessário, para que 
pudéssemos iniciar esta missão, por demais honrosa, que nos concede 
o acadêmico F. S. Nascimento, a de apresentar o seu mais recente 
livro Diretrizes da Linguagem Poética (Fortaleza, RBS Editora, 2005).

Antes, mesmo, de adentrarmos esta obra que guarda em seu 
corpo uma joia de imperecível valor conteudístico, imperioso se faz 
tecer algumas palavras sobre seu Autor. 

F. S. Nascimento é um presente que Pernambuco nos legou. 
Radicando-se em Crato, aí estudou e diplomou-se. Fez parte do 
Grêmio Literário e Cívico José de Alencar, época em que se iniciou 
nas lides jornalísticas. No periódico A Classe, do qual foi redator-
secretário, passou a editar seus artigos, sonetos em decassílabos e 
até poemas em versos livres. 

Em 1953, juntamente com Florival Matos, lançou a revista 
A Província, prestando, desse modo, sua homenagem à cidade do 
Crato, que comemorava, naquela data, seu primeiro centenário. 
Transferindo-se para Fortaleza, deu prosseguimento às lides de 
redator, publicando no jornal O Povo artigos e reportagens de cunho 
literário.

É membro efetivo da Academia Cearense de Letras desde 1973, 
onde ocupa a cadeira número 38.

São de sua autoria: A Estrutura Desmontada (1972); Três 
Momentos da Ficção Menor (1981); O Quadrilátero da Seca (1988); 
Apologia de Augusto dos Anjos e Outros Estudos (1990); Teoria da 
Versificação Moderna (1995); Praíbas do Cauípe e Clã Bezerra de 
Menezes (1997); História Política de Juazeiro e Crato – Lampejos 
Políticos e Culturais (1998); Mártires da Religiosidade Popular (2000); 
Fundamentos do Nordeste Agrário (2003) e, neste 2005, Diretrizes da 
Linguagem Poética.
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À leitura do novo livro de F. S. Nascimento, ocorre-nos 
à lembrança esta assertiva de Osman Lins, em seu Guerra sem 
Testemunhas: “Ninguém realiza obra válida, antes de alcançar, como 
escritor e como homem, um estágio, um grau de sabedoria que lhe 
permita conhecer, no papel ou no espírito, um plano para a obra a 
ser realizada”. Partindo daí, imaginamos o quanto há de sabedoria e 
conhecimento crítico, tanto no papel como no espírito do Acadêmico 
F. S. Nascimento. Realizar uma obra do teor deste Diretrizes da 
Linguagem Poética, implica conhecimento vasto, implica sabedoria, 
implica, sobretudo, amor às letras. 

Com a visão de crítico de nomeada e estudioso do fenômeno 
literário, F. S. Nascimento consolida, com esta obra, “o estudo da 
rítmica dos poetas do modernismo, bem como a das gerações mais 
novas”, indo mais além, trazendo abonação das normas do verso 
livre, as quais, segundo análise de Cavalcanti Proença, em seu livro 
Ritmo e Poesia (Rio de Janeiro: Org. Simões, 1995), não haviam ficado 
convencionalmente definidas. 

Para isso, F. S. Nascimento, lançando mão de paciente 
pesquisa, buscou reunir grande número de versos assimétricos, 
quer marcados por sinais externos; quer por simples pausa fônica; 
quer pela curvatura sonoramente contínua, mediante o emprego 
translinear do enjambement, quer pelo fracionamento da sintaxe 
poética; quer pelo pleno conhecimento da fonologia oracional; quer 
pela utilização do verso livre cem por cento que, segundo Manuel 
Bandeira, “é aquele que não se socorre de nenhum sinal externo, 
senão o da volta ao ponto de partida à esquerda da folha do papel”.

Na primeira parte do livro, F. S. Nascimento, buscando a 
explicação do fenômeno poético e visando à fundamentação dos 
objetivos a que se propôs, recorre a considerações com base na 
métrica greco-latina, passando pela versificação francesa, pela 
castelhana e lusitana, até chegar à métrica no Brasil. É a segunda 
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parte, porém, a mais relevante do livro, ou seja, o leito por onde 
ele faz correr, em movimento contínuo, as águas de sua arguta 
inteligência, fazendo desaguar no leitor as pérolas de sua lúcida 
argumentação, tudo respaldado naquela seriedade com que trata 
os assuntos literários. F. S. Nascimento não só expõe conceitos, mas 
vai dirimindo dúvidas, explicando-as à luz do seu vasto conhecimento, 
aliado à imparcialidade do crítico seguro, que é, em seus juízos de valor.

Aqui, ele nos oferece primorosas lições sobre o assimetrismo 
exercitado ao longo da estética modernista, tomando como normativa 
básica o poema “Canteiro das Horas”, do poeta francês Henri de 
Régnier. E, partindo de Mário de Andrade, com o poema “Tu” 
(Pauliceia Desvairada, 1922), a José Telles, com “O Milagre da Rosa” 
(Poemas Estivais, 1997), F. S. Nascimento explora com acuidade todos 
os movimentos literários ocorridos no Ceará, desde o Grupo Maracajá 
(1929), que teve em O Canto Novo da Raça o marco do modernismo 
cearense, até nossos dias. São decorridos, portanto, 75 anos entre 
Mário de Andrade e José Telles. E nesse intervalo, bem numerosos 
são os versos produzidos por autores cearenses, a fonte em que  
F. S. Nascimento foi buscar a abonação para as regras do moderno 
assimetrismo, neste seu ensaio. 

Os trinta e seis autores cearenses que estamos nesta obra, 
abonando com nossos versos as regras da moderna versificação 
heterométrica, sentimo-nos plenamente envaidecidos por nos saber 
imortalizados como poetas que soubemos, por intuição ou por 
conhecimentos adquiridos na leitura de consagrados modernistas, 
já que não dispúnhamos de nenhum tratado definido sobre o 
assunto, soubemos evoluir, mesmo assim, e imprimir ao nosso verso 
a forma da metrificação moderna, sobre a qual já se pronunciara 
Manuel Bandeira: “O verso verdadeiramente livre foi para mim 
uma conquista difícil. O hábito do ritmo metrificado, da construção 
redonda foi-se-me corrigindo lentamente”. 
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Ressaltemos, também, neste livro, a excelência da linguagem, a 
clareza do enunciado, a riqueza do conteúdo, a concisão, a construção 
frasal, o que imprime à obra um estilo elegante, agradável leitura e 
entendimento preciso.

Por fim, somemos à argúcia e ao engenho de F. S. Nascimento 
a sua virtude maior: a simplicidade. E a simplicidade, sabemos, é o 
começo da sabedoria; e a sabedoria é poder contemplar as cousas 
eternas e imutáveis. Em razão disso, fica externada nossa homenagem 
ao Acadêmico F. S. Nascimento nestas duas estrofes do poema de 
Guilherme de Almeida, intitulado “Simplicidade, Felicidade”:

“Ser como o rio cheio de graça,

que move o moinho, dá vida ao lar,

fecunda as terras... E, rindo passa,

despretensioso, sempre a cantar.

Ou ser como a árvore: aos lavradores

dá lenho e fruto, dá sombra e paz;

dá ninho às aves; ao inseto, flores...

Mas nada sabe do bem que faz.”

Parabéns, F. S. Nascimento! Temos certeza de que Diretrizes 
da Linguagem Poética espalhar-se-á rápido pelos cursos de Letras de 
nossas universidades, pela mão dos cultores, amantes e estudiosos 
da poesia, encontrando, assim, o seu verdadeiro destino. 

Agora, já podemos dizer com ufanismo que existe um valioso 
tratado sobre as normas da moderna arte poética cearense. Que o 
façam os outros estados.
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AMIGO POETA:

Noemi Elisa Aderaldo

Horácio Dídimo permanece, na verdade, uma espécie de 
“Guardador de Rebanhos” para tal vocacionado, que se distingue 
pelos seus atos cotidianos e dons de Poeta.

É, já mesmo, através da sua Poesia, que ele, em princípio, 
se distingue, pois a autenticidade da mesma incorpora a busca do 
Divino, expressa na Bondade e na Simplicidade.

Tanto nos seus Atos como na sua Poesia, Horácio parece ver 
Deus com a pureza e a alegria do Menino, ao qual se dedica, e no 
qual se metamorfoseia.

Quando, normalmente, já estaria cansado, resolve manifestar 
sua compaixão pela Humanidade ensinando o que julgava 
fundamental, e então ministra um curso com o nome de Pai Nosso, 
em que nos orienta para o desprendimento das coisas temporais e 
para atingir algo sublime, que provém do despojamento do dar-se, 
do entregar-se integralmente a algo maior.

E então confunde-se a Obra com o Autor, tão autenticamente 
ele nela transparece.

A delicadeza das imagens mais lembra uma renda de alianças 
urdida no Além de nós com a arte do Espírito.

Já sua escolha sobre o estudo da Literatura Infantil nos leva 
ao caminho da pureza e da alegria, que ele trilhou.

É um Poeta da Serenidade, do Sonho e da Bem-aventurança, 
que anteviu para o Homem.

Não lhe interessa o aparecer para seus semelhantes, mas o 
ser descoberto pelo Alto, e ser, pelo menos, um dentre os tantos 
escolhidos.
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Ele une a Inteligência ditada pela Cultura com a Inteligência 
ditada pelo Coração.

Aliás, é essa “Inteligência ditada pelo Coração”, e com o 
apanágio da Cultura, que fundamentalmente perfaz, numa síntese 
perfeita, o Ser, a Vida e a Obra dessa Personalidade tão extraordinária 
pela sua raridade, mas tão acessível pela sua naturalidade e pela sua 
humildade.

Dentre outras coisas originalidade derivada da espontânea e 
encantadora Simplicidade horaciana que permeia todo o seu Ser e 
toda a sua Vida, de uma forma incomparável para quem o conhece 
é atributo que o revela mais que outro qualquer, e que aureola a sua 
proverbial Sabedoria.

Afinal, como pode ser tão simples uma natureza tão rica, 
e por isso mesmo tão complexa? Não é paradoxal? Mais parece a 
prevalência de especial e merecida Graça.
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DESPEDIDA AO POETA HORÁCIO DÍDIMO

Para Evendina

Linhares Filho

Fica teu alto exemplo de virtude

e a afinação dos versos que poliste.

Fica a falta de ti, um golpe rude,

fazendo-nos sofrer hora tão triste.

O sol, porém, como disseste, existe.

Existe o sol, embora se transmude

tudo em dor. Afinal, sua luz consiste

na vivência do Amor como atitude.

E esse Amor que pregaste há de, construindo

o bem e a paz, trazer-te perpetuado,

muito viver tornando suave e lindo.

E, apesar de te vermos já partindo,

sentir-te-emos o espírito do lado,

a sorrir sempre, com Amor infindo.
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SAUDADE DE HORÁCIO DÍDIMO

Sânzio de Azevedo

Horácio Dídimo, que Deus levou no dia 3 de setembro deste 
ano de 2018, exalava algo de bondade, simpatia e santidade, com sua 
sincera e fervorosa devoção.

Como poeta, eu o conheci logo depois de publicar meu 
primeiro livro de poemas, quando regressei de São Paulo, onde vivi 
por mais de seis anos, e vim encontrá-lo com seu belo livro tempo de 
chuva, de 1967, ao qual se seguiria, em 1968, tijolo de barro. 

Falecendo aos oitenta e três anos de idade, ele nos deixou uma 
alentada bibliografia composta de poesia, literatura infantil e ensaio.

Mas nesta página de saudade pretendo falar do tempo em 
que o conheci, e por isso me permito focalizar apenas os dois livros 
com que o poeta encantou a todos nós e dos quais transcrevi alguns 
poemas na minha Literatura Cearense, de 1976.

Seus textos eram, sempre, sem maiúsculas, desde o título. 

Primeiro, alguns poemas de tempo de chuva, como “a estrada”:

vou andando romântico e macambúzio

cheio de ideias velhas

e sobrenomes antiquíssimos

é esta uma das formas de dizer adeus.

Agora, vejamos a originalidade de “a sala de espera”:
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a sala de espera

produz longos silêncios

miseráveis

talvez lá dentro

atrás do tabique

nunca tenha havido ninguém

E, para encerrar as transcrições de tempo de chuva, essa 
obra-prima que é “o banco do jardim”. Note-se que a quase extrema 
economia vocabular não chega, nem de longe, a prejudicar a onda 
de lirismo que transborda do poema. Trata-se de uma obra-prima 
de síntese e de sentimento profundo:

ela foi embora

mas as palavras que ela disse ficaram

e conversaram muito tempo ainda

Em tijolo de barro o poeta filosofa com palavras simples, mas 
precisas, e nos dá mais um belo texto:

as nossas maquinações

não são suficientes para interromper lá fora

o voo dos lepidópteros

A mesma leveza vai conjugar-se a um humorismo cruel em 
“a sobremesa”:
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quem sabe o que vem depois?

jantamos nossos churrascos

contra a vontade dos bois

Ainda desse tijolo de barro é a sabedoria algo humorística de 
“a solução”:

daqui a cem anos

todos os nossos problemas

nos terão resolvido

Temos nesses versos uma dolorosa (e para alguns consoladora) 
verdade: a transitoriedade dos nossos contratempos, em face do 
evolver inevitável dos tempos.

Um dos textos menos breves do livro é “o professor”, cujo 
título propositadamente ilude o leitor:

o que mais impressionava

era a extrema magreza
o olhar profundo
a arquitetura bizarra

a falta de tato
o coração vazio
e o riso exagerado

do esqueleto suspenso na parede. 
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A força desse poema reside justamente na surpresa do último 
verso, revelador do determinado em tantos determinantes nos versos 
anteriores.

Das lembranças mais recentes do meu amigo, colega na UFC e 
na Academia Cearense de Letras, ficou-me a imagem alegre de seus 
oitenta anos na Fundação Demócrito Rocha, ao lado dos filhos, dos 
netos e da amada Evendina.
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A VIAGEM INESPERADA

Para Horácio Dídimo – in memoriam

Giselda Medeiros
Calei-me, já não abro a boca,

Porque sois vós que operais

(Sl 38:10)

Poeta, te foste na incandescência da tua Estrela Azul,

quando dormias um sono invisível.

E no sono sonhavas com crianças,

avidamente bebendo-te histórias: 

d’O Passarinho Carrancudo, do Mestre Jabuti,

d’O Menino Perguntador, das Historinhas Cascudas...

Depois, um caminho de nuvens

foi colocado a teus andarilhos pés de poeta.

E tu te foste na aragem prateada das paisagens

que iam e vinham à tua visão, diluindo-se.

Subiste, alcançaste, em tua Nave de Rubi, a porta áurea que 
leva a tocar o intocável,

a ver o invisível, a ouvir o inaudível, a sentir o insensível

e, ao fim, na fluidez do corpo, na concepção do imaterial,

extasiar-se diante da pura fulgurância do Amor

e contemplar o olhar extasiante de Deus, pleno de vida eterna.

Então, Poeta, assenta-te,

Porque a festa te espera.
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GENUINO ETERNO1

Tales de Sá Cavalcante2

15 de abril de 1938. A Fazenda Tamboril do Sales, em Pedro II, 
no sertão do Piauí, testemunhou o nascimento de uma estrela. Surgia 
Genuino Sales. Tanto amava suas origens que, a pilheriar, escolheu 
para seu e-mail particular a expressão genumatuto@bol.com.br.

“Lá aprendi a soletrar o mundo para leitura da vida”, escreveu 
Genuino. Leu e escreveu a vida. E na vida. Tornou-se o mestre dos 
mestres de todos da Organização Educacional Farias Brito. Tornou-
se imortal por diversas Academias, algumas no seu Piauí, outras 
no seu Ceará, como a Fortalezense de Letras, a Cearense de Língua 
Portuguesa e a Academia Cearense de Letras, a mais antiga do Brasil, 
onde conviveu com a alta intelectualidade cearense.

 Vi meu grande amigo e conselheiro de todas as horas, Genuino 
Sales, erguer,  entre nós, Catedrais de Sonhos.

 Disse o imortal: “Volto a sentar-me nas pedras ancestrais de 
meu terreiro; e me ponho a fitar a estrada longínqua por onde andei e 
que agora, encurtada, me aponta certezas das coisas inatingíveis. Vivo 
esperanças multiplicadas pela ousadia de meus sonhos e me assusto 
diante da eternidade das pedras (...) transformadas em cátedras (...)”

Genuino se fez pedra e se fez cátedra. Formou-se em Direito 
e em Letras, foi nomeado juiz, mas renunciou à magistratura, pois 
ensinar aos outros era o que o fazia feliz. Genuino foi um semeador 
de letras. Fez de onde ele estivesse o Espaço da Palavra. O mestre 
mais querido do Farias Brito. O símbolo maior para quem abraça o 
magistério e ama os livros.

1 O Povo, Fortaleza, 19 out. 2018.
2 Reitor do FB UNI e Diretor Superintendente da Organização Educacional Farias Brito.
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O mais eloquente exemplo de como se enfrentam as agruras da 
vida veio ao considerar-se um “parkinsoniano lépido”. Sua existência 
foi inspiradora. Cunhou frases lapidares: “Uma coisa é o que eu faço, 
outra coisa é o que nós fazemos”, “Ando sem equilíbrio, mas não sou 
desequilibrado”, “A velhice é uma graça muito sem graça”.

 Perdemos o contato físico com Genuino, mas ficam suas lições. 
Conquistou a eternidade das pedras. Viveu assim. Viveu bonito. Do 
Sertão a Fortaleza. Da sala de aula ao infinito.





2ª Parte

Estudos
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CARLOS GONDIM, O POETA DA ANGÚSTIA

Sânzio de Azevedo

Introdução

QUEM por acaso folhear o livro Poemas do Cárcere, de Carlos 
Gondim, livro saído dos prelos da Tipografia Central (Rua Major 
Facundo, 272, Fortaleza), em 1923, entre outros poemas amargos, o 
“Canto do Pária”, vazado em dez estâncias em alexandrinos clássicos. 
Poema tão impressionante, deve, a meu ver, ser lido na íntegra, para 
que dele não se perca nada:

“É uma insânia o que sinto! É o desespero mudo

Que o peito despedaça e oblitera a razão!

Abandonou-me a crença – o mais precioso escudo,

Desamparou-me a fé – meu único bordão!

Ululam-me no encalço os tormentos de Orestes...

Como que em derredor de mim tudo se escombra!

— Rio-me, como Lear, louco, rasgando as vestes,

— Duvido, como Hamleto, interrogando a Sombra. 

Barco errante, a singrar entre parcéis e fráguas,

Ando ao léu, à feição de um destino traidor...

— Em que Letes irei esquecer minhas mágoas?

— Que Cocito infernal tragará minha dor?
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E, assim, obedecendo ao fadário, caminho...
E hei de, como um fantasma, entre os homens errar,
— Triste e esbulhado Jó, sem pão e sem carinho,
— Orfeu dorido e insano, a carpir e a cantar!

E, irremível precito, uma voz que me aterra,
Tenebrosa e augural, meu futuro prediz:
— “Para sempre serás um réprobo na terra,
Eterno forasteiro em teu próprio país!”

E é esta voz, que em meu peito o desespero lança,
Como o dístico cruel que encima os penetrais
Do Orco, onde Dante viu toda humana esperança
Perdida, a soluçar o eterno NUNCA MAIS!

Rei Tântalo, que, em vão, ao céu exora e pede,
— Condenado a sofrer uma iníqua expiação,
Tendo a linfa a meus pés – ardo abrasado em sede,
E morro à fome – tendo o fruto à minha mão!

Que convulso pincel de um Goya alucinado,
Este suplício atroz, mais fero que o da cruz,
Criara, do que sucumbe às trevas sepultado,
Ansiando a liberdade e o ascenso para a luz?!

Tudo exulta lá fora e canta ao sol da vida,
Que aos felizes sorri, como um rio de mel,
Enquanto, presa à dor, esta alma desvalida
Esgota, até ao fim, seu cálice de fel.
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E ninguém saberá deste tormento insano!

E ninguém ouvirá ao insonte Prometeu!

Ninguém! Pois que é de rocha o coração humano,

E meu canto jamais há de chegar ao céu!” 

Por que esse poeta se exala em versos tão cheios de angústia? 
Somente conhecendo a vida e as desventuras de Carlos Gondim 
poderá alguém imaginar a origem verdadeira de tamanha amargura.
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DOUTOR LOBO, PENSAMENTO E AÇÃO

Lúcio Alcântara

Síntese é sempre um desafio posto aos que escrevem, perante 
o avanço da comunicação eletrônica, mormente quando se trata de 
tema complexo ou biografia vasta. É a situação com a qual me deparo 
no momento, incumbido de abordar numa breve comunicação a vida 
rica e proveitosa de João Otávio Lobo (1892-1962), Doutor Lobo, como 
se fez conhecido, bem assim os opimos frutos que deitou na terra. 
Foi médico de prestígio, político de sucesso, professor admirado e 
aplaudido homem de letras; tudo isto exigiria mais tempo e arte para 
traçar-lhe o perfil.  

Iniciou seus estudos em Santa Quitéria, onde nascera, no 
Colégio São Luis fundado pelo Padre Tabosa, à época pároco local. 
Foi, portanto, um dos muitos filhos do apostolado pedagógico católico 
desse levita inscrito no rol dos grandes educadores cearenses. Em 
seguida, encaminhado para o seminário da Prainha aí permaneceu 
cerca de cinco anos até constatar a falta de vocação para a vida 
religiosa e dirigir-se para o Rio de Janeiro, aonde viria a ingressar na 
faculdade de medicina, concluindo o curso no ano de 1918. A sólida 
formação moral e cristã haurida nas primeiras lições sob a égide da 
fé e da decência o acompanharam por toda sua existência. Durante o 
curso, para maior proveito, frequentou hospitais e serviços médicos, 
inclusive a enfermaria chefiada pelo professor Miguel Couto, notável 
clínico fluminense, que vaticinou sua vitória confirmada no futuro 
nos seguintes termos: 

“É o Demóstenes da turma. Os seus dotes de espírito 
e de coração fazem dele uma personalidade que 
vai na vida ter duas vitórias: a da inteligência e a 
da atividade. Porque o Lobo é isso: um homem de 
talento e um homem de ação.”
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Não se equivocou o grande mestre. Doutor Lobo pertenceu à 
linhagem rara dos intelectuais capazes de ao mesmo tempo pensar 
e agir.

Defendida a tese de graduação - Em torno do diagnóstico -  
retorna ao Ceará e, após rápida passagem por Santa Quitéria e São 
Benedito, fixa-se em Fortaleza com consultório instalado nos altos da 
Farmácia Amazonas, onde atende volumosa clientela e aos pobres às 
sextas-feiras. A todos recebia indistintamente aliviando o sofrimento 
dos pacientes com lhaneza de trato e o melhor conhecimento técnico 
à época disponível. Foi médico da saúde pública, a cuja direção geral 
ascendeu, com contribuição relevante na luta contra as endemias 
que assolavam o estado. A  tuberculose então incidia de forma 
avassaladora entre nós e precários eram os meios de combatê-la, 
o que motivou sua ida a Berlim em busca de conhecimentos que 
melhor informassem seu desempenho profissional. Então se dizia 
caber ao médico manter o paciente vivo até que a natureza o curasse. 
Ao regressar, trouxe consigo novas técnicas para o tratamento da 
moléstia e a ideia de proporcionar condições mais avançadas de 
assistência aos acometidos pela tísica. No Ceará Médico, órgão do 
Centro Médico Cearense, publicou vários artigos versando sobre sua 
especialidade e temas de saúde pública. No dizer do Padre Edvino 
Friderichs  S.J. , em seu livro, Perfis de Grandes Médicos,

“Dr. Otávio Lobo reunia em sua rica personalidade 
três facetas distintas como médico: era especialista, 
era higienista, e médico, isto é, clínico geral e médico 
de família, atributos raramente encontradiços 
numa só pessoa no seu tempo.”3 

3 Pereira, Antonio Pessoa. Otávio Lobo, Professor e Esteta da palavra. {Inédito},  
Fortaleza, 1992. 19 f.



38

Junto com Pedro Sampaio e Lineu Jucá, e projeto arquitetônico 
de Emílio Hinko, em Cajazeiras, fundou o Sanatório de Messejana, 
reconhecido por autoridades médicas como um moderno 
estabelecimento, inaugurado no dia 1º de maio de 1933. O primeiro 
no gênero no Norte e Nordeste. Fotos da época revelam a beleza da 
edificação, muito mais tarde convertida no grande centro hospitalar 
voltado ao atendimento de portadores de doenças do pulmão e 
cardiovasculares, o hospital Dr. Carlos Alberto Studart. Do renomado 
patologista Amadeu Fialho ficou o registro da impressão que lhe 
causou o moderno nosocômio: “Trago, da visita que fiz ao Sanatório 
de Messejana, a impressão de magnífica organização médica 
associada a uma obra estética”4. Como na vida nem tudo é êxito, ou 
êxito permanente, o hospital cerrou as portas no dia 24 de maio de 
1940. Anos mais tarde, após sua morte, foi encontrado entre seus 
papéis um manuscrito, testemunho doloroso do quanto lhe custou 
o fim de um sonho. Aqui transcrevo parte de seu inédito e sofrido 
desabafo que o coração emotivo não guardou:

...“Saí e lancei um longo olhar ao conjunto daquela 
obra. Vi, então, em minha imaginação, como em 
uma tela animada o germe da ideia, a ideia em 
marcha, o entusiasmo e a ilusão... Quando acordei 
daquele sonho, vi a realidade objetiva de prédios 
desertos e fechados, escandalosamente iluminados 
pelo sol das dez horas. Tomei o carro e à medida 
que me ia afastando, eu sentia que naquelas casas 
vazias ficava a impregnação de minha pessoa, a 
consciência do meu esforço, por certo vencido, 
mas protestando pelos tempos afora, na formidável 
construção daquele empreendimento.” 

4 Lobo Filho, José Glauco. Conferência proferida em comemoração ao centenário do  
Dr. João Otávio Lobo. {Inédito}. Fortaleza. 1992. 4 f.
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Vivo teria, por certo, justificado orgulho ao enxergar no que 
resultou afinal o seu sonho. 

Integrou o Centro Médico Cearense, entidade de classe, na 
condição de orador mercê de seus proclamados dotes no manuseio 
da palavra. Entre tantos belos discursos que encantaram auditórios, 
brilha pelo conteúdo, a um só tempo profundo e acessível, o proferido 
na qualidade de presidente do 1º Congresso Brasileiro de Médicos 
Católicos, ocorrido em Fortaleza em julho de 1946. Naquela peça, 
estabelece a busca da verdade como o supremo objetivo da inteligência 
humana. Distingue as verdades evidentes das analíticas que exigem 
pesquisa para perceber as causas de origem. “Se a investigação não 
vai além das causas imediatas, a esfera é da ciência. Se o raciocínio 
procura estabelecer o nexo de causalidade entre o fenômeno e as 
razões remotas, o domínio é da filosofia”. Sendo o fim o mesmo “são 
muitos os caminhos da investigação,  como os de quem viaja”. Para 
superar a antinomia entre ciência e fé, divide a verdade em duas 
classes: “as demonstradas, no plano da ciência; as reveladas, no plano 
da fé, transcendentes”. Para ele o mistério do homem está mais no 
desconhecido de Carrell que no “sapiens” “vaidosamente aposto por 
Lineu”5. Onde a “luz da razão” não alcança e as verdades não são 
percebidas, a ciência não chega, mas não é contraditada.

O magistério foi outra vocação a que foi chamada servir essa 
nobre alma. Professor do curso de Odontologia da Faculdade de 
Odontologia e Farmácia, foi responsável pelo ensino de Fisiologia 
e, em seguida, Medicina Legal. Admitido na Faculdade de Direito 
por concurso, em maio de 1922 para lecionar a matéria Medicina 
Pública, tendo sustentado a tese Influência sanitária geral dos climas e 
elementos meteorológicos, transferido dez anos após para a cadeira de 
Psicopatologia Forense.  Em 1938, passa a reger a disciplina Medicina 

5 Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de Médicos Católicos. Fortaleza: Indústria 
Gráfica Siqueira. 1946, p. 95.
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Legal, área de sua predileção até ser atingido pela aposentadoria. 
Neste ínterim, dirigiu a faculdade de 1939 a 1951, quando assumiu o 
mandato de deputado federal eleito pelo Partido Social Democrático, 
o PSD. O magistério, na opinião de Vinicius Barros Leal, emitida em 
discurso proferido no Instituto do Ceará em  homenagem centenária, 
foi sua atividade de maior encanto. Depoimentos de ex-alunos e 
colegas professores são unânimes em ressaltar o entusiasmo e a 
convicção com que ministrava suas lições ao ponto de acontecer 
encerrar a preleção sob salva de palmas da audiência. Alberto José 
Tavares da Silva que foi seu aluno e chegou ao Tribunal Federal da 
1ª Região como desembargador chamou-o de “excelso mestre”, que 
primava pela pontualidade e tinha um desempenho em sala de aula 
pleno “de conhecimento e vibração”6. Raimundo Girão, ao se referir 
às classes dadas pelo mestre, não foi menos enfático ao qualificá-
las de “...beleza expositiva sempre revestidas de caráter científico, 
com clareza e estilo”7. Consistiam no “encantado e alegre oásis” em 
meio à aridez temática de alguns assuntos do curso, na expressão 
do antigo discípulo professor Antonio Pessoa Pereira, ao evocar a 
memória do mestre em representação da Academia Cearense de 
Língua Portuguesa, por ocasião do seu centenário de nascimento e 
aí classificá-lo como um “esteta da palavra”.  

Recrutado para a política, em razão das virtudes que ornavam 
sua personalidade e o credenciavam ao serviço mais abrangente 
da sociedade, foi deputado (1929-1930) com assento na Assembleia 
Legislativa que veio a presidir. Nomeado Secretário da pasta do 
Interior e Justiça no período do interventor Machado Lopes (1946), 
chegou a assumir como interino a interventoria. Em 1950, foi eleito 
deputado federal com  atuação voltada para a educação, a defesa 

6 Silva, Alberto José Tavares Vieira da. Professor João Otávio Lobo, excelso  mestre. 
{Inédito}, Fortaleza, 1992. 19 f.

7 Academia Cearense de Letras. Antologia Cearense (1ª Série). Fortaleza: Imprensa 
Oficial. 1957. p.235.
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do Nordeste e a criação de uma Universidade Federal no Ceará. 
Foi relator do projeto na Comissão de Educação e Cultura, o qual 
aprovado foi sancionado pelo Presidente Café Filho, coroamento de 
seu empenho e de toda bancada cearense. Ao abordar da tribuna o 
cinquentenário de fundação da Faculdade de Direito e o Congresso 
de Ensino Jurídico organizado para assinalar a efeméride, invoca o 
pensamento de Raymond Poincaré para gizar, em linhas gerais, a 
universidade que tinha em mente para o estado, cujo texto reproduzo:  

“Universal, no sentido de procurar a unidade 
fundamental das ciências; nacional, a fim de 
trabalhar para o bem geral do país; regional, 
para ter em conta aspirações especiais, costumes 
locais, meio econômico e social, traços definitivos 
e tradições da região em que ela viver.” 

Não por acaso, Antônio Martins Filho, nosso Reitor Fundador, 
adotou como lema para a novel instituição o dístico “O universal pelo 
regional” - síntese da proposta imaginada pelo diligente parlamentar. 

Como intelectual e homem de letras, não foi menos marcante 
ou de menor brilho seu protagonismo cultural manifestado em 
discursos e conferências, artigos para jornais e textos de cunho 
literário admirados por sua alta qualidade. Integrou a Academia 
Cearense de Letras, na qual teve ingresso quando da reorganização 
de 1922, ao ocupar a cadeira número 4, sucessor de Antônio Bezerra.  
No O Ceará, Martins Filho e Raimundo Girão deram-no como 
“escritor de fino quilate” e Antônio Pessoa Pereira declarou-o um 
estilista “fluente e mavioso”. É recorrente o reconhecimento do 
quanto era preciso no emprego da palavra justa num estilo elegante 
e linguagem escorreita. Culto, possuído por um arraigado sentimento 
telúrico, adotou uma temática sertaneja impregnada de nostalgia 
e recordações da infância vivida no meio rural, do qual nunca se 
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apartou em espírito e convivência na condição de fazendeiro. No 
gênero, publicou textos curtos de grande beleza – “Urubus”; “A 
Oiticica”; “Cavalos de Pau”; “O Sapo”; “Carro de Bois” e “Gaiola de 
Passarinho” – publicados em diferentes edições do Almanaque do 
Ceará. O já mencionado Antônio Pessoa Pereira, debruçado sobre a 
obra do Dr. Lobo, considerou “Urubus” e “A Oiticica” “dois pequenos 
mimos literários”, poesia em prosa, segundo Sânzio de Azevedo, que 
“se vazados em versos, poderiam ter sido dois poemas parnasianos”8. 

Posteriormente, ambos foram publicados na Antologia 
Cearense (1957) organizada por Raimundo Girão e em Terra da Luz 
(1966) de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do 
Ceará. Curioso como o talento e a sensibilidade do autor tenham 
extraído beleza e harmonia de tema tão insólito quanto o dessas 
aves de rapina. Os olhos sensíveis do autor surpreenderam beleza 
resgatada da memória de criança, “casta volúpia: olhar urubus 
voando” impressão transformada em texto elegante e preciso. 

Lembro-me de tê-lo visto uma vez, ou pouco mais que isso, 
impactado por uma energia natural que transmitia e a aparência 
de um senador romano encanecido e altivo. De seu temperamento 
falam os coevos, alunos e colegas, para descrevê-lo como lhano, 
educado, benevolente, simpático. Leite Maranhão seu colega médico, 
conhecido por ser desabusado, assim se expressou a seu respeito:

“O Lobo era mais um cordeiro. A sua voz não 
tinha aspereza, macia, aveludada, melódica, tinha 
a sedução de uma evocação e o ritmo invariável 
da euforia que brotava da alma nas expansões de 
afeto e cordialidade.”9  

8 Pereira, Antonio Pessoa. Otávio Lobo, professor e Esteta da palavra. {Inédito}., Fortaleza, 
1992,19 f.

9 Studart, Carlos Alberto; Souza, José Ribeiro de. O centenário de João Otávio Lobo:  
saudação ao homenageado. {Inédito}, Fortaleza, 1992. 10 f.



43

Amorim Sobreira, como ele professor da Faculdade de Direito, 
na mesma linha, tinha-o como um “homem sobretudo polido, 
afável, cordato, circunspecto”. A empolgação e a determinação 
como características suas podem justificar a opinião do médico 
Antônio Justa, que o define como “ardoroso, veemente, fogoso, quase 
agressivo”. Será este o Doutor Lobo Presidente do 1º Congresso 
Brasileiro de Médicos Católicos, a se realizar em Fortaleza, que, 
eufórico, ao receber a confirmação da vinda do Cardeal do Rio de 
Janeiro D. Jaime de Barros Câmara repete os braços abertos num 
gesto largo, “o Cardeal, o Cardeal...”10

Católico de sólida formação permaneceu fiel à doutrina da 
igreja que não cessou de proclamar e aos valores morais que cultivou 
anunciados na cátedra com a convicção dos que pregam aos que 
carecem de orientação. Agia assim quando combatia a eutanásia 
sob o argumento de que “a lei brasileira dava o direito à vida, mas 
não sobre a vida”.11 Ou quando identificava na família o alicerce da 
sociedade e a necessidade de preservá-la para evitar que “rompido 
um elo moral, se vá toda cadeia de virtudes cristãs”. 

João Otávio Lobo pertenceu à estirpe de médicos que liam e 
escreviam muito, diferente dos esculápios de hoje que leem muito 
pouco e escrevem quase nada. Menotti Del Picchia, em prefácio ao 
livro Medicina e Médicos de Waldemar Berardinelli, afirma que “certos 
médicos dão para escrever bem, fugindo àqueles termos sábios que 
mascaram a ignorância do esculápio diante de certos indecifráveis 
enigmas da fisiologia”. Dr. Lobo, sem dúvida, foi um destes. 

10 Leal, Vinicius Antonius Barros. Centenário do Professor Doutor João Otávio Lobo.  
Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza. t. CVI (1992): 219-230.

11 Silva, Alberto José Tavares da. Professor João Otávio Lobo, excelso mestre. {Inédito}, 
Fortaleza, 6 f.
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Colhido pela morte súbita antes de completar 70 anos, o 
arreliado Leite Maranhão o definiu como sendo “o último e maior 
expoente do humanismo clássico da geração contemporânea”.

Fortaleza, 11/03/18
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CASSIANO RICARDO: CRIATIVIDADE E PERMANÊNCIA

Linhares Filho

O que surge, de início, aos olhos de quem observa a poesia de 
Cassiano Ricardo é a sua absoluta atualidade, apesar da idade um 
tanto avançada com que, na última fase da obra, versejou o poeta, 
que pensou e sentiu com o seu tempo, adaptando-se às sucessivas 
transformações estéticas e preservando a autenticidade de sua arte, 
que promete subjugar o tempo pela imortalidade, mais ou menos na 
medida em que conseguiu, com validez, acompanhá-lo.

A combinação do “eu íntimo” com o “eu social”, apontada 
pelas lúcidas doutrinas de Carlos Bousoño, que só compreende o 
artista com a personalidade integrada no seu meio e no seu tempo, 
é adotada, admiravelmente, por Cassiano em todas as facetas da 
elaboração poética: na temática, na forma, no conteúdo, elementos 
que configuram a cosmovisão de um escritor.

Como sabemos, a base filosófica das teorias bousoñianas é o 
pensamento de Ortega y Gasset, que nos dá a consciência de que 
o homem se liga tanto ao seu meio e ao seu tempo que salvar a si 
mesmo implica salvá-los: “Yo soy yo y mi circunstancia, y se no la 
salvo a ella no me salvo yo.”

O que faz o autor de Sangue das Horas é lutar pela salvação de 
sua circunstância, sentindo-se, através de um lirismo comunitário, 
cidadão do Brasil e do mundo, vivendo na segunda metade do 
século XX. Daí só raras vezes cantar ele os sentimentos estritamente 
pessoais, e, quando assim procede, legitima sua atitude, do ponto de 
vista estético, com a utilização da mais atual forma e exprimindo com 
autenticidade sentimentos humanos vitais. Por isso, participante é a 
sua poesia, que ele praticou inspirado em nossa cultura e preocupado 
com o momento histórico.
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Embora consideremos, nas circunstâncias em que são 
necessárias, tão importantes as manifestações da poesia épica e da 
social quanto as da poesia puramente lírica, achamos que no lirismo 
está a própria essência do poético. Aplaudimos, por isso mesmo, o 
lirismo coletivo de poetas como Cassiano, atento para a sua realidade 
histórica e identificando-se com o sentimento popular e universal. 
Humana, portanto, é a poesia de Cassiano Ricardo pelo que revela 
de comum entre os homens, e humanista enquanto se esforça por 
irmanar os homens e lenir-lhes as dores.

Enfrentando a desvantagem da nossa pouca idade de 
Nação, o que impede uma sedimentação maior dos nossos mitos, e 
arrostando com a descrença que o mundo moderno tem do heroísmo 
do homem atual, chega o Martim Cererê (1928) vitorioso como 
epopeia modernista ao seu nonagésimo ano de existência, porque 
lido, discutido e admirado como um repositório esteticamente 
válido dos nossos feitos de povo jovem. Bem que, em vista desses 
feitos, poderíamos galvanizar-nos, corrigindo-nos do mau uso dos 
nossos direitos político-democráticos para uma realização plena, de 
marcante progresso no futuro, já que a verdade histórica, recriada 
pelo poeta com tanto brilho e ornamentada com uma simbologia 
tão bela, pode, nesse livro, falar-nos tanto à inteligência como ao 
coração. E, por referir-nos a este, convém revelar o que o próprio 
Cassiano Ricardo, em carta a nós endereçada, escreveu, confirmando 
o seu lirismo comunitário:

Costumo citar MacLeisch, para quem o coração não 
é só individual e sim também social: é instrumento 
de autoanálise e precisa interessar-se pelas questões 
públicas, como é do seu dever.12

O Martim Cererê, conforme o seu subtítulo, é “o Brasil dos 
meninos, dos poetas e dos heróis”, ou o “Brasil-menino”, como 
12 RICARDO, Cassiano. Cartas: de Cassiano a Linhares Filho. O Povo, Fortaleza,  

20/maio/1972 [Suplemento Jornal do Lourenço Filho].
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sinteticamente o autor explica ser o seu magno livro de mitos 
nacionais. Irmanados pela mesma essência, isto é, o sangue da Fábula, 
os meninos, os heróis e os poetas são escolhidos como personagens 
da epopeia, assim como o receptor desta terá que assumir o espírito 
infantil, poético e heroico, e entender, mesmo hoje, que, tal qual os 
bandeirantes entendiam, a “Esperança, segundo o autor, é uma forma 
de caminhar”, pois os bandeirantes, sendo heróis, tinham também 
um pouco da meninice dos nativos e do visionarismo dos poetas.

Conta-se, no Martim-Cererê, o esplendor, o colorido, a rudeza, 
a agressão e o encanto do nosso meio físico; o vermelho da manhã 
nativa; a Noite africana; a contribuição das três raças, o índio, o 
branco e o negro para a nossa formação étnica; os costumes desses 
elementos de miscigenação; o bandeirantismo com a sua marcha 
para o Oeste e suas várias penetrações sertanistas, criando cidades, 
povoando-as, plantando café; os bandeirantes com as suas penas, 
ousadias e conquistas; o começo do nosso desenvolvimento agrícola 
e mecânico. E exorta-se o imigrante para que, com a sua experiência 
e o seu trabalho, venha irmanar-se conosco, sentindo, pelo cultivo 
da terra, “a emoção do descobridor”.(MC, p.231)

Propomos a divisão do livro em três movimentos, a 
saber: Gênese, Configuração e Desenvolvimento do Brasil.  
A Gênese compreenderia as três primeiras partes, que se prendem, 
respectivamente, aos seguintes temas: Na Manhã, a busca da Noite 
pelo Rei do Mato; O achamento do Sol da Terra pelo Marinheiro; 
A busca e o encontro da Noite pelo Marinheiro. O que chamamos 
de Configuração constituir-se-ia da 4ª parte: Casamento do 
Marinheiro com a Uiara, nascimento e façanhas dos Gigantes de 
Botas. Formariam o Desenvolvimento do Brasil a 5ª parte sob o 
tema A criação de caminhos, de cidades e a plantação dos cafezais; 
e a 6ª parte sob o tema O progresso metropolitano, a convocação ao 
imigrante e conclusão retrospectiva.
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A mitologia clássica, que comparece à poesia neoparnasiana de 
Cassiano Ricardo, acompanha sua obra toda como elemento cultural 
de certo realce, ora tendo o poeta o intuito de réplica à mentalidade 
clássica ou de substituição dos seus valores, ora integrando o 
autor aspectos de tal mitologia no rol dos símbolos poéticos. Esses 
procedimentos ocorrem no Martim Cererê, o mesmo acontecendo 
aí com valores religiosos. Também para fazer caracterizar-se como 
epopeia esse poema, que, como tal, se prende à História do mundo, 
o autor alude a elementos de História antiga, sobretudo da epopeia 
clássica. Assim, no argumento da p.41, encontramos a substituição 
de Ulisses pelo Marinheiro luso, que “não se fez amarrar ao mastro 
do navio, nem mandou tapar os ouvidos dos demais marinheiros” 
ao ouvir  o canto da Uiara, sereia nativa. Borba Gato é “um novo 
Jasão / na conquista do Tosão de Ouro”. (MC, p.158) Ao Tosão várias 
vezes se alude.

Para determinar a cor dos portugueses, recorre o autor a 
Camões numa epígrafe: “Gente assim como nós, da cor do dia”. (MC, 
p.42) E, noutra epígrafe, para indicar a cor dos africanos, o poeta 
apoia-se também no vate lusitano: “... os povos a quem nega / o filho 
de Climene a côr do dia”, (MC, p.56) passagem repetida no poema 
“Onde estaria a noite?”

A uma figura de Os Lusíadas alude Cassiano: “E o Ipupiara, 
mais temido que o gigante Adamastor”. (MC, p.85) Na peça 
“Declaração de amor” usa a técnica do ready-made, um aspecto da 
intertextualidade, em relação a versos camonianos:

de mundos nunca vistos nem sonhados,

por mares nunca de outrem navegados. (MC, p.48)

Uma das epígrafes da 4ª parte do livro origina-se das 
Metamorfoses, de Ovídio.
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Referindo-se aos bandeirantes no poema “O gigante nº 3”, em 
que focaliza Fernão Dias Pais Leme, escreve o autor:

Tropa de poetas, entre os quais seguia

algum Orfeu caboclo, lira em punho (MC, p.136)

O ardil de Ulisses contra o gigante Polifemo na Odisseia é 
lembrado em relação a um dos gigantes:

E se Ulisses tinha um nome, Ninguém, ele seria 
maior do que Ulisses porque não tinha, sequer um 
nome; era, apenas, o Gigante Sem Número.

Esse gigante é indefinido, é mais que anônimo, é o “Inúmero”. 
O fabuloso nutre-o mais que aos demais gigantes. “Já ele havia 
reunido, em seu quilombo, todos os Sem Número da redondeza [...] 
Todos os que houvessem aprendido a chorar em silêncio”, (MC, p.168) 
segundo o poeta. E, ao verificarmos que tal gigante é considerado 
maior que Ulisses, que possui o nome de Ninguém, e sabendo que 
Cassiano Ricardo, em sua obra posterior ao Martim Cererê, designa o 
homem do povo, por várias vezes, com o nome “Ninguém”, podemos 
aquilatar, mais ainda, o apreço que tem o poeta a esse homem, não 
obstante o anonimato e o desvalor a que esse homem da plebe é 
relegado sob o signo “Ninguém”, que adquire força dialética em vista 
do relacionamento que se faz com Ulisses, um líder e um libertador.

Ao lado da mitologia clássica, acionada na medida em que os 
arquétipos de Jung, que estão no inconsciente coletivo, reaparecem, 
o autor privilegia os mitos nacionais, que, de uma forma ou de outra, 
refletem a recriação desses arquétipos: a Uiara; o Aimberê, que é Rei 
do Mato; a Cobra Grande, que equivale à Cobra Norato, de Raul Bopp; 
o fruto de Tucumã, que se compara com o fruto proibido do Paraíso; 
o Caapora; Conimá, o feiticeiro; o Corrupira, que desastrosamente, 
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numa maneira de o autor explicar insucessos históricos, subtrai à 
bruaca de André de Leão o roteiro de volta; a cuca; o boitatá e outros.

O autor poetiza muitos dados históricos, metaforizando, 
hiperbolizando, enfim, conotando. É o caso, por exemplo, do gigante 
nº 6, o 1º Anhanguera, pai de Bartolomeu Bueno e o que ameaça 
o bugre com o incêndio. É assim que o poeta, fantasiando o caso, 
redimensiona o fato de o bandeirante possuir, na verdade, um olho 
cego:

Tenho a lua no olho esquerdo;

tenho o sol no olho direito.

Apago a lua quando quero, 

Acendo o sol quando me apraz; (MC, p.172)

Da mesma forma, vemos transformar-se a realidade da 
configuração geográfica do Brasil atual com estes versos de fino 
lirismo, em que o País se enobrece, aproximando-se da música:

Meu avô ainda intrigado,

Foi modelar a fronteira:

E o Brasil tomou forma de harpa. (MC, p.191)

Apreciemos, ainda, seguindo a linha dessas reflexões, o caso 
daqueles papagaios que assistem à primeira missa em nossa Pátria. 
Aproveitando possibilidades imitativas desses pássaros, constrói o 
autor uma hipérbole de sabor irônico, que se adapta à irreverência 
nativista, estampada esta em todo o poema “A missa e o papagaio”:

Depois acaba a missa

E então os papagaios

voltam, todos, pro mato,

já falando latim... (MC, p.52)
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Nesse poema, a escolha da invocação “Stela matutina...” 
explica-se por se tratar da primeira missa no País da Manhã. 
“Refugium peccatorum...” refere-se, criticamente, ao fato de os 
navios portugueses com pouco trazerem malfeitores que aqui se 
abrigariam, como reza o verso do poema “Pralapracá”: “vinha 
trazendo degredados”. (MC, p.64) “Terra papagalorum...” é o verso 
com que eruditos, decerto naturalistas, classificariam, ali, presentes 
distraidamente àquela missa, as aves brasileiras. O verso “Bem 
que vem de Belém...”, seguido da onomatopeia caracterizadora do 
palrar daqueles psitacídeos - “Corrupaco, papaco”- sugere alusão 
metonímica e em braquilogia à lusitana Torre de Belém, lugar de 
erudição: os papagaios, cavaqueando fabulescamente, menoscabam o 
saber e as cerimônias, como representantes essas aves de um mundo 
anterior à perda da inocência (“entre as crianças grandes / da Terra 
sem pecado”) (MC, p.52)

Mas no referido poema o que exerce uma força sugestiva bem 
mais apreciável é a irreverência do “Sol nu, Sol-cacique, / dançando 
ao pé da cruz, querendo “forçar Frei Henrique / a um gole de cauim”, 
quando o frade pede: “emitte lucem tuam”. Nenhuma luz, como quer 
suscitar em réplica o poeta, seria mais lógica que a do Sol do País da 
Manhã. O cauim substituiria o Vinho Sagrado.

Uma visão primitivista, naturalista dá uma versão nova ao 
fato bíblico da epifania no Cererê, o mesmo ocorrendo com a crença 
profana no Papai Noel:

Zozé, Columi e Ioiô

(filhos de um país criança)

esperam o Vovô Grande

dormir e furtam-lhe as botas.

Onde estará o Pé de Pau?

E o Bixira? E o Borba Gato? (MC, p.176)
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O redimensionamento do costume natalino se engrandece 
com o leve traço elegíaco. O presente que o menino bandeirante 
ganharia na noite de Natal, “Noite de coisas remotas...” (Ibidem), seria 
a herança do exemplo de tenacidade e heroísmo, que se depositaria 
nas próprias botas furtadas dos antepassados. 

É marcante o significado de inclusão do poema –, de que 
provêm os últimos versos citados com destaque –, no espaço físico 
do livro, espaço a que antecede imediatamente o poema sobre o 
Anhanguera: é que, conforme relata Cassiano no seu Marcha para 
Oeste, “O Anhanguera II herda do I o apelido, e com ele passa para 
a história (ou para a legenda) até hoje”13.

Com o “Conjugo vobis” de Anchieta abençoando a união da 
Uiara com o homem branco porque este trouxe para ela a Noite no 
Navio Negreiro, podia-se agora ficar “fechando os olhos e fazendo 
a Noite...” (MC, p.78) Repare-se no realismo mágico desses versos, 
com que se justifica, realística e encantatoriamente, a alegoria do 
encontro da Noite. Esta, no dizer de Cassiano, representa o “Carvão 
destinado à oficina das raças” (MC, p.70), mas também, dizemos nós, a 
doçura de muitos acalantos de mães pretas. Desse consórcio nativista 
surgiu a raça assinalada dos Gigantes de Botas, a qual, após beber 
a água do Tietê, o rio que dá as costas para o mar, e após enfrentar 
tragédias extraordinárias, como aquela em que Fernão Dias teve que 
ser pai e juiz, magistralmente contada por Cassiano, após tudo isso fez 
trocar-se o “pralapracá” de navios pelo “pralapracá” de automóveis, 
e o cauim pelo café, em cuja xícara o poeta vê, liricamente, todo um 
passado de calma, de lenta construção, e todo um presente dinâmico.

Julgamos constituir-se o poema “Transfusão”(JS-C) no símbolo 
do peculiar lirismo do poeta, bem como num dos pontos altos do 
seu humanismo. O “sangue doado por um Ninguém para outro igual 

13 RICARDO, Cassiano. Marcha para o Oeste: a influência da “Bandeira” na formação so-
cial e política do Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1970. v. 2. p. 404.
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Ninguém” torna-se o vínculo concreto da identificação lírica do poeta 
com os seus semelhantes. O Ninguém abnegado, capaz de transfundir 
o sangue para a veia de seu irmão, é o mesmo que Cassiano coloca 
no “Poema Apócrifo” (PM) com flechas de palavras contra o muro 
da segregação e discriminação sociais que Alguém construiu.

Outro melhor que Eduardo Portella não definiu a identificação 
dos sentimentos de Cassiano Ricardo com os de seus contemporâneos. 
Ouçamos o que diz aquele crítico: “o coletivo de tal forma se projeta, 
que o autor, à maneira daquelas personagens existencialistas, se 
integra no seu próximo, de tal modo que não se sabe delimitar a 
zona onde termina o seu eu e começa o daquele desconhecido que 
ontem morreu eletrocutado”14.

É ainda o humanismo do poeta d’A Difícil Manhã que o 
faz inconformado com a precariedade humana, com a suposta 
imperfeição da natureza, mas, acima de tudo, com as injustiças 
sociais, o mau uso dos avanços científicos, o prestígio avassalador 
da máquina e da técnica em detrimento dos valores espirituais. Em 
“Percurso” (JS-C) afigura-se-nos a perplexidade, o dilema entre o 
animalesco e o sublime (id e superego) no homem, que se sente 
influenciado, também, pelo binômio de Taine, espaço e tempo, e, 
nesse poema, representam-se as mais gerais inconformações do autor 
de Jeremias Sem-Chorar. No poema “A Cadeira Elétrica” (JTF) o poeta 
sofre toda a tragédia do eletrocutado, perpassando os versos aqui e 
ali de uma fina e dolorosa ironia. No seu inconformismo, Cassiano 
advoga, com “Pedido a um Oficial de Gabinete” (PM), o acolhimento 
do poder público ao necessitado; lamenta com “Auto de uma Ação 
de Despejo” (DM) o desamparo do inquilino despejado; reprova 
com “Gás Lacrimogêneo” (JTF) a máquina de fazer chorar; ironiza 
todas as máquinas por meio de “Ladainha” (JS-C), até sentir os olhos 
secos, dir-se-ia que por acúmulo de sofrimento essencial e epocal, e 
apresentar 7 Razões pra não Chorar (JS-C).
14 PORTELLA, Eduardo. Dimensões I. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1958. p. 132-133.
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O poema “O Gato e o Dicionário” (DM) mostra tão fracas 
compensações ao desconsolo do autor, em quem se exemplifica a 
aludida precariedade humana, que mais valem pela ironia de um 
desses risos amargurados do que propriamente como compensações, 
senão vejamos:

Não tenho as coisas do bazar de Deus,

tenho um dicionário.

Não tenho a mulher que vi na última corrida do 
Jóquei, 

tenho a sua fotografia.

Por outro lado, distinguimos, no referido poema, um modo 
bem poético de cultivar tristes e suaves ilusões.

Embora concordemos com a divisão da obra de Cassiano nas 
cinco fases em que os autores costumam dividí-la, tanto mais que ele 
manifestou uma nítida evolução, acreditamos que ela possui certas 
constantes pelo menos no seu período modernista, o que permite 
apreciar como participantes de um todo, sem discriminação, atitudes 
literárias (ideias, facetas de estilo etc.) que se repetem.

Assim é que “Testamento” (FP) já traz o sentido de doação 
da última fase, sendo poema da terceira e, no nosso entender, vem 
completar, com o “Cacto” (JTF), “O Elefante que Fugiu do Circo” 
(EFC.), “O Urso e as Crianças” (JS-C), as restantes composições mais 
importantes pelo humanismo, que a poesia de Cassiano encerra.

Vejamos como o nosso autor encara o avanço técnico-
científico. Homem do seu tempo, não podia deixar de incorporá-lo à 
sua poética. Na sua terceira fase, “a universal, metafísica, abstrata”15, 
segundo a classificação de Tristão de Athaíde, empolga-se pelo 
desenvolvimento técnico, principalmente a aviação. “O Avião e 

15 ATHAYDE, Tristão de. In: RICARDO, Cassiano. Poesias completas. Rio de Janeiro:  
J. Olympio, 1957 [Prefácio].
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o Pedestre” (DdO) é uma verdadeira sublimação, poetização do 
progresso tecnológico.

Em “Viagem Ex(orbita)nte” (JS-C) e em “Auto de uma Ação de 
Despejo” (DM), o poeta vê na técnica espacial uma fuga à angústia 
da terra ou “por não ter para onde ir” ou porque “uma hora há, em 
que se sobra, na Terra.” Ainda inconsolado, mostra Cassiano, no 
primeiro poema, que o homem, após subir ao espaço, volta, afinal, de 
qualquer maneira, à frágil circunstância humana. E acha no poema 
“O Arranha-Céu de Vidro” (ACV), inspirando-se em conceitos de 
Hobbes e Rousseau, que a técnica, de tão perversa, por assim dizer, 
no seu progresso, dada a sua aplicação desumana, fez atenuar-se a 
selvageria da natureza, que, diante dela, é “bárbara que se tornou 
santa”, é “santa irmã do lobo”.

Reflexões semelhantes, entre si, sobre a condição humana, 
porque inspiradas em textos bíblicos, encontramos em versos desse 
poema e em linossignos16 de “Viagem Ex(orbita)nte”. Naqueles, 
através de um hábil e expressivo jogo de palavras, nega o autor, entre 
decepcionado e blasfemo, que se mantenha, - diante da adversidade 
da natureza contra a obra de progresso arquitetônico, erguida para 
o céu pelas mãos do homem, - a aliança de Deus com essa obra:

O arco da aliança, o sinal do armistício
assinado entre Deus e as suas criaturas.
Arco no céu, e íris em nossos olhos
pra nos lembrar que ainda somos náufragos.

No céu o arco-do-triunfo, em nossa íris 
a água do Dilúvio
que nos escorre pelos olhos, até hoje. (ACV)

16 O linossigno é uma concepção do autor para substituir o verso e extirpar do poema 
todo elemento prosaico, atingindo o que chamou de “autonomia poético”, atitude exer-
cida contra todo automatismo: o métrico, o psicológico (o do Surrealismo) e o mecânico 
(o da informática).
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Nos linossignos do outro poema, o acontecimento paradisíaco 
da desobediência é evocado como começo da condição a que o homem 
foi submetido na sua trajetória terrestre, que teria um marco decisivo 
com a conquista espacial, esperada como libertação da circunstância 
do homem, habitante do planeta:

Criatura posta na terra

por obra de Deus e da cobra

na manhã inicial.

Depois de muitas andanças

chego ao Cabo Canaveral.

Representando a frustração do homem que regressa à Terra 
após a conquista do espaço, o autor, que, em outras ocasiões, reprova 
a natureza por contratempos como a tormenta, que se abate sobre o 
arranha-céu de vidro ou “a seca lacrimossedenta” que “Bebeu meu 
poço”, sugere que o progresso científico nos suprimiu o bem que 
possuímos em nosso estado de natureza:

E eis-me de novo, vil pedestre

que sobra na rua, como sobra 

uma cobra

na calçada. Uma cobra

que fugiu do Jardim Público.

Uma cobra que cobra

o que lhe devemos em ciência,

em troca da inocência.

Nesses versos, a substituição do Paraíso Terrestre pelo Jardim 
Público aparece na medida em que se compara a cobra paradisíaca, 
- símbolo do Mal que persegue o homem, precário que é, - com a 
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própria animalidade deste, animalidade que é insinuada como a 
verdadeira responsável pela fragilidade da condição humana.

Verifiquemos um trecho do poeta em “Flechas contra o 
Muro”(JS-C) no qual se encontram motivos do nosso assunto sobre o 
progresso científico, enriquecidos por relevantes elementos estilísticos:

Uma pomba extremamente vizinha

de bomba.

Uma e outra têm asas.

Uma e outra são limpas.

Ambas são irmãs pelo som.

Um simples equívoco

de fonemas ou de telefonemas

entre os dois hemisférios

uma troca de b por p

e o mundo explodirá

em nossa mão.

(p) bomba.

Observemos o significante da disposição desviada dos 
linossignos, utilizada como recurso espacial-visual, (inspiração 
concretista, à maneira de tantos outros do Jeremias), a sugerir ali 
a imobilidade do muro e as flechas que arremetem contra ele. A 
propósito de tal recurso, menção especial seja feita àquele de “Viagem 
Ex(orbita)nte” pelo valor semântico-estrutural das palavras e o alto 
poder dos significantes, ao aludir o poeta aos compromissos do corpo 
atraído pela gravidade:

       com o sol.

     Com o solo.

Com o subsolo. 
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Entre os adiantamentos técnicos, a bomba é, sem dúvida, 
o mais reprovável, porque traz, potencialmente, a destruição e o 
morticínio. Cassiano, no poema “Flechas contra o Muro” (JS-C), do 
qual se extraiu passagem, explora a paronomásia entre pomba e 
bomba, para traduzir o perigo desta era acaso apocalíptica, em que 
não se sabe se nos preparam a paz ou a guerra, porque os sofismas 
se disseminam, os embustes se espalham, os valores se invertem. 
E a própria poesia, que deve ser um instrumento pacífico, pode 
ser usada, nesta época, desvirtuadamente, como terrível incitação 
bélica ou meio de estratégia. Afinal, vivemos como se levássemos 
um “pássaro no chapéu” segundo a expressão do poeta.

Todavia um progresso equilibrado e inocente que não destrua 
o homem, antes lhe sirva, recebe de Cassiano todo o apoio, como 
acontece no poema “Competição” (PM), em que o autor compara 
o estado de natureza com a excelência de uma civilização inócua. 
Leiamos algumas passagens do aludido poema:

O pássaro é belo.

Muito mais belo é hoje o homem

voar

....................................................

Bela é uma nuvem.

Mais belo é vê-la de um último

andar.

“Estação de Cura” (FP), um dos mais bem cuidados poemas de 
Cassiano, representa a mais lógica fuga do poeta ao desencantado 
e atribulado mundo da civilização. Nele, o autor d’A Face Perdida 
procura a paz, a simplicidade e incultura dos campos, à semelhança 
do Jacinto, de Eça de Queirós, que as buscou nas serras. Este poderia 
ser o seu tema: O bem-estar e a naturalidade por meio da aproximação 
entre os seres na estação de cura hidromineral.
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Essa união entre os seres é expressa admiravelmente em 
diversas passagens do poema. Vejamo-la na troca de atribuições 
entre a água e o pássaro:

A água me vem gorjeando

dentro do copo

como um pássaro líquido.

Por esse procedimento estilístico em que predominam 
elementos imaginativos, uma sinestesia e uma comparação 
parassinestésica, por assim dizer, o autor sugere que, pela sua 
efervescência, a água mineral gorjeie, participando, assim, da essência 
do pássaro. Depois, é o próprio homem que comunga das atribuições 
da natureza: mediante um expressivo desvio da langue, dá-se o autor 
como sujeito a verbos normalmente empregados como se de sujeito 
inexistente:

Sinto-me tão natural

que faço sol, chovo, anoiteço.

Mostra o poeta, sugestivamente, confundir-se com a natureza-, 
tendo como base a situação real da deformação de um corpo imerso 
na água e da existência do elemento prata na água mineral, e/ou do 
reflexo da luz prateada da Lua-, por meio da frase: “Minha mão é 
de prata e água”.  O conceitual-imaginativo predomina nesse verso 
de mito individual. Por outro lado, o efeito encantatório inerente 
à palavra “prata” sublima aquela mão e, indiretamente, a própria 
simplicidade do ambiente da estação de cura.

Confessa o autor:

As coisas naturais me cercam

e contam-me – analfabetas –
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que são minhas irmãs.

A lua é, agora, um objeto

do meu uso pessoal.

Expressiva a prosopopeia. Por integrar-se no ambiente de 
coisas analfabetas, isto é, rústicas, o autor sente-se irmanado a elas 
e as entende, tanto que ele se permite o individualismo lírico de 
afirmar usufruir da Lua como um objeto seu.

Na segunda estrofe, encontramos um meio indireto (espécie 
de circunlóquio) de negar absolutamente a tristeza naquela ocasião 
e naquele lugar, pois as lágrimas, sem elemento espiritual (emoção, 
pesar) e sem elemento material (cloreto de sódio), teriam sua essência 
desfigurada em H

2
O:

Acredito que as lágrimas

que eu chorasse,

examinadas num laboratório,

já não teriam significado

nem sal.

Somos levados a concluir, pela penúltima estrofe, que a própria 
confraternização das coisas naturais e a simplicidade do ambiente 
fazem solidárias as criaturas humanas:

As moças do lugar me cumprimentam

sem me conhecer;

com isso, me comovem.

Versos de grande força de síntese e conclusão fecham o poema, 
distinguindo-se no primeiro deles mais o imaginativo, no outro mais 
o afetivo:
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Na manhã hidromineral

as árvores chovem.

A salubridade da água mineral domina tudo, daí a própria 
manhã ser hidromineral, qualidade com que o autor particulariza 
esteticamente, o que é comum a todo um hemisfério. Por sua vez, 
participando também dos efeitos da água, as árvores chovem.

Finalmente, como última esperança e derradeiro recurso de 
salvação da circunstância que integra, Cassiano aponta, já no seu 
Jeremias Sem-Chorar, a preservação da infância numa compreensão 
moderna do que pregara Cristo: “O que não receber o reino de Deus 
como um menino, não entrará nele”. Como vimos, desde o Martim 
Cererê que Cassiano mostra predileção pela infância, imaginando 
“o Brasil dos meninos, dos poetas e dos heróis”. E tal predileção, 
poeticamente válida, justifica-se pela Pedagogia e pela Sociologia, que 
creem na possibilidade de salvação do futuro através da educação, 
que deve começar na infância.

Observemos estes linossignos em que Cassiano Ricardo deseja 
tomar a máquina das mãos dos homens, que a utilizam para o mal, e 
só deixar no mundo aquela que possa ser confiada às mãos infantis 
em favor da ilusão, a que têm direito as crianças:

É que o universo automático

deve pertencer às crianças,

por obra de Deus e da Fábula.

Já no magistral poema “O Elefante que Fugiu do Circo” (EFC), 
adverte o poeta:

A hora é de morrermos todos; todos.

Vem aí o dilúvio, e o circo é a arca

de Noé, ancorada, já no asfalto,
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para salvar apenas as crianças

e os poucos a quem Deus ofereceu

a graça de se parecer com elas...

E claramente afirma numa das estrofes finais de “O Urso e as 
Crianças” (JS-C):

                        O mundo poderá ser salvo

                se o homem desfizer a distância

                                   que o separa de sua

                                                     infância.

Ainda aqui, no comportamento abnegado com que sonha 
Cassiano Ricardo, de meter-se num urso de brinquedo, amargando 
por dentro as suas dores, para dar alegria aos que salvarão o futuro, 
distinguimos um alto humanismo, sentimento muito oposto àquele 
da pessoa hipócrita e individualista, que esconde as mágoas tão-só 
em seu próprio benefício para, como na interpretação de Raimundo 
Correia, “parecer aos outros venturosa”. Vestir-se de urso é “pôr a 
boca no pó” na expressão de Jeremias, o da Bíblia, é humilhar-se 
com equilíbrio.

As sucessivas renovações formais por que passou a poesia 
de Cassiano chegam ao seu ápice com a prática do “autonomismo 
poético” por meio do chamado linossigno. Válido o esforço de, por 
intermédio dessa atitude, o poeta desviar-se do concretismo, do 
discursivismo e, sobretudo, do prosaico, buscando o despojamento 
da expressão e, ao mesmo tempo, aprimorando significantes e 
cultivando invenções em todos os níveis da linguagem, o fonológico, 
o morfológico, o sintático, o semântico, além daquele estritamente 
gráfico, o espacial-visual. De nossa parte, insurgimo-nos contra 
certo discursivismo, o bombástico, e contra o concretismo que seja 
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inconsequente e achamos até válida a contribuição deste como um 
recurso a mais para a grande poesia por assim dizer.

Escrevemos certa vez: Adaptando a lição do mestre do Jeremias 
à doutrina e à nomenclatura dos estilistas espanhóis, Dámaso Alonso 
e Carlos Bousoño, verificamos, paradoxalmente, dentro do equilíbrio 
da teoria ricardiana, um exagero, pois em mais de uma vez esses 
teoristas de além-mar demonstram só poderem aparecer no poema 
os elementos afetivos e imaginativos junto aos conceituais, do que 
deduzimos, e a própria experiência no-lo demonstra, tratar-se de 
uma questão de percentagem, em que devem preponderar, no poema, 
elementos poéticos aos prosaicos, não se podendo precisar isso com 
uma rigidez matemática, pois questões de Literatura se resolvem 
antes pela intuição lúcida que pela lucidez da lógica.

Com efeito, temos ainda a mesma opinião exposta no período 
acima. Plausível, portanto, se nos apresenta o propósito de Cassiano 
eliminar, o mais possível, o prosaico de sua poesia por meio do 
ultraverso, por assim dizer, o que efetivamente consegue.

Os Sobreviventes é livro que assinala a angústia, o perigo, a 
ameaça e a subvida da era pós-espacial. Daí o autor, num jogo de 
palavras, deformar a palavra “sobreviventes”, em “subviventes”, 
sugerindo a precariedade da vida diante da morte adiada ou da 
vida que todo dia vai escapando de perecer. O alto poderio bélico 
de nações rivais; os riscos dos meios tecnológicos do progresso 
atual, fazendo o homem cada vez mais cidadão do mundo e um ser 
altamente vulnerável; a opressão social, racial; a ambição entre os 
semelhantes; os grandes conflitos de nossa época, mutilando física 
e moralmente as pessoas, tudo isso torna os habitantes do globo 
sobreviventes. O poema “Parábola” pode exemplificar muito bem 
o espírito que preside o último livro de Cassiano Ricardo, com a 
réplica e a intertextualização (ready-made) bíblicas, com a alusão aos 
4 Grandes, com a sugestão da desmontagem da palavra “transferida” 
e com os seus conceitos:
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I

    Os 4

           – estopim

                        no bolso –

           à espera

   de que um o detone

                            primeiro.

“Atire

o primeiro petardo

         aquele que se jul-

gar sem pecado.”

O temor e o pecado

        lhes detêm

                      a mão.

II

Sobreviventes,

              por morte

trans /

          ferida

– eis quanto somos.

Os fatos mais prosaicos, quotidianos, se poetizam na poesia 
de Cassiano Ricardo, sobretudo nos livros de sua última fase, pela 
força da evidência conceitual de tragédia, que o autor nos apresenta, 
pelo tom epigramático a partir do jogo insolente, exótico, inesperado 
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de palavras que se aproximam, pelos enjambements, pelos efeitos 
semânticos que retira de tudo. Uma vez por outra, o autor manipula 
uma linguagem cifrada para cuja decifração o decodificador precisa 
recorrer à cultura clássica, à cultura do mundo moderno e estar em 
dia com as ocorrências do momento a que o poema se refere.

Ao lado daqueles recursos assinalados por Oswaldino Marques 
no seu O Laboratório Poético de Cassiano Ricardo, que investiga a obra 
ricardiana até O Arranha-Céu de Vidro (1956), podemos distinguir, 
entre outros, estes, que o poeta utilizou em sua última fase:

1. Os enjambements como meios de quebra de ritmo e consequente 
consecução de uma poesia antidiscursiva;

2. os jogos de palavras para quebra da gravidade, criando o clima 
do humor, do jocoso, do epigramático, com o comportamento 
moderno do rir na dor;

3. a pluralidade ou diversidade de opção de sentido em formas como 
em “S(r)elva”, em que se acumulam leituras;

4. os parênteses e as barras empregados para salientar aspectos 
estruturais das palavras, desmontando-as, bem como, no caso 
dos parênteses, para, sob o pretexto de velar, salientar: “fero/
cidade”; “Tigre morto, a fuzil,/por um guarda (in)civil”;

5. o uso do número em sua forma de algarismo como significante 
de uma era técnica, de informática;

6. o uso de imagens gráfico-visuais, como nos poemas “Gagarin” 
e “Rotação” ou como neste exemplo, em que se sugere a maior 
aproximação ou distância do objeto pela extensão da palavra: 

 com o sol.

 Com o solo.

 Com o subsolo.
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7. a espécie da técnica de palavra-puxa-palavra em poemas como 
“Couro de Boi”, em que se joga com homorgânicas, e outros 
aspectos algo fortuitos ou “inintencionais”:

          boi

 com argolas de prata

 nos chifres

                   desdouro

                   destouro.

8. emprego excepcional de prefixos, próprios de adjetivos, em 
substantivos: “destouro”, “desboi”; 

9. o uso da onomatopeia como em “boi que foi boi”;

10. a “descontextualização do signo” como em “Por que não nasceu 
ele / um simples vagalume?”

A intencionalidade do fazer poético que marca a poesia de 
Cassiano a partir de Um Dia depois do Outro e se intensifica no 
Jeremias e n’Os Sobreviventes não lhe prejudica, antes lhe sublinha 
a autenticidade artística, pois a intuição e a sensibilidade unem-
se equilibradamente ao intencional e ao senso teórico do autor 
de Algumas Reflexões sobre Poética de Vanguarda. Daí não serem 
gratuitas, em geral, as renovações formais criativas dessa poesia, 
mas funcionais, adaptadas, de modo intrínseco, ao conteúdo, que, 
por sua vez, profundo, filosófico, interpretativo da condição humana, 
é o que positivamente afasta a possibilidade das invenções formais 
serem meros brincos ou enfeites de um esteticismo balofo.
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Encontrando-se inseridas na totalidade do livro-poema 
Jeremias peças poéticas como “Gagarin” e “Translação”, justificam-se 
e valorizam-se, na sua feição de experiência vanguardista, plástica 
ou pictórica, para esta era do visual, arrefecendo-se-lhes o valor, no 
nosso entender, se tomadas isoladamente, apesar da profundidade e 
sugestão de suas mensagens. Achamos que a prevalência de poemas 
desse tipo desvirtuaria o livro como obra literária, uma vez que a 
natureza da Literatura é mais rítmica ou sonora do que plástica, não 
obstante a necessidade de se subverterem os padrões estéticos, por 
terem de representar a subversão dos culturais. Entendemos que estes 
não se alteraram de maneira a exigir a substituição completa da natureza 
da Poesia pela da Pintura, e não apenas a mistura coerente de elementos 
desta arte com os daquela, como lucidamente procede Cassiano.

Não só Martim Cererê, com a reconstituição histórica e mítica 
de nossas origens, com o menino de sangue mestiço e nome híbrido, 
com Uiara, Currupira, Aimberê, Conimá, os nove Gigantes – é uma 
epopeia. Epopeia é também a criação do João Torto, do Jeremias e de 
Os Sobreviventes, com a concepção da repetição do número 7, fatídico e 
apocalíptico, com os mitos das AntiSamaritanas, dos 4 Reis do Baralho e 
Circe; com recriações bíblicas como as das figuras Gog e Mog; epopeico é 
tudo o que, na obra ricardiana, obedece a uma sistematização, orienta-se 
pela cultura-erudição e inspira-se na cultura-modo-de-ser do brasileiro 
ou habitante da Terra; epopeico é tudo o que se engrandece com o lirismo 
comunitário desse poeta que, grave e jocoso, sente como ninguém a 
seriedade e a responsabilidade do estar-no-mundo.

Pelo exposto, deduz-se que a poesia de Cassiano Ricardo é da 
mais alta significação, atual e candidata à imortalidade.
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Convenções
Convencionamos usar as abreviaturas aqui indicadas com as 
respectivas significações: MC- Martim Cererê; SH- O Sangue das 
Horas; DdO- Um Dia depois do Outro; FP- A Face Perdida; PM-Poemas 
Murais; ACV-O Arranha-céu de Vidro; JTF- João Torto e a Fábula; MR- 
Montanha Russa; DM- A Difícil Manhã; EFC- O Elefante que Fugiu do 
Circo; JS-C- Jeremias Sem- Chorar.
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ARTUR EDUARDO BENEVIDES – O HOMEM, O POETA

Regine Limaverde

Mas é cruel ser poeta. É desatino.

Entre os mais velhos somos um menino. 

Entre os meninos, loucos nós seremos. 

Quem quis tal sina, entanto, vá cumprir-se.

Nas rimas vá buscar-se ou vá ferir-se, 

que no verso jamais sossegaremos.

(Artur E. Benevides)

Artur Eduardo Benevides, na opinião de vários cearenses, 
foi o maior poeta que o Ceará já teve. É inquestionável a maestria 
com a qual nadava nas ideias e as transformava em joias. Suas 
palavras brilhavam que nem ouro. Sendo extremamente inteligente 
e consciente de seu dom, distribuiu seus versos por muitos livros. 
Foram mais de 40 e todos magníficos. 

Tive a sorte de conhecê-lo de perto. Era um homem vaidoso, 
como todos os poetas o são, engraçado e crítico. Tinha uma memória 
fabulosa, um dom raro que alguns recebem do Criador. Lisonjeiro 
com as mulheres, romântico até não querer mais e machista. Ah! 
Era sim. Jamais uma mulher poderia pagar um jantar para ele: 
“Homem que é homem não permite que mulher desembolse dinheiro 
numa mesa”, dizia. Telefonava diariamente para todos os amigos 
e conversava muito. Era cheio de fãs. Mulheres, homens, todos o 
adoravam. No outono, como costumava afirmar, encontrou um amor 
e a ele se dedicou. 
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Abandonou os amigos e trancou-se em casa, depois que saiu 
da presidência da Academia Cearense de Letras, onde brilhou, como 
presidente, por 11 anos. Dizia que estava com depressão. Acho 
que não era propriamente desse mal que sofria, era mais tristeza, 
decepção com algumas pessoas. 

Um traço característico de sua personalidade era o fato de, 
ao telefonar para alguém, dizer o que queria e desligar sem ouvir 
resposta. Muitas vezes, nem adeus, falava. 

Que saudade tenho do Artur que eu conheci! Gostador de 
organizar grupos, conversador nos jantares, fazia todos calarem-se 
para ouvi-lo. Era o sucesso dos nossos encontros. Nos jantares que 
organizávamos em nossa casa, nunca esquecíamos  de convidar 
Zé Maria (Moreira Campos) e Artur. Meu marido e eu ficávamos 
puxando as conversas e, extasiados, ouvindo-os. Papo gostoso! Ainda 
ontem, a sobrinha dele, minha declinação como a chamo, Regina 
Cláudia Pamplona Fiúza, respondendo a pergunta do Pedro Henrique 
Saraiva Leão, se havia algo para ele no escaninho da Academia, onde 
é colocada nossa correspondência, contou que alguém da Academia 
chamava esses pequenos compartimentos de “canil”, então o Artur 
passou a mandar procurar cartas, a quem lhe perguntasse: - Menina, 
olha aí se tem algo para o escritor tal no canil. Sempre fazendo e 
dizendo coisas engraçadas. Sua passagem pela Academia foi marcada 
pelo cuidado em zelar pelo prédio antigo. Em vésperas de festas, o 
Artur contratava, e pagava de seu bolso, o enceramento do chão do 
salão principal. Nas reuniões mensais, havia bolo e refrigerantes. 
Ele fazia questão desses cuidados. Sempre risonho, à frente de sua 
escrivaninha, recebia-nos para bate-papos na sala da presidência. 
Contou-me muitas passagens acontecidas no Palácio da Luz, quando 
era o local onde viviam os governadores que, ali, recebiam, para 
festas a rigor, os visitantes do Estado.
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Gaiato e criativo, certa vez viajou para a Itália com Moreira 
Campos. Ambos com suas consortes. O motorista mostrando a 
cidade de Roma e ele traduzindo tudo para o amigo. Não precisa 
dizer que o contador de histórias ficou encantado com a tradução! 
Anos depois, o Moreira, numa roda, elogiando a cultura do Artur 
e seu conhecimento da língua italiana, contou a história. O Artur, 
olhando-o gravemente, disse: – Agora, Moreira, posso falar. Não 
entendi nada que o homem estava dizendo, aquilo foi tudo criação 
da minha imaginação.

Era dado à música. Como todos os Benevides, era possuidor de 
voz afinada, forte e alta, e gostava muito de cantar. Amigo, ah! como 
gostava dos amigos! E, dizia sempre: “Aos amigos, tudo, aos inimigos, 
a lei”. Era zangado e autoritário. Não gostava muito de teimas. Que 
saudade tenho dele! Um dia, já guardado em seu apartamento (não 
saía para nenhum local) me ligou para me cumprimentar por um 
livro que acabara de lançar. Conversou muito pouco e lhe cobrei 
saídas. Disse-lhe que todos estavam sentindo sua falta na noite, e ele 
me respondeu: - Liguei para lhe parabenizar pelo novo livro, não foi 
para ouvir carão! E bateu o telefone. Fiquei desapontada.   

Artur era um poeta formal. Na maioria das vezes, trajava 
paletó e gravata. E era com esse traje que ia para a Universidade 
Federal do Ceará dar aula. Gostava de presentear alunos e amigos com 
seus livros. Apresentei um de seus livros, em festa muito concorrida, 
no salão nobre do Clube Náutico Atlético Cearense. 

Sua poesia era refinada, delicada, forte, muito requintada e 
muito bem construída. No dia em que o conheci, ele me falou de sua 
admiração pelo meu tio-avô: Mário de Andrade do Norte. Disse-me 
ele que o Tio Mário usava uma capa preta por cima da roupa e que, 
à sua chegada, ele pedia muito cortesmente: “– Artur leia para mim 
seu novo poema, em voz alta”. E ele ficava muito alegre porque, 
mais novo que meu tio, era solenemente recebido com uma taça de 
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vinho “Lacrima Christi” e, bastante elogiado em sua performance 
de poeta. Esse cumprimento era muito valorizado pelo Artur, em 
vista de o Tio Mário ser um poeta muito conhecido na cidade e 
professor da Escola de Agronomia da UFC. Não o conheci. Morreu 
aos 34 anos de tuberculose, doença que na época não tinha cura.  
A maior coincidência foi saber, anos mais tarde, que eu, sendo 
poetisa, era também professora do mesmo Centro, da UFC, a que 
Tio Mário pertencia: Centro de Ciências Agrárias. Artur me disse, 
quando lhe mostrei meu caderno de poesia :- “Farei por você o que 
seu tio Mário fez por mim”. E cumpriu, à risca, sua promessa. Era 
homem de palavra. 

Poeta do amor, do sonho, da natureza e, sobretudo, do mar: 
“O poema me arrebata/ do tempo/espaço perdido./O poema, qual 
cantata/ é das dores sustenido” ou “Quem não souber amar, quem 
não souber /achar no perdimento a salvação,/nunca estará nas relvas 
da canção,/morrendo em vão silêncio onde estiver,” ou ainda “Na 
inconjugação do verbo amar/sigo em lento e vago suspirar/ pelas 
cousas que nunca voltarão./ Já me sinto, irreparavelmente,/a desviver 
ou a ser sobrevivente/ e dou meu testemunho na canção.”

Artur era vibrante na poesia, exaltado, amoroso: “Não tentarei 
artes maiores/nem cantares que vêm de leis menores./Sou o que 
sinto em mim./E quero ser assim/ como sou./ O verso que sobrou/ 
de minha solidão é testamento./ É flor de meu eterno juramento./
Nuvem que vem do ventre de uma aurora./ E para ele reservo minha 
hora/ definitiva, de mastigação/ do tempo interior (abstração/ que 
me conduz às faces que perdi./E que só nele vi)”.

O poeta percorreu longas estradas, foi professor, poeta, 
ensaísta e contista. Ganhou inúmeros prêmios de Literatura, 
inclusive, o Prêmio Nestlé de Literatura em 1988. Talvez tenha sido o 
mais premiado dos poetas brasileiros. Era Bacharel em Direito e em 
Letras e dono de vasta cultura. Seus discursos eram muito poéticos, 
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e eu mesma tive a sorte de ter sido apresentada na ACL, no dia da 
minha posse, em 1996, por ele. Pertencia, além da ACL, à Academia 
Cearense de Retórica, à Academia Cearense da Língua Portuguesa 
e à Academia de Letras e Artes do Nordeste. Era um sol em todas 
elas. Informação repetida.

Uma das belas criações de Artur é o “Poema Erótico”: “Os 
jovens não amam: se enganam. / Não se deixam ferir mortalmente/ 
nos trapézios e jogos do amor./ Urgente são. E têm na tez a cor/ 
dos guerreiros, cessadas as batalhas./Ou dos que já comeram as 
vitualhas./ E explodem e saltam nos sentidos./ Ou perdidos/ não 
sabem se encontrar nos sóis do gozo./ E não ousam/ atravessar as 
pérgulas da alma”.

Era famoso por seus longos e belos títulos de livros, dentre eles 
ressalto: Noturnos de Mucuripe e poemas de êxtase e abismo; Cantares 
de Outono ou os navios regressando às ilhas; Sonetos de beira-mar e 
elegias do espaço imaginário; A Rosa do Caos ou canções de quase 
amanhecer; Elegia Setentã e outros poemas de entardecer.

Artur Eduardo Benevides pertenceu à Geração de 1945, um dos 
mais importantes e produtivos momentos da Literatura Brasileira. 
Com o fim da segunda Guerra Mundial e num contexto histórico 
interessante e de relativa paz, os autores dessa geração se voltaram 
para a questão estética. Dois ilustres representantes dessa poesia 
são os poetas: João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana, com 
os quais me encontrei em 1981, em Recife, no I Encontro da Poesia 
Brasileira. Fui a essa semana de literatura representando o Próprio 
Artur, que havia sido convidado, juntamente, com o Antônio Girão 
Barroso, representantes da poesia da “Geração de 45” no Ceará. (Girão 
e Artur foram fundadores do Grupo CLÃ, juntamente com outros 
poetas e pintores). Para mim foi um deslumbramento participar de 
um Encontro desse porte, em que estavam presentes as mais altas 
personalidades do mundo literário, quando era apenas uma iniciante 
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em poesia. Ali conheci e me tornei amiga de Geir Campos, Mário da 
Silva Brito, Luís Fernando Mendes Vianna, Ledo Ivo, Moacir Félix, e 
mais alguns escritores dessa Geração de poetas.

Artur buscava explorar a linguagem, combinando as palavras 
de tal modo que as tornava belas e capazes de emocionar os leitores 
mais exigentes, foi, portanto, um legítimo representante da Geração 
de 45. Soube também atualizar-se conforme o tempo, num estilo Pós-
modernista, sempre primando pela estética do verso. Octávio Paz 
(1984) nos fala da influência do tempo na obra do poeta:

Os atos e palavras dos homens estão feitos tempo, 
são tempo: são um rumo a isto ou aquilo, qualquer 
que seja a realidade designada por isto ou aquilo, 
sem excluir o próprio nada. O poeta diz o que 
diz o tempo, até quando o contradiz: nomeia o 
transcorrer, torna a palavra a sucessão. A imagem 
do mundo se desdobra na ideia de tempo e esta 
se desdobra no poema. Poesia é tempo revelado: 
o enigma do mundo convertido em enigmática 
transparência (p.98).

De seu último livro Cantares de Outono ou os navios 
regressando às ilhas, lançado em 2004, transcrevo os seguintes 
versos: “Se escrevo que há pássaro voando/ passa a existir nos céus 
um pássaro voando,/ mesmo que já não haja pássaros nem céus./ Só 
o que está escrito/ dá testemunho, com os véus/ do tempo infinito./ 
O resto são lendas / esculpidas nas fendas /da alma”.

Vera Moraes, em sua palestra “Revisita aos poetas do CLÃ”, 
no Ciclo Anual de Conferências, na Academia Cearense de Letras, 
que em 2015 abordou o tema “Literatura e Outras Artes”, falou sobre 
poetas que influenciaram Benevides:
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Sua obra reflete também acentuada influência do

poeta Augusto Frderico Schmidt, de quem foi 

amigo pessoal, e do simbolismo poético de 

Mallarmé. O autor revela-se possuidor de sólida 

formação humanística, bastante familiarizado

aos conceitos dos grandes pensadores (p. 83).

Benevides foi um escritor elogiado em muitos países do mundo, 
é o que afirma Regina Fiúza (1992) no prefácio do livro Noturnos de 
Mucuripe e Poemas de Êxtase e abismo, publicado pela UFC.

Sua arte, diga-se de passagem, está elogiada ou 
referida, com destaque, em nada menos de 80 livros 
nacionais e estrangeiros, o que dá bem a dimensão 
de sua poesia, em que o mítico, o metafísico, o 
universal e o eterno mesclam-se, por vezes, com 
certos tons regionais, como no caso do presente 
volume que Martins Filho edita, em que se acha um 
belíssimo Galope Beira-Mar para a Mulher Amada, 
obedecendo, tecnicamente, às velhas receitas do 
Cancioneiro do povo, além desses Noturnos de 
Mucuripe, que são consagradores (pag 9).

Parafraseando Guimarães Rosa, afirmo, emocionada, que os 
poetas não morrem, eles se encantam. Artur Eduardo foi uma luz, 
um farol na literatura cearense. 

Finalizo este depoimento sobre o meu querido amigo, a quem 
devo minha carreira literária, e que foi meu guru, mestre, irmão e 
professor, transcrevendo um trecho do mais belo poema que ele 
jamais escreveu: 
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                   Ars Poetica

              Poesia

I não é rimar Maria com alegria

             e dizer que criou um grande poema.

                   Poesia 

                         é pôr Maria dentro da alegria

         e viver com ela uma felicidade extrema.

                              Ou então levar no coração

                    o punhal invisível de sua solidão.

     E servindo-se do tema soluçar no poema...

                               (Artur E. Benevides, p,115) 
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AMAZÔNIA – O GRANDE DESAFIO (XVIII)

Manoel Soriano Neto17

Após abordarmos os graves problemas de crimes ambientais 
praticados na região amazônica -  a maior floresta tropical úmida do 
planeta -, que afetam o seu ecossistema, a biodiversidade, riquezas 
naturais, como a abundância de minérios, a hidreletricidade, a sua 
bacia potamográfica, etc., voltamos a tratar do corredor chamado de 
‘ecológico’, ‘ambiental’, ‘biológico mesoamericano’, ‘Triplo A’, ‘AAA’ 
ou ‘Corredor de la Anaconda’ (em face de seu traçado em extensão 
e largura ser bem semelhante ao formato daquela gigantesca cobra), 
uma faixa terrestre que vai dos Andes, passa por toda a Amazônia 
até chegar ao Atlântico, daí as denominações que recebe.

O plano desse ‘corredor’, denunciado, em 28 de novembro 
de 2018, pelo então presidente eleito Jair Bolsonaro, por altamente 
afrontoso à Soberania Nacional, foi idealizado pelo antropólogo 
estadunidense-colombiano Martin Von Hildebrand, fundador e 
presidente da ‘Fundação Gaia Amazonas’, com sede na Colômbia, 
vinculada, segundo entendidos, ao Príncipe Charles, do Reino Unido, 
e a ‘ongueiros’ internacionais e nacionais ambientalistas/indigenistas. 
O dito plano contou com o esdrúxulo apoio do ex-presidente daquele 
país, Juan Manuel Santos, que sobrevoou a Amazônia colombiana, 
em 2015, com Von Hildebrand. Ora, o Brasil não pode se acocorar 
a interesses espúrios que tais, com vistas à internacionalização 
de uma região que é nossa, de direito e de fato. É certo que de há 
muito pairam graves ameaças sobre a cobiçada Amazônia (as quais 
comentaremos ao depois, ao longo deste Estudo), bastando que nos 
recordemos, dentre tantas, de apenas uma delas: a pretensa criação 
de sete grandes lagos, quatro em território brasileiro, sugerida, em 
1967, pelo Hudson Institute, dos EUA. Tal sugestão, caso fosse aceita 

17 Historiador Militar e Advogado
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por nosso governo, se afiguraria em sabuja subalternidade a uma 
potência hegemônica; haveria o alagamento de imensas áreas (ricas 
em minérios e biodiversidade), de terras agricultáveis e de cidades 
do Amazonas e do Pará, etc., e não propiciaria, como era previsto, 
vantagens para a navegação, como concluiu, à época, um importante 
relatório do Itamaraty.

O ‘Triplo A’,  na parte brasileira, se estenderia ao longo das 
calhas dos rios Solimões e Amazonas e abarcaria 136 milhões de 
hectares! Seria criada uma vastíssima rede interligada de unidades de 
conservação (UC) e de terras indígenas (TI) em toda a Pan-Amazônia, 
da qual o Brasil detém pouco mais de 60% de sua extensão, que 
traria incomensuráveis prejuízos ao desenvolvimento nacional. O 
megaprojeto pretende ser uma ‘contribuição para a preservação 
da diversidade biológica e cultural’ da região, promovendo a 
conexão física de três ecossistemas e biomas: o andino, o amazônico 
e o atlântico. A preservação ‘cultural’ visa aos ‘resguardos de 
terras indígenas’, onde se encontram inúmeras tribos (aliás, hoje, 
denominadas de ‘aldeias’ ou ‘nações’ e não mais de ‘tribos’, consoante 
o tal do politicamente correto); e é por demais oportuno lembrar 
que mais de 13% (!) do território nacional se constituem de reservas 
indígenas, que poderão se transformar em ‘nações indígenas’.

Os antropólogos engajados na defesa do nocivo projeto alegam 
que a região pode se desertificar e a falta de água trará, por óbvio, 
terríveis consequências. Destarte, asseveram que o ‘corredor’ limitaria 
em muito os impactos de mudanças climáticas, daí a premente 
necessidade de uma ‘conectividade ecossistêmica amazônica’ (eles 
são mestres em cunhar expressões-talismãs estrambóticas...).



3ª Parte

Poesia
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VERSOS AO SONO

Sânzio de Azevedo

A meu irmão Nirez

Meus pais se foram, já faz muitos anos.

Perdi depois o irmão mais velho e, um dia,

minha única irmã a travessia

inevitável fez, e dos meus manos

apenas um ficou. A fantasia

enche-me a solitude com os enganos

quando, à noite, mergulho nos arcanos

dos devaneios, que a lembrança cria.

Dormindo, pela névoa da saudade,

estou a vê-los novamente rindo

como os via, feliz, na mocidade.

Hoje, o consolo aos dias mais tristonhos

é, no meio da noite, o instante lindo

de rever o passado nos meus sonhos.
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CLARIM

Marly Vasconcelos

Presságios apunhalam a tarde branca,

estendem a estiagem mesquinha

mas o galeão de muitos desafios

afirma que os seres submissos

encontraram um dia o pentagrama,

a mágica

e abandonando os balaústres,

o pátio, a escada

embarcarão no voo das andorinhas

com a alegria que cintila,

encanta

e desata-se.
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Foto: MDRA

BENFEITA, ALDEIA DA PAZ
Não se afasta do coração

quem da Benfeita leva lembrança

do sino a tocar a Paz, 

o amarelo das giestas entre sol e chuva

num maio intenso, primaveril,

águas cantantes entre as ribeiras,

hinos na missa domingueira da Matriz,

num coro feminino, afinado como cristal,

tudo singelo, sem igual, a abraçar os dias às noites.

Vales, montes, cumes arredondados;

súbito, ao dobrar uma curva, a aldeia pequenina.

Ao longe, numa torre altaneira sem ornatos

o sino badala suave e ritmado,

mil seiscentos e vinte toques avivam à memória

o flagelo da Guerra Mundial, a Segunda,
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a paz assinada numa tarde, a sete de maio.

Hoje, no areal, grupos reúnem-se à conversa,

voz baixa, todos atentos ao repicar,

orgulho e satisfação por serem,

decerto, os únicos a não esquecerem

de bendizer a Paz, ano a ano, após tantos.

Não se pode escapar ao coração

nem separar de si a felicidade

quando ao seguir caminho adiante,

chegada a ponte fundeira, aconchegar o olhar

ao amanho do campo e na lide das quelhas.

No adeus, as palavras são travadas pela emoção

a dizer, bem-haja, já cá volto a te ver.

A curva apaga a aldeia e o pensamento

liberto, quase ingrato, toma a forma do vento.

M. Beatriz Rosário de Alcântara
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MAMÃE:

Ubiratan Aguiar 

Não vou sentir saudade

Talvez você não saiba a razão

Pois a mais doce verdade;

É sua presença em meu coração

Não contei os anos de sua idade

Nem sequer os vi passar

Os vivi no calor da intensidade

Dia a dia sorvendo seu ensinar

Alegrias, lutas, tantas emoções

Lições de vida e de virtude

Vestiram de humildade suas ações

Hoje não choramos sua partida

Não a vemos dentro de um ataúde

A vemos dentro de nós, nossa vida.

03/05/2018



88

PARA MINHA MÃE

Révia Herculano

Amanheci em teu braço,

entardeci meio longe ...

longe do teu abraço.

Olho os céus, vejo a terra

-Memória!

Sei que somos humus e história...

A ilusória permanência,

o rastro de tanta ausência, 

caminho do meu coração.

Um porta-retrato em prata,

a proximidade exata

da alegria iluminada

do teu sorriso e do meu.



4ª Parte

Prosa de Ficção
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RITINHA

Para Helena Pitombeira

Murilo Martins

A porta do ambulatório de Oncologia abriu-se e entrou uma 
jovem carregada nos braços pelo pai. Apresentava uma face de 
sofrimento e chorava baixinho ao fazer os menores movimentos. 
Após deitá-la na cama, Dra. Ruth aproximou-se e indagou:

— Qual é o seu nome?

— Ritinha.

— Idade?

— Quinze.

— E o que sente esta jovem tão bonita?

— Dor! – respondeu laconicamente com lágrima nos olhos.

— Dor? Onde e há quando tempo?

Vendo a dificuldade da filha em responder o questionário, o 
pai adiantou-se e resolveu contar ele mesmo tudo o que se passou:

— O nome dela, doutora é Francisca Rita dos Santos. Está 
doente há um mês com dor no joelho esquerdo que surgiu após 
uma corrida ao sair da escola. Botamos uns remédios caseiros, mas 
nada adiantou. A dor, que no início surgia somente com os esforços 
maiores, passou a ser contínua e, nesta última semana, sem razão 
aparente, o joelho começou a inchar. Como estivesse piorando dia a 
dia, mandaram que procurasse, hoje mesmo, a senhora neste hospital.

— Emagreceu?

— Muito pouco.

— Tem febre?

— Não.
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Dra. Ruth fez um questionário minucioso e anotou os dados 
da história na ficha do hospital. Ao realizar o exame físico, detectou 
uma tumoração no joelho esquerdo, rígida e dolorosa. O restante do 
exame não evidenciou outras anormalidades.

— Sua filha – explicou a médica – precisa ser internada 
imediatamente para podermos determinar qual a causa desta 
inchação. Fará vários exames de laboratório, radiografias e biópsia 
do tumor. Só assim poderemos saber qual é a doença e seu melhor 
tratamento.

Virou-se para a doente e, fazendo um carinho no rosto, 
indagou:

— Esta bem assim, Ritinha?

— Faço tudo que a doutora mandar para ficar boa – respondeu 
sem levantar a cabeça.

Conforme esperado, as radiografias feitas revelaram a 
presença de um grande tumor na parte inferior do fêmur esquerdo 
e a biópsia confirmou a hipótese inicial de osteossarcoma. Dra. Ruth 
chamou o pai e explicou:

Osteosssarcoma é o câncer do osso e se não fizer um tratamento 
especializado imediato, poderá morrer em menos de seis meses.

— E como será o tratamento, doutora?

— Inicialmente terá que amputar a perna esquerda. Eu sei que 
este procedimento é dolorosso e trará um trauma psicológico numa 
jovem como sua filha. Porém ela não poderá ficar boa se não for 
retirada a fonte do câncer. É preciso fazer também, por dois anos, um 
tratamento a que chamamos de quimioterapia. Com esse esquema, 
poderá ficar curada, como ficou o sobrinho de um presidente dos 
Estados Unidos que tinha a mesma doença.
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Ritinha ficou profundamente abalada com  a ideia de perder 
a perna e de fazer a quimioterapia que lhe estava sendo proposta.  
A revolta, porém, diminuiu quando sentiu piora das dores alucinantes 
do joelho e, foi decisiva, ao tomar conhecimento de que poderia 
ficar totalmente boa com o “horroroso” tratamento. Dessa maneira, 
aceitou resignada o que estava sendo oferecido para ela.

Mas, a vida é cheia de fatos inesperados: se, de um lado, Ritinha 
teve a infelicidade de ter uma perna amputada, de outro, Deus operou 
um verdadeiro milagre ao lhe dar um espírito alegre e extrovertido. 
Assim, apesar de estar na flor da juventude, ela não teve vergonha 
de andar de muletas na frente dos colegas e de sair careca pelas ruas 
da cidade, após a perda total  de seus cabelos com a quimioterapia 
a que se submetera. Se o caso tivesse ocorrido nos dias atuais, ela, 
certamente, receberia o apelido carinhoso de “Ronaldinha”!

Ritinha suportou a quimioterapia sem grandes problemas. No 
período em que passava no hospital, vivia sempre rindo, falava com 
todos na enfermaria, estimulava os que estavam mais doentes do que 
ela, fazia presepadas com as enfermeiras e não se esquecia de trazer 
uma pequena lembrança para todos quando voltava ao hospital. Isso 
fez com que ela fosse a paciente mais querida.

No início, por várias vezes, se queixou com a Dra. Ruth:

— Minha doutora, quando acordo no meio da noite 
frequentemente tenho a sensação de que ainda possuo a perna que 
foi cortada. Pode a dor voltar?

— Não, ela não voltará. Chamamos o que você sente de 
membro fantasma, e acontece muitas vezes quando uma perna é 
amputada. Isso passará com o tempo.

A felicidade interna de Ritinha fez com que ela tirasse de letra 
(como ela mesma dizia!) o prolongado tratamento. Findo os esquemas 
programados, voltou algumas vezes ao ambulatório e depois afastou-
se totalmente do hospital.
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Cinco anos depois, Dra. Ruth estava no consultório quando 
entrou a última paciente da manhã. Tratava-se de uma jovem de 
aproximadamente vinte anos de idade que apresentava excelente 
estado geral, vestia-se bem, com cabelos longos, sedosos e bem 
tratados. Claudicava ligeiramente da perna esquerda.

— Dra. Ruth, - disse a paciente – até parece que não sabe 
quem eu sou?

Ritinha! Como você está bem, bonita, quase não lhe 
reconhecia! – exclamou a médica abraçando sua antiga cliente – Ué! 
Onde estão as muletas?

— Agora, doutora, tenho uma perna mecânica! – respondeu 
com euforia – Há dois anos meu ortopedista sugeriu que eu botasse 
uma. Estava tão acostumada com aquelas muletas que não queria 
tentar outra coisa. Mas ele insistiu tanto e não é que deu certo?

Ritinha levantou a saia e mostrou para sua médica a perna 
nova, como se encaixava no coto e se fixava à cintura por meio de 
uma pequena cinta de couro.

— É uma beleza, Dra. Ruth, nunca pensei que fosse gostar 
tanto! Só fiquei com uma ligeira dificuldade de andar, o que é natural. 
– A seguir deu um grito histérico e segredou no ouvido da médica. 
Nem lhe conto, estou noiva e breve vou me casar! Ele não é lá muito 
bonito, mas é muito bom comigo. Trabalhador, tem alguma grana, 
e até arranjou um emprego bom para mim. Todo dia me leva para o 
trabalho na sua motocicleta e...

Motocicleta? Mas que perigo! E como você consegue subir e 
andar nela com essa perna mecânica?

— Perigoso é, mas a gente sempre dá um jeito. Quando não se 
tem muitos recursos, temos que utilizar os meios ao nosso alcance. 
Nosso “tutu” só deu pra comprar uma moto de segunda mão.

— Ritinha, conte tudo o que aconteceu com você desde a 
última consulta.
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Ritinha sentou-se na cadeira, acomodou a perna artificial e 
contou, com pormenores, suas aventuras e desventuras.

Disse que, durante o tratamento, possuía somente um objetivo 
na vida: ficar boa! Naquele período, todas as suas atividades estavam 
dirigidas para atingir esse sonho. Acabou vencendo, pois ficara 
totalmente curada! As desventuras vieram depois. Findo os esquemas, 
ficou desnorteada, sem saber mais o que fazer. Tentou estudar, mas 
estava muito atrasada em relação às suas colegas e desistiu.

Foi então que se conscientizou que uma aleijada, de muletas, 
tinha poucas chances de arranjar um trabalho. A situação mudou 
muito após botar uma perna mecânica: passou a ser aceita pelos 
estranhos, arranjou um namorado e conseguiu um bom emprego. 
Só que o patrão dela era duro, exigente, pontualidade britânica.  
O noivo, para enfrentar o problema, acabou comprando uma moto.

Andar de moto não é fácil, necessita de longo aprendizado na 
direção e na garupa. Assim, dirigir não foi grande problema para seu 
namorado, mas ela teve que suar muito para aprender a acomodar a 
perna. A solução encontrada foi amarrá-la com um fino cordão nas 
molas do selim para que o vento não a arrancasse!

Mas quem anda de moto tem sempre seus riscos. Tudo ia bem 
até a semana passada quando ocorreu um episódio inusitado. Estava 
atrasada para o trabalho e seu noivo decidiu acelerar a motocicleta. 
Passou correndo entre os carros, manobrou perto dos caminhões, 
deu uma fina num ônibus mas, por azar, teve que parar num sinal 
em plena Aldeota. Quando apareceu o verde, ele e um carro do lado 
saíram ao mesmo tempo. Houve um descontrole e o automóvel deu 
uma forte batida na moto!

— Imagine, doutora, nem lhe conto o que aconteceu! – disse 
Ritinha, rindo, – Todos os carros frearam bruscamente, meu noivo e 
a moto foram jogados para um lado, eu para o outro e minha perna 
foi parar perto de um caminhão!
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O tráfego parou, a consternação era geral. Uma cena 
dramática, parecia a novela das nove! A motorista do carro estava 
grávida, abriu a porta para ver o que provocara e começou a chorar. 
Curiosos correram para ver o acidente. Um guarda de transito, 
vendo a perna arrancada com a batida, procurou uma hemorragia 
para estancá-la e não encontrou sangue. Ninguém se entendia e nem 
entendia o desastre.

Atordoada com a pancada, Ritinha tentou levantar-se. Ao 
verificar que não podia andar, gritou:

— Ei! Seu guarda, por favor apanhe minha perna e me dê 
uma mão.

Quando o guarda entregou-lhe a perna, Ritinha colocou a 
mão no ombro da autoridade para poder se equilibrar, virou-se para 
a multidão e falou bem alto:

— Os homens, por gentileza virem as costas! – Levantou a 
saia, ajustou a perna no coto e apertou firmemente a cinta de couro 
na altura da cintura.

Nesse momento, o noivo tinha levantado sua moto, que, por 
felicidade, não tinha sofrido avarias, ajudou a noiva a subir na garupa, 
ligou o motor e, sem dizer palavras, saiu em disparada rumo ao seu 
destino. No meio do quarteirão, Ritinha voltou-se para os curiosos 
que, incrivelmente, conservavam-se calados e deu adeusinho com 
a mão!

— Nesse momento, ouvi uma estrondosa gargalhada! – 
concluiu Ritinha, também rindo.
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ZÉ RODRIGUES

Murilo Martins

Lídia era muito medrosa quando criança. Puseram a culpa na 
babá que nos serões noturnos gostava de contar para a meninada 
as histórias de Trancoso. Outros temores surgiram no decorrer dos 
anos mas, ao atingir a maioridade, conseguiu libertar-se de todos. 
Aliás, quase todos, pois permaneciam o terror de lagartixas, o horror 
de andar de avião e o medo de loucos.

Havia boas justificativas para essas fobias. O terror de 
lagartixas surgiu durante um recreio das aulas do curso de admissão, 
quando uma colega, só por molecagem, jogou nas suas pernas uma 
briba. Assustado, o réptil, com sua barriga úmida e fria, tomou via 
ascendente procurando um abrigo debaixo da saia cheia de pregas 
da colegial. Lídia, com um sapateado quase histérico, entre a gritaria 
das outras alunas, conseguiu libertar-se da intrusa, mas ficou gravado 
na sua memória aquele episódio singular. Desde então entrava em 
pânico ao sentir a presença, mesmo distante, daquele “pavoroso” 
animal.

O horror de andar de avião aconteceu depois de sua primeira 
viagem aérea ocorrida nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial. 
Os aviões de carreira daquela época eram pequenos, transportavam 
poucos passageiros e tinham pouca autonomia de voo, obrigando-os 
a fazer inúmeras escalas. O “pinga-pinga” não era problema, porém 
as frequentes turbulências com correntes descendentes faziam com 
que as aeronaves caíssem no vácuo (como se dizia antigamente) 
levando consigo os nervos dos viajantes. Muitos rapidamente se 
refaziam do susto, enquanto que outros jamais conseguiam trazer 
os nervos arrasados para os seus devidos lugares.

Quanto ao medo de loucos, nunca teve uma boa explicação. 
Talvez fosse mesmo um defeito de nascença!
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Sentado na poltrona onze do DC-3 da Companhia Aérea  
Brasileira, Fred contemplava a beleza do mar em confronto com a 
terra. Começava a anoitecer e a faixa de cor rubra enfeitava a linha 
do horizonte. Estava terrivelmente cansado. O avião decolara de 
madrugada do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e tivera 
escalas em Vitória, Ilhéus, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Natal. 
Brevemente chegaria a seu destino: Fortaleza!

O ano de 1950 corria rápido. Meses atrás fizera o vestibular e 
era a primeira vez que voltava para sua cidade como estudante de 
Medicina. Convidara seu colega Henry para passar as férias na sua 
casa e antevia os dias de prazer que teriam naquele mês de julho. 
Os motores do avião roncavam continuamente e lutavam contra as 
últimas turbulências. Fred lembrou-se da irmã que tinha medo de 
voar e sorriu. Certamente estaria esperando por eles no Cocorote.

O aeroporto de Fortaleza aumentara muito no período da 
guerra. De um simples Aéreo Clube no Alto da Balança, transformou-
se na maior Base Aérea do Nordeste – o Cocorote – cuja entrada 
se fazia pelo lado da Serrinha. Por questão de segurança nacional, 
a entrada era vigiada continuamente por oficiais e praças da 
Aeronáutica, e os motoristas que estravam naquela zona, mesmo para 
receberem os passageiros de voos domésticos, tinham que deixar na 
Guarda seus documentos pessoais.

Na avenida do Benfica, Lídia alertou ao pai que estavam 
atrasados.

— A companhia de aviação informou que o voo já saíra de 
Natal, e em cinquenta minutos estaria aterrissando em Fortaleza.

O carro seguiu rápido pelo concreto da Parangaba, passou 
pelo bairro Damas e, na altura do Asilo dos Alienados São Vicente 
de Paula, dobrou à esquerda para pegar as ruelas antigas que os 
levariam ao aeroporto. Naquele momento, Lídia teve um estranho 
pressentimento e arrepiou-se da cabeça aos pés. Notara que, de um 
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lado da rua, havia um asilo de loucos, e do outro, um pequeno bar 
no formato de avião. Não era azar? Só faltava ver uma lagartixa... 

A primeira semana saiu como esperado: sol, mar, sessão das  
quatro do Cine Diogo, sorveteria El Dourado, Feira de Amostras, 
baile no Náutico e tertúlia no Ideal. Mas os estudantes de Medicina 
adquirem rápido a mania dos médicos e muito cedo desejam ver a 
centenária Santa Casa de Saúde Dr. César Cals, ir ao Sanatório de 
Messejana e conhecer o Asilo São Vicente de Paula.

— São Vicente de Paula? O hospício? Casa de doido?! Cruz, 
credo, essa não! – protestou Lídia – Por curiosidade, gostaria de fazer 
outras visitas mas ir ao asilo? Eu passo!

— E por que não?

— Morro de medo de gente biruta, tan-tan, psicopata, gira, 
girolas, tonta, zonza, estouvada, esquisita, alienada, doidivanas...

— Chega, Lídia, Chega! – acalmou o irmão – Que mal pode 
lhe fazer um louco?

— Sair correndo atrás de mim...

— Isso não existe. 

— Existe, sim! Todos conhecem a história do maluco que saiu 
correndo atrás de uma mulher que estava sem roupa. Ele foi obrigado 
a dar sua calça para ela não sair nua.

— Isso é piada.

— E o Zé Goela, que da janela meteu a mão no seu prato e 
comeu a coxa da galinha?

— Era um louco manso que há muitos anos andava vagando 
pelas ruas da praia de Iracema. Jogavam até pedra nele, mas o pobre 
coitado não fazia mal a ninguém.

— Meu pai era psiquiatra – interveio Henry – e, quando 
pequeno, várias vezes fui com ele ao hospício. Se houvesse algum 
perigo não me levaria lá.
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— De qualquer maneira, para o asilo, não vou com vocês.

E foi. A curiosidade feminina é sempre maior que a razão. 
Tomaram um ônibus na Praça do Ferreira e pararam em frente ao 
portão do sanatório. Um senhor jovem de constituição atlética os 
atendeu com cordialidade. Tinha uma estatura mediana, cabelo 
repartido ao meio, penteado com excesso de vaselina, camisa e calça 
de brim cáqui engomados com esmero e os sapatos bem engraxados.

— O que a senhora e os senhores desejam? – Indagou.

— Somos estudantes de Medicina do Rio de Janeiro – disse 
Henry, se apresentando – e desejamos conhecer o asilo. O Provedor 
da Santa Casa já falou com a irmã Silvia que está nos esperando.

— Ela está na secretaria, que fica ao lado da Igreja. Lá é a 
entrada do hospital, mas como vocês são estudantes de medicina, 
quase médicos, podem entrar por aqui. Meu nome é Zé Rodrigues 
e eu os levo até lá.

Abriu o portão e os estudantes entraram pelo pátio de recreio 
do asilo. Tratava-se de um grande mangueiral onde extensas áreas 
sombrias se intercalavam com zonas onde o sol mal conseguia 
penetrar. A atmosfera do lugar era de uma simplicidade e quietude 
e o vento fresco da manhã acariciava o rosto dos visitantes. Ao se 
deparar com um ambiente tão diferente do que esperava encontrar, 
Lídia exclamou:

— Como é bonito, tudo tão limpo, praticamente não se vê 
folhas ou sujeira no chão!

— É o resultado da praxiterapia – explicou prontamente Zé 
Rodrigues. – O novo médico do asilo acha que o trabalho é importante 
para o tratamento.

Aos poucos, os acadêmicos notaram que havia no pátio um 
pequeno número de doentes. Alguns olhavam curiosos para eles, 
enquanto outros, totalmente indiferentes, tomavam banho de sol. 
Zé Rodrigues virou-se e indagou:
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— Vocês vão ficar o dia todo visitando o hospital?

— Só o período da manhã.

— Ainda bem, porque o último estudante de Medicina que 
visitou o hospício perdeu a hora. A irmã esqueceu-se dele, fechou a 
secretaria às cinco e ele teve que dormir com os doidos.

Lídia engoliu em seco e, quando ia falar, notou a alegria de 
seus companheiros. Henry, entusiasmado, adiantou-se para mostrar 
para eles o caso de uma moça que estava em pé, muda e imóvel como 
uma estátua. Com um ar professoral falou:

- Vejam esta paciente: deve ter uma esquizofrenia catatônica. 
Meu pai dizia que esta forma de doença mental era muito comum no 
passado mas hoje é vista com menor frequência. Ela pode permanecer 
parada por horas a fio ao ponto de chegar a uma exaustão – Pegou na 
mão da paciente e mudou-a de local – Viram? Isso é o que se chama 
flexibilidade cérea. É como se fosse uma estátua moldada com cera.

— A irmã Silvia preocupa-se muito com ela – disse Zé 
Rodrigues – Quando está pior, chama logo o médico para vê-la.

— Henry, olhe aquele ali! – Exultou Fred virando de lado – Não 
é outro caso de catatonia?

Tratava-se de um senhor idoso, vestindo uma bata comprida, 
tendo na mão esquerda um grande chapéu, cuja aba quase tocava 
no chão.

— Esse é o Padre Cícero informou Zé Rodrigues – A Irmã 
também se preocupa com ele.

— E o cajado? Padre Cícero anda sempre com um na mão 
direita.

— Não deixam usar, porque uma vez quis bater noutro doente.

Nesse momento, Lídia que não estava gostando do entusiasmo 
dos colegas admirando aqueles enfermos psiquiátricos, tomou 
consciência do local onde se metera. Quase em pânico perguntou:
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— Não há perigo de um deles sair correndo com um pau atrás 
de mim?

— Isso não acontece, principalmente estando comigo ou com 
a Irmã Silvia – tranquilizou Zé Rodrigues.

— Bobagem, Lídia. Não lhe disse? – Reafirmou Henry – Seus 
temores não têm fundamento, são coisas do passado. As medicações 
atuais controlam bem os doentes com delírio. Veja como todos estão 
calmos! 

Lídia não ficara convencida com as palavras do amigo. Ela sabia 
há muito tempo que louco é louco e quando menos se espera pode 
sair correndo com um cajado atrás de alguém. Via no pátio poucos 
enfermeiros que eventualmente pudessem proteger os visitantes 
no caso de uma agressão. Enquanto Fred e Henry se aproximavam 
dos doentes, pegavam nas mãos deles, achavam que eram casos 
interessantes, ela preferia ficar longe, não queria ver louco por perto. 
Sentia-se segura com Zé Rodrigues ao seu lado, Tudo indicava que os 
doidos tinham respeito por ele. Com os nervos em ebulição, sentiu 
grande alívio quando, finalmente, entrou na secretaria do asilo.

A secretaria era uma sala ampla e arejada, situada anexa à 
Igreja. Ao fundo estava uma irmã com um chapéu de grande aba, 
típico da ordem que servia. Tinha a cabeça baixa e escrevia uma nota 
no grande livro. Ao vê-los, levantou-se e com irradiante alegria disse:

Bem-vindos ao Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paula! O 
Provedor da Santa Casa já tinha telefonado perguntando por vocês.

Apertou a mão dos visitantes e foi logo dizendo:

— Como vocês podem ver, nosso hospital é antigo, pois 
foi fundado na época do império. É gerido pela Santa Casa de 
Misericórdia e presta um grande serviço à nossa cidade. Ah! Antes 
de levar vocês para uma visita pelas nossas enfermarias, gostaria de 
lhes apresentar minhas auxiliares.
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Virou-se de lado e mostrou uma funcionária franzina, óculos 
fundo de garrafa, portadora de um sorriso acanhado.

— Esta é meu braço direito: Olívia. Faz toda a parte escrita da 
administração: cartas, ofícios, atestados. Relatórios, requerimentos, 
etc.

Olivia levantou-se e apertou timidamente a mão dos 
estudantes.

— Francisca – continuou a apresentando a outra funcionária 
– é uma máquina para trabalhar. Cuida da parte financeira, das 
compras, dos empenhos, do almoxarifado, do fornecimento dos 
remédios e dos alimentos para o hospital.

Quando a Irmã ia convidando os visitantes para sentarem, 
notou a presença de Zé Rodrigues perto deles.

— Pelo que vejo vocês já conhecem o Zé Rodrigues. Ele é o 
dono da Base Aérea.

Nesse momento Zé Rodrigues perfilou-se, bateu um calcanhar 
de encontro ao outro fazendo barulho e fez uma continência 
regimental. A seguir inclinou-se e apertou a mão dos visitantes 
dizendo:

— Muito prazer, Zé Rodrigues, muito prazer!
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O SORRISO AZUL

Giselda Medeiros

Estava um dia abafado. E abafada estava, também, minha alma, 
entediada de si mesma. Resolvi, então, sair de casa, na esperança de 
ver cousas diferentes, pessoas diferentes, viver situações diferentes. 
A mesmice torna o ser humano uma máquina de repetições. Fá-lo 
sentir-se como um  objeto qualquer, colocado sobre as prateleiras 
da vida, sujeito ao pó do tempo e à corrosão do seu próprio 
condicionamento.

Pois bem. Apanhei um ônibus. Logo à entrada, a um solavanco, 
fui de encontro a um homem que, grosseiramente, não atendeu 
ao meu pedido de desculpas e quase veio à agressão. Reparei que 
todas as pessoas que iam ali tinham algo em comum: o mau humor. 
Acomodei-me em uma cadeira que nada tinha de cômodo. Da janela 
do veículo, ia observando tudo em seus detalhes: a paisagem de minha 
cidade ensolarada, mas tão mal cuidada, sem estruturas inerentes a 
um centro urbano tido como uma grande metrópole.

Nas paradas, pessoas se acotovelavam, também mal-
humoradas. Caras fechadas. E se esboçavam um sorriso deixavam 
à mostra a precariedade de suas bocas de poucos dentes. Ao meu 
olhar curioso, recolhiam-se, desconfiadas, ao seu casulo de tristeza. 

Mais adiante, o coletivo parou, por alguns instantes, em uma 
pracinha que me parecera alegre. Animei-me! Até que enfim, vejo 
alguma cousa bonita! Mas durou pouco meu entusiasmo. Sobre um 
dos bancos da praça, uma caixa chama-me a atenção. E vejo sair do 
seu interior um velho maltrapilho, escorregando, arrastando-se, como 
um bicho saindo de sua toca. A barba longa e suja, a expressão de 
presa arisca davam-lhe o aspecto animalesco. 

No outro lado da praça, o cartão-postal não era diferente: 
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Uma mulher, com uma criança magrinha sugando-lhe as tetas 
caídas, vazias de leite, mendigava a caridade humana. Quase descia, 
de ímpeto, para levar àquelas pobres criaturas o óbolo de minha 
generosidade, se não fora a saída brusca do motorista que arrancara, 
como se estivesse fugindo dali. 

À medida que a velocidade me seduzia, iam-se descortinando 
aos meus olhos espetáculos os mais variados: velhos mendigando as 
últimas ilusões do outono; crianças, de olhar pedinte, estendendo as 
mãos vazias de infância; jovens envelhecidos, a olhar os palpáveis, 
mas para eles tão distantes caminhos de sua juventude. E a vida 
correndo sobre todos, como este ônibus, com pressa de chegar... 
Mas, chegar aonde? De que maneira? Como aqueles miseráveis? Ou 
como eu, transeunte sem destino? Até a parada final, onde todos se 
nivelam? É, lá a morte nos espera, indistintamente, com suas garras 
aduncas.  

Eu seguia passiva e, enquanto observava a vida, pensava, 
pensava... que “a dor universal não dorme nem desiste nunca”. Mas 
eu queria, a todo o custo, fazer alguma cousa, resolver a situação de 
penúria daquelas pobres criaturas. Mas, não são só elas, meu Deus! 
Pelo caminho, via dezenas, centenas de pessoas iguais. Já via, agora, 
o meu país mergulhado nessa indigência, sempre crescente. O que 
fazer? Escreverei artigos nos jornais. Falarei nas emissoras de rádio. 
Farei passeatas. Gritarei que as pessoas merecem respeito. Merecem 
viver dignamente. Mas, serei ouvida? Palavras têm força, quando 
quem as diz é forte. Serei eu forte?! E novamente pensava... pensava... 
que “o aprendizado em torno da dor é permanente”. Não se pode lutar 
contra a dor humana, mas se pode ser solidário... solidário, é isso!

 Enfim, meu passeio termina. Desço do coletivo carregando 
o peso do que vira. Entro em casa, mais abafada ainda por saber-me 
um ponto discordante no complexo problema social de minha cidade. 
Ligo o aparelho de televisão, e lá está um homem bem vestido, a 
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falar peremptoriamente: “Prometo que o meu  povo terá pão, carne 
e leite em sua mesa. Educação e saúde. Emprego e moradia...” Estiro-
me desolada sobre a poltrona. Lembro-me do homem-bicho lá da 
praça, das crianças magrinhas sugando as tetas da mãe envelhecida 
precocemente e tão vazias de leite. No entanto, uma voz interior me 
diz que é preciso acreditar. E aquele homem falando, falando... Não 
poderá estar sendo sincero? Encorajo-me subitamente. 

O toque da campainha sobressalta-me. O rosto sujo e 
espantado de uma criança  pede-me ajuda para enterrar um anjinho. 
Corro à bolsa. Desta vez, poderei fazer alguma caridade - penso 
aliviada. Remexo-a. Remexo-a... A carteira lá não estava. Haviam-na 
furtado. No ônibus?

Sacudo a cabeça como se fora o pêndulo pesado de um velho 
relógio atrasado, e me dou conta de que, na verdade, vivera situações 
bem diferentes. Sentia-me usurpada, entretanto eu estava mais 
madura e, incrível, uma sensação de otimismo queimava-me. Eu era 
uma pira, ardendo em esperança. Nem tudo está perdido, quando se 
confia no homem, no mundo.

A chamada do telefone traz-me à realidade. Uma voz 
desconhecida diz-me, entre agressiva e emocionada: “O seu dinheiro, 
dona, salvou a vida de minha filha. Seus documentos estão no jardim 
de sua casa. Deus seja louvado! 

Não me sinto mais entediada. Paradoxalmente, penso na 
carteira e abro-me num imenso sorriso azul.



107

A EXECUÇÃO

“Quanto menos sabedoria, maior a felicidade”

(Erasmus de Rotterdam)

Flávio Leitão

Não se sabe ao certo por que o Professor Absalão, um 
protestante fundamentalista, conhecedor de cor do significado de 
todos os milhares de nomes bíblicos que povoam as incontáveis 
histórias do Sagrado Livro, dera aos seus 12 filhos epítetos de 
personagens do livro santo. 

Dizem os mais aproximados a ele que se tratava de tradição 
familiar quincentenária, iniciada na época do tataravô de seu 
tataravô, para comprovar sua origem judaica da qual sentia um 
santo orgulho.

Por exigência da mulher, contudo, que, por seu turno, primava 
em ser uma católica ortodoxa, ao nascer-lhe o primeiro da numerosa 
prole, levou-o à pia batismal da igrejinha de sua cidade natal, onde, 
paraninfado pelo piedoso padre Moacir, recebeu o incomum nome 
de Obede.

Parecia ter o pai poderes de pitonisa, pois, se o significado 
do esdrúxulo nome é definir “aquele que serve”, passou realmente 
Obede toda sua vida servindo, desinteressadamente, com esfuziante 
alegria que lhe era inerente, aos mais necessitados da sociedade 
moderna – os sofridos e injustiçados operários. Serviço, aliás, duro 
de ser desempenhado, mas que ele executava com afinco e denodo, 
na qualidade de advogado trabalhista.

É do conhecimento de todos que a lei trabalhista é benevolente 
para com o operário, fugindo, assim, ao raciocínio lógico do sofista 
Cálicles de que “a lei é a vontade do tirano”.
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Mas, apesar da assertiva grega de ser “justo o que convém ao 
mais forte”, o Dr. Obede saía-se vitorioso na maioria de suas lides a 
favor de seus constituintes, indiscutivelmente os mais fracos nesse 
tipo de contenda.

Mesmo diante da justíssima sugestão de Santo Agostinho, 
o Bispo de Hipona, de que a lei deva tratar diferentemente os 
socialmente desiguais, havia um grande fosso cultural separando as 
duas partes, dificultando, sobremaneira, o trabalho de Obede. 

De um lado, as matreirices de alguns patrões, tudo contribuindo 
para anular a aparente benesse da lei e, consequentemente, tornar 
árduo o trabalho de Obede; do outro lado, o operário bobo, analfabeto, 
desconhecedor de seu valor intrínseco.

Com o passar do tempo, entretanto, primando por se 
comportar como intransigente defensor do operariado nas frequentes 
contendas entre patrão e operário, tornou-se Obede conhecido e 
próspero advogado, detentor de famosa banca advocatícia, mesmo 
tendo optado pelo lado mais fraco da contenda. 

Recusara, em várias ocasiões quando ainda jovem, tentadoras 
ofertas para engajar-se em escritórios de grandes empresas, que o 
compensariam com substancial e invejável salário.

A todo canto de sereia recusou-se ouvi-lo, sem desdém, 
mas com determinismo, mantendo-se fiel aos ditames de seu foro 
íntimo, que o impelia ao devotamento total aos pertencentes ao 
lumpemproletariado, no dizer do jargão marxista.

Certa tarde, reaparece-lhe no escritório, fim de expediente, 
um cliente operário, praticamente analfabeto, muito cioso da religião 
que abraçara - o pentecostalismo.

Era desses que se julgam arautos da fé cristã, passando ao 
exercício intempestivo e enfadonho da citação automática de alguns 
dísticos bíblicos, que logo identificam os seguidores de Lutero, 
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terminando pelo “Deus seja louvado!”. Terminada a litania, indaga 
ao Dr. Obede pelo seu processo.

Verificadas as fichas cadastrais de todos os constituintes 
iniciados pela letra J, finalmente chega-se à do senhor José Ataliba 
da Silva Beraldo.

O Dr. Obede faz uma leitura dinâmica da ficha e abre-se em 
um agradável sorriso, afirmando: seu Beraldo, o juiz deu-nos ganho 
de causa. Infelizmente, seu ex-patrão recusou-se a pagar, razão por 
que vou ter que executá-lo.

Seu Beraldo demonstrou certo grau de alegria, mas depois, 
entre constrangido pelo inusitado da proposta que acabara de ouvir 
de seu advogado e, ao mesmo tempo, querendo um mínimo de justiça, 
replicou: Doutor, eu sou da religião Pentecostal, assim, não concordo 
em executar o ex-patrão, muito embora ele o mereça. 

Prefiro, portanto, por causa dessa santa religião, que o senhor 
mande apenas dar uma boa pisa no homem...
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O ÚLTIMO PLANTADOR DE FUMO

Mário Miranda Filho18

Zuza Apolinário nasceu ali, naquele carrascal de Encruzilhada 
e desde criança pequena viu seu pai em atividades dentro da plantação 
de fumo que exalava  um odor agridoce daquela imensidão de verde 
já no ponto de ser colhida para a manufatura do fumo de corda, ou 
de rolo, com o que se fazia cigarro de palha, fumigação, meizinha e 
muitas pessoas o mascavam.

— Bons tempos aqueles – costumava dizer – os compradores 
vinham à porta de casa e o apurado dava para todas as despesas e 
ainda sobrava muito.

Toda bodega ou mercearia possuía uma ferramenta para 
efetuar o corte do fumo vendido a retalho. Muitos fregueses 
confeccionavam  cigarro de palha ou de papelinho ali mesmo. Outros 
mascavam e davam cuspadas que sujavam os pés dos balcões e o 
piso, sendo, no entanto, um hábito socialmente aceito. Se diria até 
inocente em comparação com novos costumes já muito em curso e 
que se disseminam como uma praga. Com efeito, Zuza Apolinário 
continuava com a mesma cultura que seu falecido pai iniciara, com 
a vantagem de que não necessita de muita água, há quase oitenta 
anos. Inobstante, via ano após ano a diminuição de sua plantação, nas 
mesmas terras cultivadas pelo pai, outrora tão extensa e lucrativa.  
O que antes era uma roça até onde a vista alcançava hoje era um 
quase quintal; uma lembrança amarga do passado de fausto. Agora, 
se não fosse o cuidado com outras culturas não sobreviveria.

Naquela safra da qual se aproximava a colheita fazia testes  
com as folhas, dentro do fumal, com a simples observação e quebra 
de alguns tentáculos da planta para saber se estava no ponto de 

18  Mario de Miranda Filho é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Ceará, exercendo as suas atividades em Fortaleza.
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lhe dar novamente a condição de fumeiro, por mais uma vez, pois 
fora sobremaneira difícil vender a safra do ano que passou. Talvez 
pela última vez, pois não mais pretende continuar com o plantio e 
comercialização do fumo. Os tempos mudaram, os hábitos também, 
pensou. Não se veem mais o cigarro de palha, o mascar fumo ou o 
fumo como meizinha.

— Só sobrou o fumo em caixa: o fumo Rocha que vem das 
Alagoas, talvez não por muito tempo, continuava a meditar o 
plantador de fumo. Em encontro informal com vários parentes de 
antigos plantadores lembrou o pai e muitos outros daquela região 
privilegiada de Encruzilhada que possui o solo ideal para o cultivo 
do fumo em grande escala, o que tornou próspera a povoação 
por alguns anos, o que despertou o interesse de uma conhecida 
multinacional que chegou a enviar alguns empregados, pesquisadores 
e cadastradores dos produtores, para o que iniciariam a construção 
de um galpão e de um alojamento. Depois disso, contudo, veio a 
decadência da cultura e a quebradeira dos produtores que retornaram 
a conviver com a miséria cana de açúcar-mandioca.

Só alguns teimosos permanecem na lida – afirmou o fumeiro 
fracassado aos interlocutores que procuravam saber notícias e que 
fim tomaram tantos produtores, sem se dar conta,  afinal, ser ele 
próprio o  último plantador de fumo. O derradeiro representante de 
uma estirpe nobre que lutou com garras para construir o progresso 
de Encruzilhada que se rendeu a Arapiraca, das Alagoas, produtora 
do fumo Rocha. As lembranças, eram, agora, coisas desbotadas pelo 
tempo. A cultura do fumo regrediu, mas já prenunciavam outra 
cultura. Do antigo tempo de bonança  restavam nas residências do 
produtores móveis coloniais, mesas de cedro, cristaleiras, e às vezes 
sanfonas e pianos, já agora imprestáveis ou de pouca ou nenhuma 
utilidade.
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Contudo, Zuza Apolinário vem a colher e preparar mais uma 
vez o fumo de corda que depois de curtido ao sol, por alguns dias, 
fora devidamente manufaturado em rolos e por ele conduzido a 
cidade de Encruzilhada, para comercialização, no lombo de jumentos 
estradeiros. Andou, rodou toda a praça do mercado público a oferecer 
o produto que não mostrava interesse de nenhum comerciante. Foi 
até às ruas mais afastadas, às últimas mercearias, mas ninguém 
queria o produto. Se sentiu humilhado, vilipendiado. Que diferença 
de outros tempos, quando recebia até elogios pela qualidade do 
produto. Um velho, quiçá da idade de Zuza, vendo a sua situação 
constrangedora o advertiu:

— Fumo de corda não serve mais p’ra  nada, Zuza. Planta outra 
coisa! Noutra mercearia, um rapaz jovem, ao lhe ser oferecido não 
sabia o que era fumo de corda.

E assim saiu a tanger seus jumentos que teimavam em empacar 
para comerem algum capim nas coxias. Não queria, mas fora obrigado 
a tocar o relho nos animais que teimavam em ali permanecer, sob o sol 
já muito quente. A muito custo conseguiu que os animais tomassem a 
saída da cidade e com espanto verificou que havia uma certa tristeza 
espalhada nas ruas, nas nuvens que apareciam lentamente e até no 
canto de um galo que se fazia ouvir com insistência. Cansou de tanto 
andar e oferecer seu produto que agora não tinha valor nenhum. 
Ao chegar a casa disse à mulher que nunca mais plantaria fumo e 
não estava disposto a fazer o que alguns agricultores, pouco ainda, 
diga-se de passagem, estavam fazendo: plantar fumo. Não o fumo 
de corda ou o de rolo, mas a maconha. Tivera conhecimento, por 
intermédio de um seu compadre, que até os caboclos, matutos,  nas 
porteiras dos currais, nos grotões do imenso sertão estão fumando 
maconha, o que fez mudar o  comportamento de considerável parcela 
de um povo outrora tão pacato e ordeiro que agora envereda para a 
perpetração de crimes de toda natureza.
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— Daqui a pouco não vai sobrar nem o fumo Rocha, dizia. 
Estava certo. A indústria tabagista já se preparava para trabalhar 
com outra matéria-prima, muito mais tóxica e perigosa, visto que, 
no Congresso Nacional, um deputado tresloucado, secundado por 
muitos outros que se lhes foram aliando, luta desesperadamente para 
aprovação da liberação da maconha.

Encerrou-se no sítio Alvorada a atividade do último plantador 
de fumo de Encruzilhada. Do fumo de corda ou de rolo, que fique 
bem claro.
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AGRADECIMENTO PELA HOMENAGEM NO DIA DO
 ORADOR E PELA OUTORGA DA MEDALHA

DE ORADOR MODELO

José Augusto Bezerra

Saúdo as autoridades da mesa diretora dos trabalhos, na figura 
de Suzana Ribeiro, a centenária primeira dama da cultura cearense. 
Saúdo as demais personalidades que preenchem os recantos deste 
auditório que há pouco era apenas um sonho e hoje é uma agradável 
realidade.

Seria desnecessário dizer da honra de receber esta comenda, 
pois o seu significado transcende uma mera formalidade.

Agradeço a presença de familiares, Acadêmicos de várias 
Academias, de estudantes de alguns colégios, de membros do Rotary 
e da Maçonaria, de personalidades de outros estados e do exterior, 
representados pela historiadora Ingrid Schwamborn, e comitiva 
alemã, empresários, senhoras e senhores!

Quando celebramos a figura do orador, estamos homenageando 
também a palavra. O orador tão somente  as retira do seu íntimo 
e as transforma em flechas que adentram mentes e corações para 
mudar o mundo.

Não são flechas comuns. Feitas com pensamentos, vão 
embebidas nas paixões humanas, com feitiços e poderes. Vejam o 
Cupido, se formos atingidos pela flechada daquele anjinho peralta, 
e ouvirmos algo como “eu te amo” da pessoa desejada, estamos 
perdidos. Logo seremos escravos!

Na Grécia Antiga era comum, nas praças públicas, os grandes 
debates de oratória, onde titãs da eloquência porfiavam, em batalhas 
mortais, como se as palavras fossem armas de ataque e de defesa. Daí 
nasciam ídolos e se escolhiam os caminhos a serem percorridos pela 
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nação. No campo internacional, gênios moldaram suas épocas pela 
capacidade de persuasão de cada um. Péricles, um homem simples, 
era dotado de tal poder de convencimento que o seu tempo, auge da 
democracia e da grandeza de Atenas, ficou conhecido como o século 
de Péricles. Alexandre  Magno, discípulo do filósofo Aristóteles, foi 
ensinado a vencer pela espada e a consolidar o poder pela palavra. 
Assim conquistou todo o mundo conhecido da Antiguidade. Júlio 
Cesar, o grande general romano, era tido pelo próprio Cícero, como 
o maior orador da sua época e a queda do grande império começou 
pela ausência da sua palavra, segura e respeitada. Nenhum grande 
da história foi pequeno na esgrima das palavras. Lembro a França e 
vem-me à mente Voltaire, quando proclamava: Não concordo com 
uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito 
de dizê-las. Recordo a Inglaterra na II Guerra Mundial, e lembro 
Winston Churchill, ao pedir aos ingleses que, como ele, quando 
necessário, estivessem prontos para dar ao seu país “sangue, suor e 
lágrimas”. A Alemanha foi hipnotizada pelas oratória de Hitler, num 
estilo gongórico  e nacionalista. Terminou  por ganhar as eleições e 
aprovar suas ideias em plebiscitos. Ou seja, antes das armas, Hitler 
venceu primeiro pelas palavras. Observo os reis, ditadores e falsos 
democratas, de ontem e de hoje, que são os discípulos, velhos e 
novos, de Maquiavel e de suas palavras, que ensinavam: “Os fins 
justificam os meios”. Dos Estados Unidos recordo John Kennedy, 
verberando: “Não perguntem o que a América pode fazer por vocês, 
mas o que vocês podem fazer pela América”. O Brasil, na realidade, 
iniciou a sua independencia  com as palavras de Tiradentes, ditas 
com altivez, perante o cadafalso e a morte: “Se mil vidas eu tivesse, 
mil vidas eu daria pela libertação da minha Pátria”. Finalizando esta 
rápida seleção, digo que para entendermos a força do verbo, basta 
saber que o único homem que dividiu a história em antes e depois 
dele, Jesus Cristo, não tinha poder econômico, político ou militar. 
Só tinha a palavra!  
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Em nosso país tivemos sempre um celeiro de grandes oradores. 
Na época colonial ressaltamos a figura do Padre Vieira, o apóstolo dos 
índios, cujo dia é comemorado hoje. No primeiro Império, destacamos 
Gonçalves Ledo, um dos pais da Independência; no segundo Império, 
Joaquim Nabuco, um dos patriarcas da Abolição da escravatura e, 
Silveira Martins, o orador esquecido, chamado o Sansão do Império 
e que após a queda da Monarquia, tornou-se o líder da Revolução 
Federalista, que quase derrubou a República. Em Silveira Martins 
tudo era grandioso e colossal, havendo ele mesmo se autodefinido 
dizendo “...sou como o Jequitibá da floresta e o machado que me 
derrubar, haverá de ficar quebrado”. Considero-o um dos maiores 
oradores brasileiros, em todos os tempos.

A República fez brotar muitos artífices da palavra. Lembraremos 
alguns. Começamos por Rui Barbosa, o Águia de Haia e o guardião 
da Constituição brasileira. Depois, Epitácio Pessoa, o primeiro 
Presidente civil eleito, o homem que pacificou a Nação e que foi 
colocado, por sua oratória, entre os patriarcas da República. Também 
Coelho Neto, um gigante da nossa literatura, que possuia a mesma 
grandeza na tribuna, seja literária, seja política. João Neves, sobre 
ele registrou: o encanto da sua voz tinha o mistério das seduções e 
em seus lábios, palavras como Pátria, liberdade  e poesia, possuíam 
sonoridades desconhecidas, que nunca ninguém conseguiu imitar. 
Embora devêssemos mencionar muitos outros, concluo com Carlos 
Lacerda, cuja oratória contundente superou a de todos os políticos 
brasileiros modernos. Suas palavras temidas eram como terremotos 
avassaladores, que  destruíam as forças que a ele se opunham.

Desçamos agora o olhar sobre a nossa terra e a nossa gente.  
Primeiramente, sobre a Academia de Retórica, que hoje, dia do 
orador e dia do índio, aniversaria. Única do gênero no Brasil, mostra 
a vocação do Ceará para a arte da eloquência. Qualquer membro 
dessa entidade, portanto, e muitos outros cearenses fora dela, 
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estariam aptos a receber o título que me é outorgado e pelo qual 
sou profundamente agradecido. Assim dizendo, mencionaremos, 
de passagem, alguns dos nossos grandes oradores aqui presentes, 
como referências dessa paixão pela palavra. É uma pena que a 
grande maioria deixará de ser mencionada, por questão de tempo 
e de protocolo.   

Lembramos que o cearense, literariamente, é o único povo 
brasileiro filho de uma lenda. Contada por José de Alencar, devemos, 
orgulhosamente, preservar essa tradição  que nos distingue dos 
demais estados do Brasil. 

De acordo com a lenda, descendemos dos bravos Pitiguaras 
e Tabajaras, dentre outros, que habitavam este solo sagrado, antes 
da chegada dos guerreiros brancos, chamados cabelos do sol, ou 
guaraciabas, na língua Tupi. 

Como hoje é o dia do índio, gostaríamos de fazer algo diferente 
e mesmo ousado. Recriar, numa prosa poética, a realidade presente, 
falando dos guerreiros que usam as palavras, a partir da lenda de 
Iracema, numa conexão entre a poesia e a realidade.

Imaginariamente, portanto, este auditório seria uma arena de 
competições, onde bravos têm cantado cânticos de guerra e hoje, no 
dia do índio, nela estaríamos participando de uma festa sagrada, com 
muitas tribos convidadas. Um distinguido pajé, chamado Vicente 
Alencar, descendente do autor da Lenda do Ceará, encaminhou os 
rituais, que se iniciaram com a fala do cacique da tribo da Retórica, 
Maurício Benevides, Corifeu dos Retores Cearenses e comandante 
do encontro. Tinha ele o porte de Rei, e era conhecido por sua vasta 
cultura, riqueza de vocabulário e voz poderosa. Estava sentado 
por trás da fogueira principal, atualmente substituída pela mesa 
moderna. Rodeavam-no outros chefes, entre os quais um ilustre 
guerreiro, seu irmão, da tribo dos políticos, Mauro Benevides, anterior 
cacique da tribo do Congresso Brasileiro, onde também foi o cacique 
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número dois do grupo de chefes que fizeram a Constituição atual, 
que rege as milhares de tribos da nação mãe, chamada Brasil. Logo 
após, o pajé convidou o segundo em prestígio no grande conselho: 
Neuzemar Gomes de Moraes, da gloriosa tribo dos advogados. Por 
entre sussurros e comentários todos sabiam que suas palavras seriam 
flechas ornadas de beleza e precisão, admiradas aquém e além mar, 
e que há pouco entoou um cântico tão forte e tão belo na nação 
Portuguesa, que o eco da sua cantoria foi ouvido nos dois continentes. 
Neuzemar falou em nome dos guerreiros presentes, homenageando o 
orador José Augusto Bezerra, da tribo dos bibliófilos,  que agradeceu, 
do fundo do coração, a beleza do que foi dito e o troféu que lhe foi 
entregue, mencionando na sua mensagem que entre os bravos que 
entoam cânticos guerreiros muitos deveriam ser homenageados por 
suas excelsas virtudes, porquanto, o povo cearense é reconhecido 
por sua habilidade com as palavras, quer faladas, quer escritas.  
O homenageado destacou alguns desses bravos, presentes, 
começando por Juarez Leitão, da importante tribo dos professores, 
que, quando jovem, por entre as paredes silenciosas do secular 
Seminário de Sobral, descobriu uma botija com os segredos iniciáticos 
da oratória. Enriquecido pelo tesouro (a sabedoria), encontrado na 
botija, aprimorou lentamente sua arte, a tal ponto que suas palestras 
se tornaram também formidáveis atrações culturais. Inclusive 
nessa mesma arena de batalhas do torneio desta noite, já travou ele 
emocionantes pelejas e sua voz sempre rugiu forte como os trovões 
e cintilante como os relâmpagos das noites de chuvas do Ceará;  
Depois, o homenageado falou de Ubiratan Aguiar, atual cacique da 
tribo dos acadêmicos. A origem do nome Ubiratan, na língua Tupi, 
está ligada à força e bravura. Saiu da sua cidade do Cedro, na região 
dos índios Cariris. Extrapolou as fronteiras do Ceará e conquistou 
tudo na vida, unicamente com suas palavras maviosas, cuja doçura 
aprendeu ouvindo o cantar da juriti nas manhãs de inverno do 
nosso sertão; Tales de Sá Cavalcante, um dos caciques da tribo dos 
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educadores. Famoso porque os rapazes e moças (curumins e cunhãs), 
que com ele aprendem, têm-se tornado vitoriosos em competições 
por todo o Brasil. Seu colégio, que coincidentemente aniversaria 
hoje, no dia do índio, criou uma disciplina para ensinar os alunos a 
usar as palavras certas, para, na batalha da vida, saírem triunfantes. 
Orienta-se por uma antiga tradição Tupy, pois Jean de Lery, o 
primeiro viajante a escrever sobre os índios no Brasil, explica que 
os chefes dos nativos eram escolhidos entre os mais bem falantes, 
pois influenciavam os demais;  Linhares Filho, um príncipe da tribo 
encantada dos poetas. Dizem que as palavras desse grupo são como 
o licor da jurema, mencionado por Alencar, capaz de produzir sonhos 
tão vivos e intensos, que as pessoas sentem as delícias das suas 
imaginações como se fossem realidades; Silvio Paiva, aqui presente, 
o grande mestre da tribo maçônica, cheia de mistérios e famosa por 
oradores revolucionários, que enfrentaram poderosos e implantaram 
regimes libertadores por todo o mundo. No Brasil, deu-nos o primeiro 
Imperador, o primeiro Presidente da República e idealistas imortais, 
como o Barão do Rio Branco, Patrono da Diplomacia Brasileira e 
José do Patrocínio, O Tigre da Abolição da Escravatura. Os maçons 
também reverenciam, com centenas de templos por todo o País, o 
Marechal Rondon, heroico protetor dos Índios brasileiros; Fernando 
Ximenes,  decano da seleta tribo dos senhores da lei. Na tradição 
indígena esse grupo era formado pelo Venerando Conselho de 
Anciãos, cheio de sabedoria, que detinha a responsabilidade, tão 
necessária entre os humanos, de fazer justiça e manter o equilíbrio 
social. Há pouco, na grande taba do Instituto do Ceará, ao cantar a 
epopeia do surgimento daquele povo, Fernando Ximenes proferiu um 
Cântico que viverá nas memórias da chamada morada do Barão de 
Studart, um dos pioneiros da célebre tribo;  finalmente, uma mulher, 
Adísia Sá, da importante tribo dos jornalistas. Sua voz ressoa como 
o búzio da nação dos Pitiguaras. Um canto de guerra ouvido nas 
batalhas, por entre choques e entrechoques de duros combates. Essa 
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guerreira, pequena de corpo e gigante espiritualmente, tornou-se um 
mito. Símbolo da coragem e competência da mulher contemporânea, 
está inscrita, desde já, em vida, no panteão dos cearenses imortais.

Antes do pajé dar por findo o encontro dedicado a Tupã, o 
agraciado encerrou sua participação com a última frase da Lenda 
do Ceará. Disse que precisava recordá-la para nunca perdermos a 
humildade perante as vitórias da vida, porquanto, as últimas palavras 
da nossa lenda lembram “que tudo passa sobre a terra”... 

Finalmente, amigos e amigas, voltando à realidade e ainda 
dentro do prazo de 25 minutos que me foi disponibilizado, estamos 
terminando essa viagem que fizemos, juntos, no tempo e no espaço. 
E só pela palavra isso foi possível.

Em alguns momentos tivemos de inovar na forma de dizer, 
pois assim fez o poeta de Iracema. Procuramos valorizar o nosso 
passado, tão desconhecido, mormente dos estudantes,  pois cremos 
que tal o pintor, que tira de dentro de si as cores para sua obra, o 
orador igualmente, como um artista, deve deixar com os ouvintes 
não apenas as suas palavras, mas, também, um pouco da sua alma!

Muito obrigado,
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PRONUNCIAMENTO SOBRE A OBRA DO POETA
FILGUEIRAS LIMA NA HOMENAGEM QUE A

ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS PRESTOU
AOS 80 ANOS DO COLÉGIO LOURENÇO FILHO,

EM 15 DE MAIO DE 2018

Juarez Leitão

Filgueiras Lima, neste 2018, completaria 109 anos.

Uma pessoa comum, que simplesmente tivesse passado pela 
vida, certamente estaria esquecida. Ele, entretanto, está vivo. E uma 
prova da importância de sua existência é a de estarmos aqui, nesta 
tarde fagueira de maio, decorridos 53 anos de sua morte, reunidos em 
torno de seu nome e da semeadura de ideias que praticou no mundo.

Coube-me, por indicação de nossa Academia Cearense de 
Letras, falar da obra de Filgueiras Lima e da essencialidade de seu 
sentimento criador.

Antônio Filgueiras Lima, nos seus 56 anos de vida, escreveu 
nove livros:

1. Festa de Ritmos, em 1932

2. Ritmo Essencial, 1944

3. Terra da luz, 1956

4. O mágico e o tempo, 1965 e

5. Jardim suspenso, que, escrito nos anos 30, ficou inédito e 
somente foi publicado em 1966, quando incluído na coletânea 
“POESIAS”, que enfeixa toda a obra poética do escritor de Lavras 
da Mangabeira.

 Em prosa, ficaram suas conferências:
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6. “ALENCAR E A TERRA DE IRACEMA” – Publicada pela Imprensa 
Universitária - Conferência literária, com um estudo sobre a vida 
e a obra de José de Alencar, pronunciada em São Paulo, em 1939, 
no auditório do jornal A Gazeta, em nome da intelectualidade 
cearense.

7. “A VIDA E A OBRA DE SOARES BULCÃO” – Separata da Revista 
do Instituto do Ceará, 1945 – Conferência, pronunciada no 
Instituto do Ceará sobre o escritor cearense José Pedro Soares 
Bulcão (1873-1942).

8. “A METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS” – Conferência 
pronunciada no IV Congresso de Educadores, realizado na Bahia, 
em 1949. Foi publicada pelo Instituto do Ceará.

9. “FUNÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS ACADEMIAS” – Separata da 
Revista da ACL - Trata-se de seu discurso de posse na Academia 
Cearense de Letras, em 1953, quando ocorreu a anexação da 
Academia de Letras do Ceará, de onde Filgueiras Lima era 
oriundo.

Além disso, foi um grande letrista dos hinos. É autor de cerca 
de vinte dessas composições, destacando-se, dentre elas:

HINO DO ESTUDANTE, HINO DO CENTENÁRIO DO 
COLÉGIO DA IMACULADA, CANÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO 
CEARÁ, HINO DO COLÉGIO SETE DE SETEMBRO e, naturalmente, 
o HINO DO COLÉGIO LOURENÇO FILHO

“Eu sou a Poesia!”, diz Filgueiras Lima numa corajosa 
afirmação de plena consciência de sua essencialidade espiritual. E, ao 
fazer esta proclamação, assumia que a poesia era, em seu caminho, 
além de uma missão e um instrumento de encantamento, a própria 
substância de seu ser, a própria vida.
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Quem quer que o tenha conhecido, além de ficar marcado 
de modo indelével por sua cordialidade e pelas lições do grande 
educador, soube que esteve, principalmente, diante de um poeta.

Foi assim que Artur Eduardo Benevides o viu:

“Em todos os momentos de sua vida, que teve episódios 
gloriosos, manteve-se fiel ao seu sonho, à sua vocação de artista, ao 
mandato poético que recebeu um dia das estrelas, como ele mesmo 
confessa num de seus primeiros poemas modernos.”

Refere-se o poeta Artur àquele momento singular da sagração 
poética:

“ERA MENINO.

UM DIA, OLHEI O CÉU: LONGE – AS ESTRELAS...

E EU TIVE UMA VONTADE IMENSA DE COLHE-LAS!

ESTAVA DESVENDADO O MEU DESTINO.”

 

O acadêmico Linhares Filho, seu conterrâneo de Lavras e seu 
discípulo no Colégio Lourenço Filho, afirma que “Uma das marcas 
principais da poesia de Filgueiras Lima é a emoção. O poeta unge 
de sentimento o que diz, fazendo o leitor acreditar na sinceridade da 
essência da matéria poética que transmite, seja esta ligada ao civismo, 
ao lirismo amoroso ou às posições social, religiosa ou filosófica. (...) 

  

Poeta foi, no sentido grego da palavra, colocado sempre 
acima das trivialidades sedutoras da vida e entregue às admirações 
permanentes dos valores transcendentes e dos símbolos que 
traduzem os melhores sentimentos humanos. Como afirma num de 
seus sonetos:
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“Gosto das cousas límpidas e raras,

Que enchem de encantamento os meus sentidos.

Raça! Não me entorpecem tuas taras:

Sou um grego dos tempos esquecidos...”

Homem de seu tempo, a par do saudável exercício da nuance 
lírica e da perplexidade diante do mistério, enxergou claramente os 
graves dilemas do século vinte, a ambição dos homens destruindo a 
paz, os genocídios, o desrespeito à ética, o mercenarismo, a falta de 
fé e todas as brutalidades que balizam o cotidiano da convivência 
entre racionais, que, como ele cita, se revelam ferrenhos e bárbaros 
ou friamente práticos. 

Absorvia a dor coletiva, a grande dor do mundo, e se sentia 
desta forma oprimido e triste por, sendo apenas um cavaleiro lírico, 
não poder fazer mais:

“Eu sou um homem que esconde,

dentro do coração,

a angústia de todos os homens.”

Herdeiro dos mais arraigados valores patrióticos, descendente 
de Pereira Filgueiras, um dos heróis da Confederação do Equador, 
tornou-se um arauto, um paladino do sentimento nativista, do 
amor à terra natal, da defesa da língua nacional, do espírito afoito e 
desbravador do povo brasileiro:
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“Estais dentro de nós,

Brasil dos meus avós,

 sincero, puro, másculo, viril,

 tu, que és o Brasil de hoje e sempre,

— o imortal Brasil!”

Cantando a saga dos jangadeiros, a alegria da chuva, a 
memória da banda de música de sua aldeia ou até episódios extraídos 
das notícias de jornal, Filgueiras Lima era a alma sentimental do 
Ceará.

Da gleba nativa, onde figura como um dos intérpretes mais 
autênticos, realiza a grande passagem, promissora e sublime, para os 
temas continentais e cósmicos que explicam a metáfora da jornada 
humana. Dialoga com os mitos gregos (Onde ficaste, Ariadne/com 
teu novelo de lã?) e chora a morte de um poeta indiano, além de se 
envolver profundamente com as grandes questões de sua época, 
como a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) sobre a qual produziu 
poemas que alcançaram repercussão nacional e até fora do país, como 
NATAL DE SANGUE, composto em dezembro de 1943: 

 

“Natal! Que noite negra!

A estrela do pastor já não brilha no céu...

Mas das nuvens caem fogos que incendeiam

e chamas que devoram.

 

Natal! Que noite triste!

O sino não repica,

a ovelha não bala,
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os anjos não cantam,

a terra está erma de harmonias...

Mas enchem o ventre negro da noite

o ribombar dos canhões

e o tatalar das asas lúgubres

dos corvos metálicos....

Natal! Que fizeste do menino

  que trazia o amor nos lábios,

a Paz nos gestos

e, na palavra,

o Caminho, a Verdade e a Vida?

Toda a tessitura criativa de Filgueiras Lima, formando uma 
grande renda de cores e pontos diversos, converge para algumas 
intenções claras e plenamente justificadas: ele é a terra, em todos os 
seus atributos de paixão e dor. Desde os temas clássicos do destino 
aos afetos domésticos; do regionalismo idílico às grandes causas 
universais. O que não se discute é que desenvolve com destreza o seu 
canto no grande chão comum do sentimento humano, sem fronteiras 
e sem medo do abissal ou do imponderável.

Escrevia sob todos os pretextos, nas datas cívicas, nos 
aniversários, na alegria e na dor.                  

De começo titubeante, logo acharia o rumo, o caminho seguro 
de Orfeu. Em 1928 já tinha nome entre os jovens poetas da terra. 
Poemas seus, de bom nível, podem ser vistos em vários números do 
jornal O Povo, que tinha uma secção literária.
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Foi dos primeiros a filiar-se ao Movimento Modernista, 
inspirado na Semana de Arte Moderna de 1922. 

Participou de experiências da vanguarda literária do Ceará, 
como as revistas Maracajá e Cipó de Fogo, ambas de iniciativa de 
Demócrito Rocha. 

Nunca foi, porém, um modernista arraigado, daqueles que 
abominavam a rima, a métrica ou qualquer tipo de poesia mais 
‘comportada’, dando-se muito melhor no esquadro do soneto e 
em poemas discursivos, cheios de ritmo e galopante cadência, sem 
prejuízo de experiências novas.

 Dimas Macedo focaliza que Filgueiras Lima não pagou 
todos os tributos ao Movimento Modernista nem às exigências que 
fazia a seus participantes: “Soube, como poeta, se manter fiel à sua 
individualidade, sem perder, contudo, de vista a necessidade de 
renovação da sua mensagem intemporal.”

Sânzio de Azevedo também comenta que “Filgueiras Lima, 
não chegando a comprometer-se com nenhuma tendência estética, 
aproveitou do Modernismo a liberdade rítmica, tornando-se, por isso 
mesmo, um poeta de largo poder de comunicação.”

Poucos poetas na história literária do Ceará alcançaram, em 
vida, o sucesso desfrutado por Filgueiras Lima. Seus poemas eram 
declamados nos serões literárias e em todas as reuniões culturais da 
capital e nas cidades do interior. O poema “LÍNGUA NACIONAL” 
era o carro-chefe das sessões literárias dos grêmios nas grandes 
datas cívicas. Ainda hoje, quando declamado por uma de suas 
alunas prediletas, a fonoaudióloga Conceição Weyne, provoca vivas 
manifestações de admiração. 

Estreou em 1932, com “FESTA DE RITMOS”, publicado pela 
gráfica Urânio. 
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O livro obteve uma grande repercussão. Muitos intelectuais do 
Ceará e do Brasil exaltaram o poeta e sua obra, ressaltando a força 
de seu lirismo e o registro altissonante de seus versos. Notaram, 
sobretudo, que aquele era um poeta que, embora estivesse presente ao 
Movimento Modernista, navegava livremente por seus sentimentos, 
independente de escolas e compromissos com as correntes literárias. 

Linhares Filho considera que em “FESTA DE RITMOS” 
encontramos uma poesia jovial e exultante em parte, por outra parte 
tristonha. Aí o poeta revela uma instabilidade no amor, que ora se 
glorifica, ora se frustra pela efemeridade ou pela dúvida. Uvas e 
beijos se confundem e o carnaval da rua contrabalança o carnaval do 
infinito. O elemento sensual bem se exprime por algumas sinestesias.

Recebeu cartas de vários escritores e muitos deles publicaram 
comentários nos jornais. A Casa de Juvenal Galeno lhe prestou uma 
bela homenagem no Natal de 1932.

Entretanto, a alegria maior estava por vir. “Festa de Ritmos” 
obteve a Menção Honrosa de Poesia daquele ano da Academia 
Brasileira de Letras. 

Era a consagração nacional.

 

O ano de 1944 encontrou o mundo em plena Segunda Grande 
Guerra. 

E foi nesse panorama histórico que aconteceu a publicação 
do segundo livro do poeta Filgueiras Lima. 

Saudado como o grande acontecimento literário de 1944, 
“RITMO ESSENCIAL”, publicado pela Editora Fortaleza, com 
capa de Jean Pierre Chabloz e um retrato do autor desenhado por  
J. Siqueira, veio confirmar o talento do poeta/professor e revelar mais 
explicitamente sua capacidade de absorver o grande sentimento do 
mundo num momento pesaroso da humanidade. 
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É um livro concebido com dor e paixão, em que o seu autor, 
em muitos momentos, sai das fronteiras individuais para assumir a 
grande angústia universal. Por isso, tem um acento épico marcante, 
indissociável do momento dramático que se vivia.

Como bem diz Linhares Filho, “A mensagem do poeta é de 
solidariedade com a humanidade sofredora, de denúncia da crueldade, 
de preservação do sonho, do poético, do humano. Isso tudo seria a 
essencialidade em forma de ritmo.”

As análises críticas foram copiosas. Algumas, simples 
manifestação de cortesia. Outras, porém, abalizadas, profundas 
e lúcidas. Dentre essas, a do renomado escritor potiguar Luís da 
Câmara Cascudo, de que escolhemos alguns períodos:

“O poeta vem para dar-nos o seu depoimento de testemunha 
no crime terrível. Os poemas levarão aos homens do futuro a visão 
atual de um brasileiro, herdeiro do solidarismo intelectual contra as 
forças desvairadas que depredam e ensanguentam o esforço pacífico 
das gerações construtoras.

Para Djacir Menezes “‘Ritmo Essencial’ contém alguns poemas 
que podem figurar em qualquer antologia do continente, pela altura 
do remígio poético, delicadeza da sensibilidade e vibração emocional.”

Além da necessidade de exclamar a angústia do mundo, o 
poeta a assume como um imenso mar, a receber as dores caudalosas 
daquele tempo amargo, tornando-se seu destino final.

Torna-se amplo, atlântico, universal. Não é mais um, mas todos 
os homens, o resumo atômico da humanidade. 

Em 1956 Filgueiras Lima publica seu terceiro livro, Terra da 
Luz, pela Editora Freitas Bastos, do Rio de Janeiro.
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O título era uma homenagem clara ao Ceará e à antonomásia 
com que José do Patrocínio batizou a Província que primeiro aboliu 
a escravidão.

Composto de vinte e três poemas, o livro é um compêndio de 
paixão. Um roteiro comovido do mais arraigado espírito nativista, 
em que são retratados cenas, tradições, costumes e situações da 
terra-mãe pelo olhar fascinado do filho.

Pedro Paulo Montenegro comenta:

“Terra da Luz derrama-se festivo em homenagem ao Ceará 
em versos da mais genuína e autêntica poesia. Seu ritmo é variado 
e seguro. Há parnasianismo refinado – Filgueiras nunca de todo 
rompeu com a escola de Bilac – Há, sobretudo, modernismo, do qual, 
desde seu início se mostrou um mestre.

Em ‘Terra da Luz’ tudo é poesia. Arte preconcebida numa 
alma criadora, plasmada por um gosto estético surpreendente.” 

Há nesse livro um canto especial para Fortaleza, a cidade 
que foi palco de sua peripécia humana e que o acolhera com tanto 
afeto em seu regaço, fazendo-o herdeiro querido de seu testamento 
de ternura:

Filha do sol! Filha do rei! Princesa!

É de estrelas teu mágico diadema!

Não tens o sangue azul, mas, com certeza,

decendes de uma deusa, que é Iracema.

E vem de tua olímpica realeza

o radioso esplendor e a graça extrema

que te fazem, querida Fortaleza,

tão bela e musical como um poema!
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Consta de “Terra da Luz” o mais famoso poema de Filgueiras 
Lima, Língua Nacional. É a última produção do livro e, bem antes 
de ser publicado, era já muito conhecido nos saraus e festividades 
escolares de Fortaleza. A composição correu pelo Brasil afora, 
figurando como número exigido em vários recitais. Naquele tempo 
as declamadoras ainda estavam em plena exercício e obtinham 
fulgurante sucesso. Muitas delas tomavam a declamação de poemas 
como profissão e excursionavam por todos os Estados, lotando teatros 
e recebendo pagamento e aclamação geral.  

 

LÍNGUA NACIONAL

Língua dos canoeiros e seringueiros da Amazônia,

florido em sonoros vocábulos indígenas,

cantando na insistência das vogais:

uiara... pororoca... uirapuru...

Língua dos vaqueiros românticos do Piauí,

enchendo as grotas de aboios tristes e longos:

ecôôô... mansôôô...

Língua rimada dos violeiros do Ceará,

língua cantada de todo o povo do Ceará!

Língua dos engenhos de açúcar de Pernambuco e Alagoas,

doce, na ternura, como um rolete de cana, 

forte, no insulto, como um trago de aguardente.

 

No ano de 1965 o mundo assiste ao intenso frenesi da Guerra 
Fria, agudizada desde 1962 com a Crise dos Foguetes termo-nucleares 
de Cuba, pretensão da URSS interceptada pelos EUA.
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Este seria o ano da publicação da obra literária mais importante 
de Filgueiras Lima, o livro que representa o apogeu de sua poesia. 
Dessa opinião participam vários críticos literários, dentre eles o já 
citado poeta e professor Linhares Filho, que afirma:

O Mágico e o Tempo é o livro da plena madureza do autor, que 
nele atinge o tom poético mais legítimo de toda a sua obra. Alguma 
preocupação social encontra-se nesta coletânea, mas é nos poemas 
em que o poeta medita sobre o seu passado e sobre o seu destino, 
ligando-se à natureza ou tomando consciência da morte adivinhada 
próxima, que melhor se pode apreender a excelência estética da obra. 
O poeta, como um mágico, sente-se um transfigurador dos sucessos 
do tempo, daquilo que se refere à questão social, aos conflitos do 
mundo moderno e ao que é de ordem metafísica.”

Para João Clímaco Bezerra, O Mágico e o Tempo é o melhor 
livro de Filgueiras Lima. Um livro-mensagem onde ele realizou, não 
somente a “sua” poesia, mas a poesia que habitava a sua alma e que 
existe, como acentua o seu poema, independentemente de palavras. 
É um livro maduro, consciente, destituído de vacilações, por isso 
destinado a firmá-lo como um dos mais autênticos poetas do Brasil 
contemporâneo.

A Editora Freitas Bastos foi novamente a empresa gráfica 
escolhida. E, para prestigiar o poeta cearense, decidiu promover um 
lançamento em seu auditório, no dia 11 de abril de 1965, portanto, 
três meses antes do livro ser lançado no Ceará.

No decorrer da cerimônia vários intelectuais se pronunciaram 
sobre a obra poética e o seu trabalho de educador. Seguiram-se as 
declamações, levadas a efeito por Glorinha Beuttmuller, que recitou 
‘Língua Nacional’ e Selene de Medeiros, com ‘Natal de Sangue’. 

Foi uma bela festa. 
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A partir daquele dia começaram a aparecer comentários sobre 
O Mágico e o Tempo em vários jornais. Aqui no Ceará, alguns já 
tinham o livro, mas aguardavam o lançamento oficial. E este viria, 
no dia 14 de julho, na Livraria Renascença, do Luís Maia.

Fui testemunha ocular do brilhante acontecimento. Nesse 
tempo, eu cursava o Seminário da Prainha e pertencia à diretoria do 
Grêmio São Tomás de Aquino. Lembro-me, comovido, do momento 
em que o reitor do seminário, padre Luís Moreira, comunicou 
aos diretores do grêmio que deveríamos comparecer em nome da 
instituição ao lançamento do novo livro do professor Filgueiras 
Lima. Já não usávamos mais a batina, mas vestimos a nossa melhor 
roupa e embarcamos na “Kombi” com o Padre Aluísio Furtado, 
nosso professor de Latim (escritor, usava o pseudônimo de Ayres 
de Montalbo), para o centro da cidade. Levamos um ofício do 
seminário e ficamos ali, praticamente anônimos, quatro adolescentes 
misturados às autoridades, intelectuais e a outros jovens, os alunos 
do Colégio Lourenço Filho. Embora os nossos nomes não tenham 
sido mencionados, nos sentimos incluídos quando o consagrado 
poeta, no início do seu discurso, se referiu “aos queridos jovens” ali 
presentes.  O Padre Aluísio, que nos acompanhava, em voz baixa ia 
apontando as presenças ilustres: aquele ali é o Dr. Figueiredo Correia, 
vice-governador, que hoje está no exercício do poder; o de cabeça 
branca é o Dr. Fernandes Távora, pai do governador Virgílio; aquele é o  
Dr. Valdemar de Alcântara, político e um dos fundadores da Faculdade 
de Medicina; o carequinha é o escritor Milton Dias; o de óculos de 
tartaruga é o professor Djacir Menezes, um filósofo, que vai apresentar 
o livro; a moça bonita é a declamadora Conceição Weyne...

Durante a sessão, o Prefeito Murilo Borges e o Presidente 
da Câmara Municipal fizeram a entrega do título de “Cidadão de 
Fortaleza” e de uma “Medalha do Mérito Municipal” ao poeta. Fala 
curta do prefeito.
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Djacir Menezes fez um discurso erudito sobre a obra e a figura 
humana de Filgueiras Lima. Conceição declamou, com pronúncia 
escorreita e dramaticidade, alguns poemas do homenageado.

Então, falou o poeta:

“OBRIGADO, POESIA!

Disse Nabuco, num momento de inspiração (e todo momento 
de inspiração é também de iluminação e sabedoria) que privar um 
poeta da sua linguagem é roubar-lhe a metade d’alma. Meus amigos, 
não quereis, decerto, praticar essa odiosa contravenção lírica, neste 
instante em que me envolveis com vossa generosidade de espírito 
e coração. Permitireis, sem dúvida, que aqui vos fale a linguagem 
própria da poesia que é a minha própria linguagem. Assim serei eu 
mesmo, no que possuo de mais íntimo e de mais autêntico em minha 
personalidade e em minha vida.

Fiz-me educador; nasci poeta.

Reuni-os num só destino; são duas faces de um mesmo ser 
ou a expressão total da mesma existência aberta em dois caminhos 
para o infinito. Muitas vezes, no contado da infância e da juventude 
que formei pude atingir a plenitude da poesia, da poesia que vive 
sem palavras, na essência e na transcendência de suas formas mais 
genuínas e perfeitas. No gesto profundo como um verso puro e nas 
atitudes que obedecem ao ritmo essencial daquele amor pedagógico, 
que também cria.

Nessa altura, ou neste declive da existência, unge-me a poesia 
como um óleo purificador e renovador. Sob seu influxo como a 
criança que ainda vive no meu ser, eu amo a vida; ainda experimento 
entusiasmos juvenis diante do espetáculo cambiante da vida; com 
a força do pensamento amadurecido procuro penetrar o sentido 
da vida; e até abençoo a vida, com a serenidade que o tempo, esse 
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mágico invencível  prodigalizou aos que, sob as espumas dos cabelos 
brancos, ainda sonham, vibram, amam e esperam...

Meus amigos! Aqui está o meu livro O Mágico e o Tempo 
em vossas pródigas mãos para o bendizerdes ou condenardes. No 
meu suspeitíssimo julgamento, ele é um livro-mensagem, como o 
classificou esse espírito privilegiado, que é João Climaco, porventura 
a mentalidade mais fecunda e criadora de sua geração. Sei que é 
mensagem porque, através dele, tento dialogar com todos os homens 
na língua da poesia, que um filósofo já chamou de língua materna do 
gênero humano. Todo ele está cheio de sentimento de solidariedade 
humana, de compreensão humana, de ternura humana.

 

O Mágico e o Tempo é o livro do apuro poético, o auge lúcido, 
a definitiva consolidação de um longo processo criativo que, nascido 
do deslumbramento infantil diante das estrelas, atingira a sábia 
contemplação da natureza humana em suas múltiplas e esplêndidas 
facetas. 

 

Senhoras Acadêmicas

Senhores Acadêmicos

Senhoras e Senhores convidados:

 

Filgueiras Lima, que transitara desenvolto por todos os 
caminhos, da exatidão parnasiana à liberdade branca do modernismo, 
manteve a completa independência literária. Conquistou a sua marca, 
seu selo real. Mais do que uma assinatura, sua escritura tem uma 
singularidade especial, talvez o que os críticos costumam chamar 
de estilo, mas, indo além desse conceito, uma maneira pessoal e 
única de se dar para as coisas e manter uma relação construída com 
o mundo e a vida.
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Há uma coisa de que o filho de Lavras nunca abriu mão: o 
ritmo. Versejando no metro do soneto ou nas linhas soltas do poema 
moderno, produz uma gostosa cadência, um compasso ritmado que 
vai nos levando naturalmente para o solfejo e para a declamação. 

O ritmo e a empolgação verbal, que ainda guarda essências 
condoreiras, não é, de forma alguma, um envelope colorido de carta sem 
mensagem. Cada poema de Filgueiras Lima traz uma postulação ética, 
um compromisso cívico, uma lírica manifestação de seu espírito nobre. 

Uma referência espiritual constante, em todas as fases, é bem 
identificadora da consciência de sua singularidade humana: “minha 
alma de poeta...”. Em vários poemas ele vai lembrando que, por ser 
poeta, tem um modo original de ver o mundo. É como se pedisse 
licença aos seres comuns para exercer a palavra, para cantar ou 
maldizer a realidade, com os olhos de um tangedor de emoções.

Perpassa por essa alma catalizadora o agudo sofrimento dos 
desprotegidos. O grito de todos os aflitos. Dos desempregados, dos 
operários das profissões de risco, dos injustiçados, dos revoltados, 
dos angustiados, das vítimas, todas, da exploração das promessas, 
dos discursos salvadores. 

No meio do torvelinho, absorvendo todos os conflitos e 
sem ver no nevoeiro denso claridade aparente, o poeta se sente 
encurralado. Ele é o homem de seu tempo, sangrando, aturdido, 
patinando na lama do século. 

E onde estão os líderes do mundo? Os arautos da boa 
convivência? Os grandes condutores da humanidade? 

Estão trocando insultos, golpeando a ordem constituída, 
fabricando bombas para destruir o pobre planeta. 

O poeta não encontra saída e indaga por Ariadne, a guia 
mitológica que ajudou Teseu a escapar do Labirinto. Onde andaria 
a moça?
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“Onde ficaste, Ariadne,

com teu novelo de lã?

Estou sem guia, sem rumo,

neste imenso labirinto,

sozinho com o Minotauro

neste Dédalo sem fim.   

 

As perguntas se sucedem. O poeta é inquiridor severo e tem 
urgência em sua curiosidade. Onde estão os homens bons? Onde está 
a promessa de um país belo e rico que o Bilac exibia às crianças?  
O que fora feito da terra da promissão enxergada pelo conde de 
Afonso Celso no auge de seu ufanismo?

“Minha Pátria,

onde estás?

Ouço-te – e não te entendo mais.

(...)

Onde estás, que não te reconheço?”

 

Como fizeram os épicos gregos e, mais tarde, William 
Shakespeare, FILGUEIRAS LIMA apostou nas virtudes e fraquezas 
da natureza humana. Sabia que o mundo poderia conquistar a 
mais sofisticada tecnologia, mas a natureza do homem continuaria 
imutável. Por isso, escreveu para a eternidade. O poeta que agora 
homenageamos viveu da constante observação do intemporal, aliada 
da assimilação do tempo em que viveu com grande intensidade e 
abrangente e produtiva consciência.  
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Neste ano, quando comemoramos os 80 anos do Colégio 
Lourenço Filho, reafirmo o que venho dizendo desde os tempos em 
que militava no magistério daquela casa de ensino: O Lourenço Filho 
é o outro grande poema de Filgueiras Lima, concebido no recesso 
amoroso de sua alma e para ensinar a estrada do bem.

53 anos nos separam de sua presença cordial, pedagógica e 
edificante. Mas ele soube construir, de seu jeito sublime, este outro 
modo de ficar entre nós. 

Pela obra que deixou, a escrita, a da educação e a dos exemplos 
de vida.

Por isso, reafirmo, há de permanecer em nós, no futuro e na 
história.

MUITO OBRIGADO.
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SAUDAÇÃO AO POETA CARLOS AUGUSTO VIANA
NO LANÇAMENTO DE SEU LIVRO LITERATURA

CEARENSE ATRAVÉS DE ENSAIOS,
EM 06 DE JUNHO DE 2018

Juarez Leitão

De CARLOS AUGUSTO VIANA já foi dito e se tem consciência 
tranquila tratar-se de uma das mais brilhantes inteligências do 
Ceará e um dos mais singulares personagens de nossa literatura 
contemporânea.

Conheci-o ainda adolescente, como meu aluno, quando 
terminava o Curso Secundário e se preparava para o vestibular e, 
já naquele tempo, nos espantava, a mim e a outros professores do 
Colégio Carlos de Carvalho, pela capacidade de fazer versos e pela 
prodigiosa memória, estando muito acima de seus colegas e muito 
adiante dos apenas normais: era um monstro, não só pela touceira 
capilar que usava, abundante e desgrenhada, mas, sobretudo, 
pela cabeça privilegiada que aquela cabeleira do Capitão Caverna 
guardava. Uma cabeça cheia de achados originais e, como se dizia 
na época, de “sacadas espertas”, brilho incomum e interpretação 
filosófica e emocional precoce das criaturas, dos objetos do cotidiano, 
do horizonte desejado, dos sentimentos verticais, da vida e de seus 
elementos geradores. Um garoto que já se mostrava um conectado 
decifrador das coisas e do tempo. 

Admirado do valor de sua poesia, dei-me ao trabalho de 
recolher tudo o que produzia, versos que, assim que paridos, eram 
jogados por aí, irresponsavelmente, talvez pela facilidade com que 
eram feitos e pelo natural desbragamento adolescente do autor.
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Um dia, já consciente de seu desempenho literário, resolveu 
publicar um livro e precisou daquele material que eu guardara, 
ciosamente, por sabê-lo precioso e notável. Foi assim que nasceu 
PRIMAVERA EMPALHADA, sua primeira publicação poética, em 
1982.

Depois, perdeu-se, como todos nós, pelos trepidantes 
labirintos da poesia, pelos bares e becos do mundo, escalando os 
batentes da sorte, se jogando em aventuras boêmias, em amores 
ligeiros e noutros sedutores desafios, espetando as noites com sua 
presença irreverente e trêfega, fumando feito um caipora, comendo 
e bebendo em proporções industriais.

O gênio inquieto e a superior destreza mental obrigaram-no a 
brilhar, mesmo a sua revelia, por onde passasse, em todos os espaços, 
onde quer que manobrasse sua emoção vibrante e o sentimento 
finamente destilado por sua alma afoita e seu coração peralta.

Até que um dia encontrou Laéria, numa sala do Colégio 7 de 
Setembro, e com ela fundou um país, igualzinho àquele imaginado 
por Gonçalves Dias, onde os bosques têm mais vida e os sabiás vivem 
cantando nas palmeiras.

E, então, nessa pátria do amor definitivo, sua poesia evoluiu, 
atingindo escalas raramente registradas nesta Terra da Luz, de 
jandaias, carnaúbas, índias esbeltas de hálito cheirando a baunilha 
e outras gostosas invenções de Alencar. 

Pois, mesmo nesta terra onde tudo é poesia, tornou-se um 
astro, um poeta luminar, um nome de referência.

Obteve, na universidade, graduações, mestrados, lousas, 
alunos e conceito.

O magistério, entretanto, não lhe apaziguou o estro nem lhe 
calou a guitarra lírica e bem acordoada.
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Poeta inteiro, por destino e vocação, recebeu do Olimpo 
a delegação peremptória e irreversível para reinventar a vida e 
recontar os sentimentos de modo sempre surpreendente e inusitado, 
trabalhando impenitentemente na forja de Orfeu, no fogo de cada 
sílaba, na arrumação rítmica, no arranjo das imagens, na construção 
dos símbolos, no cheiro, no sabor, no calor aflito das palavras. 

Por seu talento e pendores de abismar virou uma celebridade 
e logo tomava assento na venerável Academia Cearense de Letras, 
a mais antiga do país, na Cadeira número 03, antes ocupada (vejam 
que responsabilidade) pelo ilustre professor Antônio Martins Filho, 
o Reitor dos Reitores.

Naquela noite de 26 de junho de 2003, ao recebê-lo, por 
delegação do Presidente Artur Eduardo Benevides em nome da 
Academia, fui agarrado pelo orgulho e arrebatado pela mais genuína 
emoção. 

E, à certa altura de meu discurso, convidava-o a adentrar aquela 
Casa Antiga e a tomar assento na mesa larga de nosso convívio.  
E que trouxesse sua bagagem lírica, seu inventário memorial, a 
força sedutora e envolvente de sua inspiração, desinfetada do lugar-
comum, mas opulenta de símbolos, invenção e sonoridades.

Que trouxesse a sua poesia, fina seda e mão germinadora, que 
tem a faculdade milagrosa de, ao tocar os potes de Caná, transformar 
a água simples da vida no vinho vermelho das paixões.

Senhores escritores e escritoras,

Senhoras e Senhores Convidados:

O poeta Carlos Augusto Viana percorre, com pujante categoria, 
outras ruas e outros caminhos na Literatura.

Já o víamos em franco descortino quando apresentou sua tese 
de mestrado sob o título de “Drummond, a Insone Arquitetura”. Seu 
orientador, nesse trabalho, o professor e poeta Linhares Filho, definiu 
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o ensaio de Carlos Augusto como “Um exercício profundo de argúcia 
e sensibilidade crítica, onde se vê a marca da originalidade, pelo 
modo pessoal, consentâneo e minudente de analisar e interpretar a 
obra drummoniana.”

Cada vez mais abalizado, senhor de todas as informações sobre 
Teoria Literária, por razões de ofício passou a olhar a produção dos 
outros, a degustar a criação alheia, constituindo-se, em ascensão 
permanente, num analista criterioso, profundo, que maneja o ensaio 
crítico com esmero e indiscutível competência.  

Nesta noite batizamos este seu novo livro de ensaios sobre a 
Literatura Cearense, uma obra magnífica que estuda seis dos nossos 
melhores poetas: Antônio Girão Barroso, Filgueiras Lima, José 
Valdivino de Carvalho, Gerardo Mello Mourão, Adriano Espínola e 
Linhares Filho.

Seu trabalho tem cunho acadêmico e se efetiva num grau de 
profundidade que certamente os leitores comuns não conseguirão 
saborear. Não é coisa para viciados em banalidades ou analfabetos 
funcionais, essa epidemia que, nestes tempos de negação estética, 
vêm empestando o país.

Mas ele não estuda qualquer um. Escolhe os que merecem 
sua admiração, certamente para não correr o risco de emitir uma 
opinião que não seja parente de sua alma, que não descenda de seu 
sentimento, que não derive daquele entusiasmo que o brilho desperta 
e o talento alvoroça.

Não posso me alongar repetindo as opiniões do autor sobre 
cada poeta estudado. Serei breve neste campo.

O estudo mais demorado é o de ANTONIO GIRÃO BARROSO, 
sobre quem Carlos Augusto faz afetuosas declarações de admiração. 
O ensaio ocupa a metade do livro. Diz que ele “sabia muito bem 
unir em sua poesia humor, calor humano e ritmos sugestivos. Que 
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valorizava a força da oralidade e extraía lições dos acontecimentos 
banais, transmutando-as e as conduzindo para reflexões profundas 
sobre a condição humana.”

Em FILGUEIRAS LIMA, poeta e educador, “vê preocupação 
com direcionamentos estéticos e estilísticos, mas, sobretudo, a 
oferta do sumo de um discurso poético inventivo e desafiador, 
principalmente pela aparente simplicidade de que se reveste, uma 
vez que orienta a concepção de poesia como conhecimento, salvação, 
civismo, poder e abandono.”

Sobre JOSÉ VALDIVINO DE CARVALHO, Carlos Augusto diz 
que “sua poesia é possuidora de uma grande força lírica. A enunciação 
em primeira pessoa revela-nos um poeta que procura em sua própria 
interioridade os grandes motivos de sua escrita”.

GERARDO MELLO MOURÃO é um dos ícones sagrados do 
autor. Lírico devoto e uma das maiores expressões da poesia épica 
contemporânea, o bardo de Ipueiras “consegue palmilhar esses dois 
territórios, uma vez que ao mesmo tempo em que arquiteta a natureza 
de seu discurso, orientando-se no sentido da construção de uma 
epopeia, deixa-se também mergulhar no movimento encantatório 
das instâncias líricas”.

ADRIANO ESPÍNOLA, segundo o ensaio, “enquadra-se 
esteticamente na tendência pós-moderna. Daí sua preocupação em 
recolher os estilhaços da vida cotidiana, configurando, assim, uma 
atmosfera de caos e pela desfiguração, enquanto se alimenta da 
maciça arqueologia imaginativa do passado”.

E a lista se encerra com o estudo sobre o universo poético de 
LINHARES FILHO. Entende que o atual PRÍNCIPE DOS POETAS 
CEARENSES é um dos mais completos artífices do verso em nossa 
terra e um intelectual pleno: professor de gerações na universidade, 
homem de grande erudição, orador e crítico literário consagrado. Um 
crítico dos mais criativos, “capaz de enxergar, nos espaços abissais 
das entrelinhas, o que escapa a qualquer olho profano.” 
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Assim, severo se é preciso, Carlos Augusto Viana, quando 
se debruça sobre os textos para analisar, fica longe da imagem do 
personagem sorridente e irônico que conhecemos por aqui, nestas 
mesas do Ideal, a desdenhar dos que não sabem viver e levam a vida 
muito a sério.

Mas ele também faz isso quando estuda e, garimpeiro das 
preciosidades da inteligência, trabalha sempre para encontrar o 
maior diamante e a melhor essência.

Flagrei-o num desses momentos de seriedade quando pintei o 
seu retrato há cerca de 15 anos. Esse Carlos Augusto de cara fechada 
está aí reproduzido na segunda orelha deste livro. 

Nesta noite celebramos com Carlos Augusto Viana a 
hegemonia da inteligência cearense e o poder inventivo de nossa 
poesia.

E guiado pelos versos e cânticos dos seis destacados praticantes 
que ele talentosamente desvendou para nós, vamos fazer essa viagem 
pelas sendas sagradas da esperança, pelas rotas tribais da persistência, 
acreditando num país que só o coração dos poetas poderá inventar. 
Uma Pátria de ética solar.

Concluo tristemente admitindo que atravessamos uma terrível 
noite. Tudo escuro. Tudo bredo.

Resta-nos a esperança do poeta Thiago de Mello: 

“Faz escuro, mas eu canto. Porque o amanhã vai chegar.”
Ou a constatação sublime de outro poeta, o Mário Quintana:

“Fora do ritmo, só há danação.
Fora da poesia não há salvação.”  

MUITO OBRIGADO. 
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DISCURSO AO RECEBER O ESCRITOR
SÂNZIO DE AZEVEDO

NA ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL,
EM 2 DE AGOSTO DE 2018

Edmílson Caminha

Com muita honra e grande emoção, tenho o privilégio de 
receber, em nome dos confrades da Academia de Letras do Brasil, 
o Professor Doutor em Literatura Brasileira, o poeta, o biógrafo, 
o historiador e crítico literário Sânzio de Azevedo, escritor que 
engrandece a cultura do Ceará e pertence à mais nobre genealogia da 
intelectualidade brasileira. É o novo ocupante, em nossa instituição, 
da cadeira número II, que tem por patrono Machado de Assis, e 
por titular derradeiro o saudoso Romeu Jobim. Conterrâneo ilustre 
e fraterno amigo, seja-me permitido saudá-lo, também, como 
representante da geração literária cearense em que me incluo, para 
a qual Sânzio é modelo e exemplo: modelo de retidão humana, de 
rigor moral e de conduta ética; exemplo de vocação literária, de 
competência profissional e de amor aos livros.

Natural de Fortaleza, é filho do poeta e pintor Otacílio de 
Azevedo, que batizou três (do total de nove herdeiros) com nomes 
de gênios da pintura: Rubens (que viria a ser astrônomo), Miguel 
Ângelo (o musicólogo Nirez, pesquisador respeitado em todo o Brasil) 
e Rafael Sânzio (em cujo espírito cabem, além da poesia, o talento 
para a pintura e o gosto pelo violão, instrumento com que chegou 
a compor uma valsa, “a primeira e única”, declara, na esperança de 
absolver-se). A irmã, Consuelo, sairia aos seus, e foi professora de 
língua e de literatura espanholas.

No discurso com que se empossou, em 1973, na Academia 
Cearense de Letras (que, fato incomum, reuniria pai e filho, pois nela 
já tinha assento o patriarca Otacílio), evoca Sânzio:
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Nasci rodeado de livros: ainda criança, a qualquer 
momento podia ter nas mãos curiosas um romance 
de aventuras, um volume de poemas ou mesmo um 
compêndio de Cosmologia. Poemas e Cosmologia, 
sim, pois se meu pai, seguidor de Bilac, vivia a 
ouvir estrelas para cantá-las em verso, meu irmão 
mais velho, Rubens, seguidor de Leverrier, preferia 
observá-las ao telescópio, para conferir suas 
posições nas cartas celestes. Tive de oscilar, assim, 
desde cedo, entre a doce subjetividade da poesia e 
a fria objetividade da ciência.

Não sem razão, o primeiro livro publicado por Sânzio de 
Azevedo, em 1962, é A terra antes do homem, no qual ‒ segundo 
o escritor Fran Martins, que o recebeu na Academia Cearense de 
Letras ‒ “focaliza o mundo pré-histórico com toda aquela fauna 
extraordinária pelo seu primitivismo e pela sua grandeza.” Com 
lucidez e argúcia, o jovem autor observa o que a muitos ainda hoje 
escapa:

Comparando-se a exiguidade do tempo geológico 
ocupado pela espécie humana propriamente dita 
com toda a vida passada, fica-nos claro que a 
evolução não pode ter parado, como se houvesse um 
coroamento final. A evolução continuará, enquanto 
houver vida sobre a terra. O aperfeiçoamento 
de uma espécie e a extinção de outras está se 
processando hoje como há milhões de anos.

Donde ‒ frente a pessoas que vivem a pular de galho em galho, 
no zoológico da política e na floresta da literatura ‒ pode-se concluir 
que o homem não veio do macaco, mas continua a vir...
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A despeito da aptidão de Sânzio para a Antropologia, a 
Arqueologia e a divulgação científica, felizmente a elas não se 
rendeu, pois não o teríamos hoje entre nós, mas quem sabe nas 
telas do cinema, como roteirista de Steven Spielberg em Parque dos 
Dinossauros...

A terra antes do homem veio a lume na cidade de São Paulo, 
onde o autor viveu por mais de seis anos, lançou a segunda obra, 
a poesia dos "Cantos da longa ausência" (1966), e trabalhou no 
departamento de revisão do jornal O Estado de S. Paulo. Sim, acredite-
se: a imprensa brasileira já teve revisores com o saber de Machado 
de Assis, Quintino Bocayuva, Graciliano Ramos, Ferreira Gullar e 
Sânzio de Azevedo. Tempo em que não se dizia que preços eram 
“caros” ou “baratos”, mas altos ou baixos; em que criminosos não 
eram “penalizados”, mas apenados; em que os leitores não deviam 
ser “melhor” informados, mas mais bem informados...

De volta a Fortaleza, Sânzio cola grau, em 1972, pela Faculdade 
de Letras da Universidade Federal do Ceará, instituição de que se 
tornará professor já no ano seguinte, por concurso público; ao mesmo 
tempo, elege-se para a cadeira número I da Academia Cearense de 
Letras, que tem por patrono Adolfo Caminha, o admirável escritor 
de A normalista e Bom-crioulo, de quem me orgulho de ser primo em 
terceiro grau. Sob a orientação de Afrânio Coutinho, doutorou-se 
em literatura brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com a tese A Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará, publicada 
em 1983 e reeditada em 1996.

Em 1976, lança o seu Literatura cearense, que começa com 
os neoclássicos dos “Oiteiros”, no início do século XIX, e chega à 
nova geração da segunda metade do século XX. Passados 40 anos, 
o substancioso volume de 600 páginas continua a ser vademecum 
obrigatório, para professores e alunos interessados naqueles 150 anos 
de produção literária no Ceará.
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É extensa, e de muito valor, a obra de Sânzio de Azevedo. 
Na seara da poesia, publicou “Canto efêmero” (1986), “Cantos de 
antevéspera” (1999) e os haicais do “Lanterna cor de aurora” (2006). 
Sonetista admirável, dos mais brilhantes que há em nossa literatura, 
a ele devemos este luminoso “Camoniano”:

Havendo escuros danos por antolhos,

Devo de não mais ver-vos, por aviso;

Se só em vos lembrar já perco o siso,

Que fora, se vos vissem os meus olhos?

Se pudera dizer-vos, de giolhos,

O que vos nunca hei dito, o vosso riso

Houvera de trocar-me o Paraíso

Em duro campo de ásperos abrolhos.

Se vos amava a angélica figura,

Hoje, de vós assi tão apartado,

Já me endoudece a vossa fermosura.

Porém, Senhora, hei medo da esquivança:

Mais val Amor não ter exprimentado

Que exprimentá-lo em troca da Esperança. 

Entre os estudos, ensaios e biografias que se acrescentam 
à criação poética, mencionem-se: Poesia de todo o tempo (1970); A 
Padaria Espiritual, 1892-1898 (1970); A Academia Francesa do Ceará, 
1873-1875 (1971); O Centro Literário, 1894-1904 (1973); Apolo versus 
Dionisos: consideração em torno do Parnasianismo brasileiro (1978); 
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Novos ensaios de literatura cearense (1992); O Modernismo na poesia 
cearense: primeiros tempos (1995); Para uma teoria do verso (1997); 
Adolfo Caminha: vida e obra (1997, com segunda edição em 1999); 
Cruz e Sousa e a teoria do verso (1999); Joaquim de Sousa: o Byron da 
Canalha ou o Castro Alves cearense (2003); O Parnasianismo na poesia 
brasileira (2004); Breve história da Padaria Espiritual (2011) e Rodolfo 
Teófilo e a saga de Jesuíno Brilhante (2013).

Inúmeras vezes estimulou-me Sânzio a escrever a biografia 
do meu parente Adolfo Caminha. Maior do que a altitude a que 
poderia chegar, sequer tentei, diante do que o amigo pôs mãos à obra, 
que generosamente me dedicou: “A Edmílson Caminha, que devia 
ter escrito este livro”. Ciente da importância que tem a geração do 
romancista de Bom-crioulo, ninguém, como nosso homenageado, 
escreveu tanto e tão profundamente sobre a Padaria Espiritual, o 
grupo de jovens e ousados escritores que, na provinciana Fortaleza 
de fins do século XIX, anteciparia em 30 anos ‒ como observa o 
historiador ‒ a pândega irreverência dos modernistas de 1922. Em 
1982, Sânzio de Azevedo organiza e apresenta a valiosa edição 
fac-similar, pela Academia Cearense de Letras, dos 36 números do 
jornal O Pão. Há pouco tempo, viveu, como reconhece, uma das 
maiores emoções da sua vida, ao ler as atas das “fornadas” ‒ como se 
chamavam as reuniões dos “padeiros” ‒ que procurara por 40 anos, 
dadas como perdidas para sempre, e encontradas por servidora do 
Instituto do Ceará, quando presidido pelo bibliófilo José Augusto 
Bezerra. Transcritas, atualizadas ortograficamente e apresentadas 
por Sânzio, as Atas da Padaria Espiritual foram primorosamente 
publicadas, em 2015, pela Academia Cearense de Letras. Edição 
que não trará sossego a quem as organizou. É que, logo na ata da 
primeira sessão, consta que se executaram duas peças musicais: 
“Pão duro”, valsa de Sarasate Mirim, e “Padaria Espiritual”, polca do 
flautista Nascimento. Pesquisador infatigável e musicista de talento, 
Sânzio, se bem o conheço, não descansará enquanto não descobrir 
as partituras dessas composições...
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Em 2012, a Universidade Federal do Ceará publicou o livro 
Construindo a memória da literatura cearense: homenagem a Sânzio de 
Azevedo, organizado por Elisabete Sampaio Alencar, Isabel Gouveia 
Ferreira e Terezinha Alves Melo, sob a coordenação de Neuma 
Cavalcante, comemorativo dos 70 anos que fizera o escritor. Da 
coletânea, nosso confrade Anderson Braga Horta participa com o 
estudo “A poesia de Sânzio de Azevedo”, que se soma a depoimentos 
pessoais como o de Angela Gutiérrez, da Academia Cearense de 
Letras, em afetuosa louvação ao colega e amigo. Somos tantos os que 
ligam para o historiador, à cata de informações e de esclarecimentos, 
que essa verdadeira prestação de serviços de utilidade pública recebe 
da autora o nome de Tele-Sânzio. Não o convidem, porém, para 
reuniões de trabalho, com o que concordo na íntegra: é uma tediosa, 
estéril e angustiante maneira de desperdiçar o tempo. Mais ainda 
para Sânzio de Azevedo, que segundo a pequena Angela Laís, filha da 
acadêmica, é o maior pesquisador de literatura cearense do mundo...

Estou no livro‒homenagem com “Dez cartas para Fernanda 
e Sânzio de Azevedo”, entre as muitas que enderecei aos amigos 
fraternos. Como em 21 de junho de 2002, quando o querido casal 
voltou da temporada de estudos em Paris:

Sejam bem-vindos! Não sei se Vocês respeitarão 
o que disse Tom Jobim: “viver no exterior é bom, 
mas é uma merda; viver no Brasil é uma merda, 
mas é bom...” Tenho certeza de que a memória da 
França os acompanhará para sempre, pois a viagem 
começa antes e só termina muito depois: eu, pelo 
menos, curto desde os preparativos até o gosto 
suave da lembrança, que não desaparece nunca. 
Mesmo assim, há quem concorde com Madame 
de Staël, para quem viajar era o mais tedioso dos 
prazeres...
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Aos méritos intelectuais de Sânzio de Azevedo, juntem-se 
a cordialidade, a nobreza de espírito e o caráter generoso, que lhe 
rendem a afeição dos amigos, o apreço dos colegas e o reconhecimento 
dos alunos que teve em mais de 30 anos de magistério universitário. 
Trajetória que lhe deu não só a consagração acadêmica, mas 
sobretudo o amor de Fernanda ‒ Professora Doutora, como o marido ‒, 
de quem me orgulho de haver sido colega no Curso de Letras da 
Universidade Estadual do Ceará.

Por mais que quisesse, não lograria expressar a dimensão 
humana do confrade que saúdo como ele próprio o fez, neste 
belíssimo “Soneto”:

Eu sou aquele que não forja o barco

sem de água pressentir o indício ao menos.

Longe outros levem do seu reino o marco;

fico nos meus domínios mui pequenos...

Mostrou-me o tempo os dedos multicores

e me tomou as mãos. Desde esse dia

eu sou aquele que procura as flores

onde somente as encontrar podia.

Sem me forçar, eu sou. Daí, meu canto,

nem tanta vez agreste nem sonoro,

brilhar espadas fulvas quando canto,

e arrebanhar penumbras quando choro.

Eu sou aquele a quem lhe basta o sesmo

do exíguo território de si mesmo.
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Essa, Senhoras e Senhores, a notável figura humana, o 
magnífico poeta, o intelectual ilustre, que tenho a emoção e a 
honra de saudar em nome da Academia de Letras do Brasil. Tomo 
de empréstimo as palavras com que Fran Martins, carinhosamente 
informal como costumamos ser os cearenses, o recebeu na Academia 
Cearense de Letras: “A Casa, agora, é tanto nossa como sua. Entre 
sem sobrosso e sem timidez, na certeza de que sua companhia só 
nos dá uma grande, imensa alegria.”

Muito obrigado.
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ELOGIO DE ROMEU JOBIM

Sânzio de Azevedo

Excelentíssimo Senhor escritor e professor Flávio René Kothe, 
Presidente da Academia de Letras do Brasil.

Demais autoridades presentes a esta solenidade.

Acadêmico Edmílson Caminha, conterrâneo e amigo, autor 
da saudação que muito me honra.

Senhoras e Senhores Acadêmicos.

Minhas Senhoras e meus Senhores:

Peço licença para quebrar o protocolo e registrar aqui 
a presença da Drª Raimunda Ceará Serra Azul, viúva do poeta 
Henriques do Cerro Azul, meu companheiro de adolescência.

Inicio minha fala com uma nota triste: é que o incentivo para 
que eu me candidatasse a uma Cadeira nesta Academia partiu de 
um escritor que não cheguei a conhecer pessoalmente, mas com 
quem me comunicava por e-mail e pelo telefone, sem falar na troca 
de livros entre nós.

Refiro-me ao ensaísta, historiador e jurista Fontes de Alencar, 
que era Presidente desta Casa, e portador, entre outras honrarias, da 
Medalha João Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras. Nascido em 
Estância, Sergipe, era filho do poeta cearense Clodoaldo de Alencar, 
tradutor do poeta francês Heredia.

Autor de importantes obras tanto no campo jurídico quanto 
no literário, o autor de Kalevala e outros temas será sempre lembrado 
pelo valor dos livros que nos deixou.
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Quanto a mim, venho do Nordeste, mais precisamente do 
Ceará, terra dos “verdes mares bravios” cantados por José de Alencar 
em seu  poema.

A vez primeira em que estive em Brasília foi no ano de 1973, 
há mais de 40 anos, portanto. Estava eu não muito longe do alvorecer 
da vida, no ano em que ingressei na Academia Cearense de Letras, 
fundada em 1894 pelo Barão de Studart e mais 26 outros intelectuais.

Agora, em pleno crepúsculo, tenho a honra de ser acolhido 
por esta Academia de Letras do Brasil, fundada em 1987 pelo crítico 
literário Almeida Fischer, que vi uma única vez em que esteve em 
Fortaleza, Academia presidida hoje pelo eminente escritor Flávio 
René Kothe.

Agradeço a quantos votaram no meu nome e também aos que 
vieram prestigiar este momento tão importante para mim.

Honrado por poder ser um dos vossos, cumpre-me, ao ocupar 
a Cadeira nº 2, falar do Patrono, que é ninguém menos do que 
Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro em 1839 e falecido na 
mesma cidade, em 1908.

Não tenho a pretensão de revelar nenhuma novidade sobre o 
maior escritor do Brasil, cuja obra tem sido tema de tantos livros e 
tantos estudos esparsos, merecendo um belo poema, “A Um Bruxo, 
com Amor”, de Carlos Drummond de Andrade.

Entretanto, sempre direi que ele deixou páginas inesquecíveis 
na crítica, no romance, na poesia e no conto, sem falar na crônica.

Quanto à crítica, sem desmerecer o “Ideal do Crítico”, 
“Literatura Brasileira – Instinto de Nacionalidade” e outras páginas 
admiráveis de lucidez e erudição, permito-me destacar aqui o ensaio 
“A Nova Geração”, de 1879 e, dele, apenas pequeno trecho.

Alberto de Oliveira, em seu livro de estreia, Canções românticas 
que, não obstante o título, inaugurou em 1878 o Parnasianismo no 
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Brasil, respondendo a Teófilo Dias, que o aconselhara a fugir dos 
versos de amor para abraçar a poesia social, incluiu no livro um 
soneto dizendo que também lia “a lenda dos gigantes”. Machado de 
Assis, que percebera o valor do poeta, aconselhou-o a não seguir 
esse caminho. E escreveu: “O Sr. Alberto de Oliveira pode folhear a 
lenda dos gigantes; mas não lhes dê um canto, uma estrofe, um verso; 
é o conselho da crítica. Nem todos cantam tudo; e o erro talvez da 
geração nova será querer modelar-se por um só padrão.”

No que toca ao romance, estou com aqueles que apontam 
Romantismo em Ressurreição (1872), A Mão e a luva (1874), Helena 
(1876) e Iaiá Garcia (1878), obras que não dariam ao escritor o renome 
que conquistaria pelo menos em três livros nos quais já vemos 
o mestre do Realismo: Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), 
Quincas Borba (1891) e Dom Casmurro (1899).

Machado de Assis não demonstrava apreço pelo Realismo, mas 
não me parece haver dúvida de que, de 1880 em diante, foi realista 
na prosa e parnasiano na poesia.

Memórias póstumas de Brás Cubas é, a meu ver, um dos maiores 
romances da literatura brasileira. Não podendo transcrever capítulos 
desse livro aqui, contento-me com citar “O Delírio”, “O Almocreve” 
e “Dona Plácida”.

Na sua notável biografia Machado de Assis (1936), Lúcia 
Miguel-Pereira revela: “A Mário de Alencar, que lhe perguntou um 
dia como, depois de ter escrito Helena, pôde escrever o Brás Cubas, 
explicou o romancista que se modificara porque perdera todas as 
ilusões sobre os homens.”

Como poeta, sua trajetória foi semelhante à que percorreu 
como romancista: era ainda romântico em Crisálidas (1864), Falenas 
(1870) e Americanas (1875). 
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É porém interessante ler um trecho do posfácio de Crisálidas, 
texto que eu desconhecia, e que reproduzo de um ensaio de Fontes 
de Alencar no seu livro Kalevala e outros temas (2014): “não curo de 
escolas ou teorias; no culto das musas não sou um sacerdote, sou 
fiel obscuro da vasta multidão dos fiéis”.

Surge a partir de 1880 o parnasiano de “A Mosca azul”, mas 
sobretudo o pessimista de “O Desfecho”, “Uma criatura” e “No alto”, 
que estão nas Poesias completas (1901), no livro que chamou de 
“Ocidentais”.

Na abertura de Relíquias de casa velha (1906), vem seu 
famoso soneto “A Carolina”, no qual, chorando sua viuvez em belos 
decassílabos, diz, na penúltima estrofe: “Trago-te flores, restos 
arrancados / Da terra que nos viu passar unidos / E ora mortos nos 
deixa e separados.”

No conto, deixou algumas obras-primas, como “Noite de 
Almirante”, “Cantiga de esponsais”, “O Espelho”, “A Cartomante” e 
“O Enfermeiro”, entre outros.

Interessante é que Machado de Assis que, como crítico, atacou 
o Realismo, chegou até ao Naturalismo e exemplo disso é o conto 
“A Causa secreta”, que nos fala de um caso de patologia. Fortunato 
torna-se amigo de um estudante de Medicina quando ambos deparam 
com um homem que fora ferido por uns capoeiras, na rua. Garcia  
(o futuro médico) admira-se da dedicação do outro, enquanto a vítima 
sofre. Com a melhora do homem, ele desaparece. Ao reencontrarem-
se num teatro, diz o narrador: “A peça era um dramalhão, cozido a 
facadas, ouriçado de imprecações e remorsos; mas Fortunato ouviu-a 
com singular interesse.” Veio depois uma farsa e ele saiu, dando 
bengaladas nos cães que dormiam na rua.

Ficou conhecida a cena em que Fortunato, em casa, com 
o pretexto de que um rato lhe estragou um papel, mata-o, mas 
torturando-o, queimando-o na chama de uma vela e lhe cortando os 
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membros. Ao ver Garcia, finge grande aborrecimento. “Castiga sem 
raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação 
de prazer, que só a dor alheia lhe pode dar: é o segredo deste 
homem.” 

“A Causa secreta” é do livro Várias histórias (1896). Três anos 
depois, em Páginas recolhidas (1899), encontra-se essa obra-prima 
que é “Missa do Galo”, com um enredo um tanto rarefeito, em que um 
jovem interiorano de 17 anos está hospedado na casa de um escrivão 
e que espera que dê meia-noite, quando um amigo virá encontrá-lo 
para irem à Missa do Galo. Conversa ele com D. Conceição, a dona 
da casa, mulher de seus 30 anos, que diz estar sem sono.  O clima 
do conto é meio impressionista, o que o aproxima do Simbolismo.

Destaco um dado interessante nessa narrativa que quase não 
tem enredo: falando de D. Conceição, diz o narrador-personagem: 
“Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem 
bonito nem feio.” Algumas páginas adiante, diz ele: “Há impressões 
dessa noite, que me aparecem truncadas ou confusas (...) Uma das 
que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas 
simpática, ficou linda, ficou lindíssima.”

Somente um profundo conhecedor da alma humana poderia 
escrever isso.

Na Faculdade de Letras da UFRJ fui aluno e orientando de 
Afrânio Coutinho, introdutor da Nova Crítica no Brasil e tio do 
acadêmico Fábio de Sousa Coutinho. Justamente pelo fato de seguir 
uma crítica de caráter eminentemente estético, esse mestre não 
aceitava a crítica sociológica, para a qual o homem é puro produto 
do meio. Estudioso e admirador de Machado de Assis, perguntava 
ele mais ou menos nestas palavras: “Como essa crítica vai explicar 
o fenômeno de um moleque do Morro do Livramento, no Rio, que 
se tornou o maior escritor da literatura brasileira?”
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Senhoras e senhores:

Cumpre-me agora falar do meu antecessor, o fundador da 
Cadeira nº 2 desta Academia, Romeu Barbosa Jobim, que nasceu 
em Rio Branco, no Acre, em 1927 e veio a falecer em Brasília, no 
ano de 2015.

Romeu Jobim iniciou seus estudos em Rio Branco e em 
Manaus, indo depois se diplomar em Filosofia e Direito no Rio de 
Janeiro. Em Brasília, para onde se transferiu em 1960, foi Redator da 
Câmara dos Deputados, galgando, por mérito, os cargos de Técnico 
Legislativo, Chefe de Secção de Documentação Parlamentar, Membro 
de Comissões de Inquérito, Assessor Parlamentar e Legislativo da 
Câmara dos Deputados.

Ele que, através de concurso, havia sido professor de História 
e de Português na Capital Federal, ingressou na Magistratura, sendo 
Juiz de Direito da Justiça do Distrito Federal em 1980 e, em 1991, foi 
promovido ao cargo de Desembargador da Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios.

Por sinal, no discurso de posse como Desembargador, referiu-
se Romeu Barbosa Jobim, com mais de 60 anos de idade, à sua longa 
caminhada: “Talvez chegue tarde a essa Egrégia Corte.” E mais 
adiante, numa espécie de desabafo, revelou: “Posso garantir-lhes que, 
em meu lento caminhar, não atropelei nem me vali do esforço alheio 
para aumentar o farnel. É certo que, enquanto assim teimosamente 
procedia, alguns me ultrapassaram correndo e outros até voando.” 
Isso está no opúsculo No efêmero, o eterno, de 1991, com os discursos 
de Jobim e do Desembargador que o saudou, João Carneiro de Ulhôa.

Mas, já que comecei a citar trechos tirados da obra do 
homenageado, devo agradecer a generosa oferta dos principais livros 
de Romeu Jobim, feita pela sua viúva, Excelentíssima Sra. D. Ruth 
de Sousa Silveira Jobim.
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Essa preciosa oferta me foi feita por intermédio do grande 
poeta e ensaísta Anderson Braga Horta, que considero também um 
grande amigo, apesar de eu só o haver conhecido pessoalmente agora 
nesta minha viagem a Brasília.

Mas antes de comentar outras obras de Romeu Jobim, 
acrescento que ele, Cidadão Honorário de Brasília, figura entre 
os fundadores da ANE (Associação Nacional de Escritores) e da 
Academia de Letras do Brasil, sendo ainda membro da Academia 
Brasiliense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito 
Federal.

Portador de várias comendas, medalhas e diplomas, como 
jurista, poeta e ficcionista, participa de diversas antologias, como 
Contistas de Brasília (1965), de Almeida Fischer; Canto candango 
(1980), de Salomão Sousa;  Horas vagas (1981) e Poesia em Brasília 
(1998), de Joanyr de Oliveira; Planalto em poesia (1987), Contos 
correntes (1988) e Antologia de haicais brasileiros (2003), de Napoleão 
Valadares; Cronistas de Brasília (1955), de Aglaia Souza; Antologia 
do conto brasiliense (2004), de Ronaldo Cagiano e Caliandra (1995), 
de André Quicé.

O livro de estreia de Romeu Jobim, Boa Tarde, Excelência!, de 
1990, réune 51 crônicas. Em nota de abertura o autor se pergunta: 
“crônicas ou contos?” E revela que, embora se incline pela primeira 
alternativa, notou divergências na opinião de amigos que leram os textos. 

Escrevendo sobre esse livro, Anderson Braga Horta esclareceu 
o problema dizendo: “Crônicas, sim, não tenho dúvida, e creio que o 
Autor também não; de todo modo, crônicas, no geral, escritas com a 
pena do ficcionista nato e, sempre, em linguagem pura e sóbrio estilo.”

Mas Romeu Jobim, na citada nota, diz, um tanto 
machadianamente: “Assim, deixo o problema, se houver e valha 
a pena, ao leitor ou crítico, existente este ou aquele. Privilégios de 
autor.”
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A primeira narrativa, intitulada “Crente”, fala-nos de um 
seringueiro quase cinquentão que, ao contrário dos da sua profissão, 
geralmente rudes e iletrados, não dormia sem antes ler, fosse o que 
fosse. Dizia-se que tinha “muitas mortes nas costas, o que ele aliás 
sempre negava, embora de maneira inconvincente”, como diz o 
narrador.

Um dia surgiu no seringal um grupo de crentes, e nosso 
personagem logo se tornou um fervoroso pregador do Evangelho...

Acontece que sua mulher, alguns anos mais nova do que ele, 
e que lhe dera alguns filhos, abandonou-o para ir morar com outro 
seringueiro.

Noutros tempos haveria uma tragédia, mas agora a religião 
impedia-o de procurar qualquer altercação.

Tempos depois o novo casal manifestou o desejo de ser 
recebido por ele, pois a mulher queria rever os filhos. Termina a 
narrativa com a fala do seringueiro que se convertera:

“—Não há problema. Diga a ela que, quando quiser, pode visitar 
os filhos. Nada lhe acontecerá. Mas seu companheiro não permito 
que venha nem apareça em minha frente.

E arrematou:

— Por uma razão muito simples: eu me tornei crente, mas meu 
rifle não. E eu não respondo por ele.”

Como poeta, Romeu Jobim estreou com Em tom menor, livro 
que reúne trovas (ou quadrinhas, como ele as chama) nas páginas 
pares e haicais nas páginas ímpares.

Novamente cito Anderson Braga Horta que, depois de aludir à 
“vocação das sutilezas e das meias-tintas” do haicai, poema de origem 
japonesa afirma: “Na minuciosa ourivesaria de Romeu Jobim, torna-
se o veículo ideal para o lirismo reflexivo que singulariza o Poeta.”
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 Em um breve prefácio, o escritor refere-se às rimas que 
Guilherme de Almeida introduziu nesse tipo de poema, para dizer 
que não as adotou. Seguiu ele – acrescento eu – o modelo de Matsuo 
Bashô (mestre japonês do século XVII), compondo-o com um verso 
de 5 sílabas, um de 7 e outro de 5.

Cito uns poucos, começando pelo que figura na Antologia de 
Haicais Brasileiros, de Napoleão Valadares, de 2003. Lembrando o 
famoso rio de Heráclito, diz Jobim:

   “Como ilude o rio,

                        Parecendo o mesmo, quando

   É outro, a cada instante.”

 Leio mais um:

   “À beira do rio,

  Um bando de borboletas

   E um menino voam.”

E, para encerrar essas transcrições de haicais, aqui vai mais 
um, a meu ver dos mais belos:

     “Pássaro ferido

  cai à minha porta. Morro

   um pouco com ele.”

Já quanto à quadrinha, “amolda-se melhor a um lirismo 
não intelectualizado, antes voltado para o afetivo, o brejeiro ou o 
epigramático”, segundo diz ainda Anderson Braga Horta. 

Como fiz com os haicais, escolho três dessas trovas. Uma segue 
o esquema popular, pois rimam somente os versos pares:
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  “A saudade é como um sino

  A bater, na tarde calma.

  Só que ele bate lá fora

  E ela bate dentro dalma.”

A que se segue tem nos versos ímpares rima toante (apenas 
das vogais tônicas), o que engana o leitor, pois parece seguir o 
esquema erudito:

“Esta vida é fiandeira

             que erra às vezes, pois se cansa.

  Fez um manto de tristeza

   com meus fios de esperança.”

Por fim, uma trova rigorosamente vazada à maneira erudita, 
em que todos os versos rimam:

 “Pelas ruas hoje estranhas

de Rio Branco, sangro, a esmo.

Restam-me só nas entranhas

as pegadas de mim mesmo.”

Não estamos diante de um ficcionista que faz versos, mas de 
um autêntico poeta.

Ao passar para o livro Amanhã Cedo é Primavera (2001), 
belo título por sinal, lembro que Moreira Campos, o maior contista 
do Ceará, começou escrevendo contos longos mas, com o tempo, 
foi compondo narrativas cada vez mais curtas. Com Romeu Jobim 
aconteceu o contrário: no primeiro livro, seus textos ocupavam uma 
página e meia ou, no máximo, duas páginas. Já nesse livro de 2001 
há histórias de 4, de 5, de 6 de 7 ou 10 páginas, sendo que, além de 
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uma com mais de 18 páginas, o conto intitulado “Sem previsão de 
volta”, dividido em capítulos, como alguns dos primeiros de Machado 
de Assis, chega a 23 páginas!

Para que minha fala não se estenda muito, comentarei apenas 
o conto “A Onça Lana”. Como em outros textos, Jobim  assume o 
papel de narrador, mas  pondo a fabulação no discurso de um dos 
personagens, que aparece a certa altura, como se conversasse com 
o escritor. 

Começando por lembrar que as histórias de caçadas e pescarias 
não gozam de credibilidade, passa o conto a expor o relato de um 
caçador, João, casado com a Rosa e com quatro ou cinco filhos. 
Vivendo praticamente dentro da mata, encontrou ele um dia uma 
onça com dois filhotes. “Quando João deu por ela, a bicha já partira 
em sua direção, e mal teve tempo de recebê-la na forquilha e sangrá-la”, 
diz o texto.

Recolhendo os dois filhotes, levou-os para casa. Um deles 
morreu e ele ficou com uma que ele chamou de Lana, a qual, ao passo 
que ia crescendo, teve que ficar numa jaula improvisada, o que não 
a impedia de sair pela parte de cima.

A história se complicou quando se ouviram esturros pela 
redondeza e foram encontradas cabras e galinhas mortas. Tudo 
indicava que a onça arranjara um companheiro, tornando-se 
perigosa. O filho mais novo de João, ainda criança, ficara em casa 
com uma irmã. Lana entrou na casa e a menina correu, enquanto o 
felídeo apanhava a criança nos dentes e corria para a mata.

No igarapé, avisado pela filha, João foi à procura da onça 
e, encontrando-a, matou-a com um tiro. Percebeu então que Lana 
estava ferida e viu que ao lado havia um macho quase morto. E o 
conto se encerra assim:
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“Inteiramente transtornado, já agora sem compreender de fato 
o que acontecera, João avistou, perto de Lana, e apenas levemente 
ferido, o filho mais novo. Não teve mais dúvida: Lana matara o 
parceiro, em luta realmente de fera, para salvar a criança de suas 
garras.

Depois desse episódio, segundo meu amigo, João e seus 
familiares se mudaram para o vilarejo mais próximo, nunca 
retornando à floresta.”

Em 2003 Romeu Jobim lançou o livro de poemas Cantos do 
Caminho, reunindo poemas escritos de 1942 até 2002, isto é, dos 15 
aos 75 anos de idade do autor.

Isso levaria Anderson Braga Horta, que cito mais uma vez, 
a observar: “Já no menino de quinze anos imprimem-se o respeito 
à língua e o amor à forma, que persistirão no adulto, por mais que 
modernize a expressão.”

Confirmando o que o poeta e crítico disse, transcrevo apenas 
o primeiro quarteto de “Árvore Morta”, com data de Manaus, 11 de 
maio de 1942:

“Já não balanças, ao sabor do vento,

enchendo-nos de efêmera alegria,

nem és a confidente do tormento

humano, ou da ventura fugidia.”

Há inúmeros poemas no livro dignos de transcrição mas, para 
não me alongar muito na minha fala, contento-me em reproduzir 
mais um, breve, sem rimas e sem métrica uniforme, escrito em 
Brasília em julho de 2001. Trata-se de “A Tristeza do Vovô”:
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“Luísa, de três anos,

olha-me e pergunta:

— Você está triste, vovô?

Digo-lhe que não.

Apenas um tanto cansado,

mas muito alegre,

como, então, lhe demonstro.

Vai brincar. De repente,

Retorna e dispara:

— Por que você está triste, vovô?

Minto, com mais ênfase,

e sinto que ela

faz de conta que aceita.”

João Carlos Taveira, que generosamente falou de um livro meu 
na revista Literatura, do meu saudoso conterrâneo Nilto Maciel, ao 
entrevistar nosso homenageado, disse na abertura do seu texto que 
Romeu Jobim “é uma das vozes de maior credibilidade junto ao meio 
literário e, principalmente, à comunidade jurídica de Brasília, tanto 
pela qualidade de seus escritos quanto pela lucidez de suas ideias”.

Fiquei feliz quando, ao responder sobre problemas de 
preocupação formal, antes da publicação de Cantos do Caminho, disse 
Jobim: ...”meu caro Taveira, você acaba de ter acesso aos originais 
de meu livro e observa algo que é uma espécie de punctum dolens: 
sempre houve, no que escrevo, preocupação com a forma. Sou assim. 
Sempre fui, desde os primeiros escritos, como acaba de notar”. E 
pouco adiante diz que “o primeiro dever de quem se propõe lidar 
com as palavras é conhecer as regras do ofício”. 



169

Nesse livro Cantos do Caminho há diversos haicais.

E composto somente de haicais é o livro Pássaros de Meus 
Bosques, de 2007, que enfeixa 313 exemplares desse tipo de  
micropoema. 

Dir-se-ia, abrindo o livro, que o poeta continua fiel à sua 
maneira de compor essa joia oriental, trabalhando o verso branco, 
sem a inovação da rima.

Como nestes dois:

“Na seca, os ipês

vestem a copa desnuda

de ouro e de ametista.” 

“Enquanto os gaviões

atacam, os urubus

espreitam e aguardam.”

Há um haicai com clara alusão ao samba-canção “Fim de 
semana em Paquetá”, de João de Barro e Alberto Ribeiro, e que foi 
gravado nos anos 40 do século passado por Nuno Roland:

“Não é Paquetá,

mas passeio sob espesso

céu de flamboyants.”

Mas eis que, a certa altura do livro, surgem haicais rimados, 
seguindo a lição de Guilherme de Almeida, com rimas do primeiro 
verso com o terceiro, e rima leonina ou interna no segundo. É o caso 
deste, que agradou à minha alma de cearense:
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“Diante deste mar,

bravio e verde, aprecio,

bem mais, Alencar.”

E, entre outros, mais este:

“Insetos sem sorte.

Em busca da luz, que ofusca,

encontram a morte.”

Na verdade, são apenas dez os haicais com rimas. Assim 
como se o poeta quisesse apenas mostrar que também sabia rimar, 
se desejasse...

O escritor Fontes de Alencar, em correspondência a Romeu 
Jobim, revela: “Pássaros de Meus Bosques, belo livro, fez-me lembrar 
um discurso de Coelho Neto que dizia da defesa, pelos gregos, de 
suas florestas; e anotava que na sua Trácia órfica as boscagens eram 
centros de poesia. Assim os seus bosques, Poeta.” 

Justiça: Humor Forense, de 2009, compõe-se, como o indica o 
título, de narrativas bem-humoradas envolvendo advogados e juízes, 
enfim, figuras do júri.

É o caso de “Criminalista brilhante”, que nos mostra um 
destacado causídico do Rio de Janeiro, cujas defesas, como diz 
o narrador, começavam sempre “de maneira um tanto morna e 
parecendo também um tanto sem rumo”.

Sobre a mesa, um copo d’água, do qual ele ia tomando goles, 
de vez em quando. À medida que ia falando, sua oratória ia ganhando 
força: terminado o copo, traziam-lhe outro, e cada vez mais se 
entusiasmava a assistência.

E diz o narrador: “Tão cansado ficava, no entanto, que, ao 
final, descia da tribuna amparado por alguém.”
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O promotor replicava, mas, na tréplica, o advogado crescia, 
tanto na oratória quanto no saber jurídico. Bebia aos goles copos 
d’água, depois dos quais desabava, deixando o recinto carregado.

Perguntou o narrador a um colega, que fora discípulo do velho 
advogado, por que ele se elevava tanto no júri e depois caía exausto. 
Termino com os três parágrafos finais dessa história:

“ – O segredo de tudo – confiou-me o colega – estava naquela 
água, que ele ingeria com extremo cuidado e quase devoção.”

“ – Como assim? – perguntei.”

“ – O que bebia, de vez em quando, era apenas aquela água 
que passarinho não bebe. Só que tudo se verificava dentro do maior 
sigilo, ignorado, pelo menos oficialmente, até por parte de Sua 
Excelência o Doutor Juiz.”

Essa interessante narrativa figura no livro ANE – Cinquenta 
Anos, coletânea organizada por Napoleão Valadares, e editada em 
2013.

O último livro publicado pelo escritor tem o título de Entre 
Crônicas e Contos, e data de 2011.

Dentre as crônicas, destaco “O Mendigo e a ratazana” na 
qual o narrador fala do costume, que encontrou no Rio de Janeiro, 
de se formarem  grupos de pessoas mal alguém começasse a olhar 
para cima. Por isso os camelôs se davam bem, ao pôr no chão o que 
quisessem vender.

Mas um dia a aglomeração era maior, e nosso personagem viu 
no meio da rua uma ratazana enorme. Dou a palavra ao narrador, que 
informa: “já perdera parte da cauda e estava na iminência de perder 
a cabeça, igualmente esmagada por alguma roda. Era, por certo, o 
que todos esperavam. Mas os carros passavam perto ou freavam (...) 
e, assim, a vida resistia.”
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De repente surgiu um mendigo que avançou, fazendo os 
veículos frearem, e tangeu o animal, que entrou num bueiro. 
Estrondou uma salva de palmas.

Observa o narrador que a multidão tinha sentimento, 
percebendo aquele gesto de grandeza, dizendo ainda: “só o miserável, 
contudo, ousava enfrentar o perigo para salvar o, de certa forma, 
assemelhado”. 

Transcrevo os parágrafos finais dessa crônica:

“Contando, noutro dia, esse ingênuo episódio a incorrigível 
turrão contestador, observou-me que, hoje, dificilmente seu desfecho 
seria o mesmo.

— Não há mais quem arrisque a vida para salvar a de ratos – 
enfatizou – quando a de cada um de nós é que está sob ameaça, aliás 
não pelos de quatro, mas sobretudo pelos de dois pés.”

Já dos contos escolho “O Pequeno caboclo e o jacaré”.

No seringal, havia muito trabalho, e, entre os trabalhadores, 
destacava-se o caboclo João, que fugia à disciplina dos demais. Tinha 
a mulher e um filho adolescente, que manejava a flecha e a faca com 
muita perícia. Era o Tomás.

Um dia, no papel de guardião do banho da meninada, viu ele 
que um dos meninos, ao se afastar dos outros, foi perseguido por um 
jacaré. Tomás subiu, como um gato, a uma árvore e de lá pulou no rio:     

Fale o narrador:

“De lá, a faca nos dentes, se projetou, certeiro, sobre o pescoço 
do jacaré. Este espadanou, ante a surpresa, tentando atingi-lo com 
a cauda.”

O jovem apertou os olhos do réptil, que mergulhou. Cinco 
minutos depois um filete de sangue apareceu na água, e o jacaré 
veio à tona, de barriga para cima, atacado por um bando de piranhas.  
E o conto termina assim:
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“Alguns metros abaixo, ante o espanto geral, o filho de João, a faca 
nos dentes, nadava em direção à margem. (...) Nadava rápido, temeroso 
das piranhas que, entretidas no banquete inesperado, o ignoravam.”

Quis apenas dar uma ideia da obra com que Romeu Jobim 
enriqueceu as letras brasileiras. Nas páginas de seus livros sentimos 
a presença do Acre, sua terra natal, do Amazonas, do Rio de Janeiro 
e de Brasília, onde encerrou a vida e a carreira de escritor. Sentimos 
também a inspiração da sua amada Ruth (infelizmente já falecida), 
dos filhos e dos netos.

*         *          *

Escritor e Acadêmico Edmílson Caminha, meu Amigo.

Quando vos foi dado ingressar nesta mesma Academia de 
Letras do Brasil, em 2012, quem vos fez a saudação de praxe foi o 
escritor Fabio de Sousa Coutinho, que se referiu a várias entrevistas 
que fizestes e acrescentou: 

“Muitas dessas entrevistas estão reunidas num livro primoroso, 
Palavra de escritor, em que o cultor apaixonado e familiarizado com 
o trabalho de cada um de seus entrevistados proporciona momentos 
de reflexão e prazer estético a quantos se entregam à releitura de 
páginas tão sábias e enriquecedoras.”

O artista da palavra que conhecemos de seus muitos livros, 
de crônicas ou de ensaios, bem como de seus textos jornalísticos, 
esmerou-se como orador nesta solenidade, ao fazer a saudação deste 
seu velho amigo e admirador.

Vosso discurso, com tantas expressões amáveis e com a 
transcrição de alguns dos meus versos, me comoveu. Mais do que 
isso: vossos elogios chegaram a dar-me a ilusão de que sou mesmo 
digno de vossas palavras consagradoras.

Muito obrigado.
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OS 124 ANOS DA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS

Batista de Lima

A Literatura Cearense tem se caracterizado, ao longo de sua 
trajetória, como um mutirão literário. Isso se comprova quando 
observamos os grupos literários que têm surgido ao longo dos anos, 
bem como seus órgãos literários divulgadores da produção desses 
grêmios. Há jornais e revistas que marcaram época nessa nossa 
evolução literária, sem contar o grande volume de livros editados que 
foram produzidos por cada um deles. O centro divulgador principal 
dessa fortuna literária tem sido Fortaleza, em detrimento da quase 
incipiente produção interiorana em que se destacam com muita 
distância quantitativa as cidades de Sobral e Crato.

Fortaleza, portanto, desde o surgimento de nossa literatura, 
com os Oiteiros, grupo liderado pelo Governador Sampaio, em 
1813, não teve um período tão profícuo literariamente, como o que 
se estende de 1886 a 1897. Nesse período de uma década surgiram 
em nossa Capital o Clube Literário, 1886, o Instituto Histórico 
Geográfico e Antropológico do Ceará, 1887, a Padaria Espiritual, 1892, 
a Academia Cearense, 1894, e o Centro Literário, 1897. Evidentemente 
que outras instituições de menor porte também vingaram nessa 
década de ouro de nossa literatura, que coincidiu exatamente com 
o auge da pretensa Belle Época, tão propalada por alguns dos nossos 
intelectuais.

Dessas agremiações surgidas naquela época, permanecem em 
atividade o Instituto Histórico e nossa Academia Cearense de Letras. 
Esta Academia foi fundada em 15 de agosto de 1894. Portanto, no dia 
de ontem ela completou 124 anos de fundação, e hoje, um dia após, 
estamos aqui reunidos para esta sessão solene de seu aniversário. 
Para gáudio de nós acadêmicos, é gratificante sentir o calor humano 
da presença de tantos convidados, representantes dos mais variados 
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setores sociais de nosso Ceará. Isso comprova o prestígio que este 
sodalício desfruta no seio de nossa sociedade.

Seu nome de nascimento foi Academia Cearense. O colo arfante 
de nossas praias, bordando os verdes mares bravios, testemunharam 
o surgimento dessa princesa dos saberes. Uma plêiade de intelectuais 
arrojados, naqueles distantes idos de agosto, no salão nobre da Fênix 
Caixeiral, fundaram esta agremiação literária. Entre os 27 fundadores 
que ali estavam, destaquem-se: Guilherme Studart, Justiniano de 
Serpa, Farias Brito, Franco Rabelo, Antônio Augusto, Tomás Pompeu, 
José Carlos Junior, Antônio Bezerra e outros.

Nestes 124 anos de existência, a Academia Cearense de Letras 
recebeu nas suas 40 cadeiras, 189 acadêmicos, sendo 177 homens e 12 
mulheres. A primeira mulher a tomar assento neste nosso sodalítico foi 
Alba Valdez, em 1922, seguida de Henriqueta Galeno, em 1951, Cândida 
Galeno, em 1960, Noemi Elisa Aderaldo, em 1988, Marli Vasconcelos, em 
1990, Rachel de Queiroz e Beatriz Alcântara, em 1994, Regine Limaverde, 
em 1996, Ângela Gutierrez, em 1997, Giselda Medeiros, em 2000, Natércia 
Campos, em 2002, Lourdinha Leite Barbosa, em 2013 e Révia Herculano, 
em 2018. Além dessa presença feminina marcante, pela qualidade, pelo 
menos uma dezena de governadores do Estado veio a tomar posse neste 
soligeu, entre os quais temos o hoje homenageado Dr. Lúcio Alcântara.

Dr. Lúcio Gonçalo de Alcântara, médico, político e 
escritor, formou-se em Medicina em 1966 pela Universidade 
Federal do Ceará, UFC. Foi Secretário de Saúde de nosso Ceará, 
Prefeito de Fortaleza, Deputado Federal em duras legislaturas,  
Vice-governador, Governador do Estado e Senador, quando se 
destacou, principalmente, em defesa do meio ambiente. Com quatro 
dezenas de obras publicadas, ocupa a cadeira 26 desta Academia 
Cearense de Letras, desde 1978, tendo também a companhia, nesta 
Academia, de sua esposa Beatriz Alcântara, que teve sua posse em 
1994 na cadeira 16.
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No momento, Dr. Lúcio Alcântara é o presidente do Instituto 
Histórico e Antropológico do Ceará. Dado o mercenato que tem 
executado em prol desta Academia e de outras instituições culturais 
do Ceará, Dr. Lúcio é por demais merecedor da Medalha Tomaz 
Pompeu, que hoje lhe é outorgada.

Homenageado também, nesta solenidade, é o Dr. Edson 
Queiroz Neto. Atual Chanceler da Universidade de Fortaleza e um 
dos Diretores do Grupo Queiroz. Nosso homenageado com a medalha 
Barão de Studart é formado em Administração. Superintendente 
do Sistema Verdes Mares de Comunicação, Dr. Edson Neto, ao lado 
dos primos Igor Queiroz Barroso e Abelardo Queiroz Rocha dirige o 
Grupo Queiroz. Esse grupo empresarial e educacional, fundado em 
1951, por Edson Queiroz, passou para seu filho Dr. Aírton Queiroz 
e agora sob a batuta de Edson Neto e seus dois primos continua 
sempre crescente nos seus objetivos almejados. No momento  
Dr. Edson Neto, como Chanceler da Universidade de Fortaleza, 
UNIFOR, tem continuado com a mesma fibra de seu avô e de seu 
pai, sendo reconhecido pela comunidade universitária como uma 
pessoa inteligente, sensível e aberto às demandas da Universidade.

Homenageado também nesta oportunidade com a medalha 
Barão de Studart, Dr. Geraldo Luciano de Mattos Junior é hoje um 
dos mais festejados CEO do Brasil. Vice-Presidente de Investimentos 
e Controladoria do Grupo M. Dias Branco, por dezessete anos foi 
o braço direito de Ivens Dias Branco e agora continua sua lida 
promissora ao lado dos familiares administradores que sucedem seu 
patrão de saudosa memória. Formado em Administração e Direito, 
com Mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, tem sido assediado por políticos e amigos para se candidatar 
a Governador de nosso Estado, tendo sempre declinado do convite.

Entre os homenageados nesta solenidade a representante 
feminina é a Doutora Ana Maria Nogueira Studart Gomes. Casada 
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com o empresário Jorge Alberto Vieira Studart Gomes, Beto Studart, 
além de desempenhar o grande e nobre papel de ser mãe de quatro 
filhos, durante toda sua trajetória de vida tem tido um olhar apurado 
para os menos favorecidos, praticando intensa filantropia. Graduada 
em Administração de Empresa pela Universidade Estadual do Ceará, 
foi servidora pública ligada à Secretaria de Saúde do Estado. E em 
meio a tantos afazeres ainda cursou pós-graduação em Gestão Pública 
e Planejamento em Saúde.

Doutora Ana Studart, exercendo com vigor seu lado 
altruísta, criou, juntamente com o esposo, a Fundação Beto Studart. 
Entidade não governamental, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, destinada a 
apoiar e estimular talentos, incentivar a educação, a cultura e o 
desenvolvimento social e profissional, priorizando a população de 
baixa renda. Desde 2004, Doutora Ana está à frente da Fundação 
como Vice-Presidente. É seu vasto currículo, que inclui ainda cargos 
que exerceu na Administração pública, que a faz merecedora da 
Medalha Barão de Studart.

Minhas senhoras, meus senhores, desde os tempos áureos da 
Grécia Antiga, existem as Academias. Tudo começou quando em 
Atenas, o herói mítico Academo possuía um pomar chamado de 
Jardim de Academo, ou Academia. Naquele local, Hípias construiu um 
ginásio em que Platão instalou sua escola para doutrinar jovens. Nos 
tempos modernos surgiram academias pela Europa, destacando-se 
a Academia Francesa, fundada em 1635, cujo modelo serviu para as 
academias da América, inclusive a Brasileira e a Cearense de Letras.

Assim, podemos concluir que a Academia Cearense de Letras, 
que agora chega aos seus 124 anos, continua voltada para empreender 
a arte literária sem esquecer aqueles mecenas que também lutam 
para manter acesa a chama da cultura.
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Por fim, seguindo o adágio latino de que “finis coronat opus” 
a aniversariante homenageada, nossa Academia, aos seus 124 anos, 
finalmente neste seu habitat definitivo, o vetusto Palácio da Luz, 
une história e literatura numa harmonia admirável. Este casarão do 
saber que, por mais de um século e meio serviu de templo do poder 
terreno, vibra e exulta a alma do cearense que aqui colocou aqueles 
que dirigiram a gente desta terra. Relicário memorável, aqui ainda 
ressoam as vozes de uma centena de governantes que alçaram nosso 
Ceará ao patamar que hoje ocupa e agora a Academia Cearense de 
Letras, ocupante deste casarão da história, trouxe para sua companhia 
várias outras entidades literárias para engrandecimento da nossa 
cultura.

Aqui confraternizam-se as inteligências, cultiva-se a literatura 
e põe-se em prática o artigo primeiro do Estatuto em vigor: “A 
Academia Cearense de Letras tem por finalidade o cultivo e o 
desenvolvimento da Literatura, assim como da produção científica 
em forma de ensaio ou tratado”. 

Ao Dr. Lúcio Alcântara, ao Dr. Edson Neto, ao Dr. Geraldo 
Luciano, e à Dra. Ana Studart, os nossos mais sinceros votos de 
sucesso nos seus empreendimentos e parabéns pela merecida 
comenda.
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SOLENIDADE DE 124 ANOS DA ACL:
MEDALHAS BARÃO DE STUDART

E THOMAZ POMPEU

Edson Queiroz Neto19

A veneranda Academia Cearense de Letras completa hoje  
124 anos de fundação, rejuvenescida e prestando inestimáveis serviços 
à nossa sociedade. É importante manter vivo esse ideal acadêmico 
e perpetuar essa tradição de pioneirismo cultural do Ceará, que 
floresceu no movimento abolicionista e desaguou na agitação do 
fim do século dezenove, quando surge a Padaria Espiritual. Não é de 
admirar, portanto, que os intelectuais cearenses tenham criado em 
1894 a primeira Academia de Letras do Brasil, antecipando-se em 
três anos à iniciativa de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, para 
fundar a Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro.

Plantada por mãos hábeis, aquela semente germinou e tem 
produzido bons frutos em mais de um século. Exemplo de sua 
vitalidade se revela em ações como a da semana passada, exatamente, 
no dia 8 de agosto, quando a Academia Cearense, sob a batuta do 
presidente Ubiratan Aguiar, promoveu um fórum no Theatro José de 
Alencar, durante o qual reuniu em torno de si dezenas de academias, 
institutos científicos e entidades artísticas, para alertar os governantes 
sobre a relevância da Cultura como ferramenta indispensável para 
o bom comportamento social e para o desenvolvimento humano.

Nasceu a Academia Cearense de Letras de uma dissidência da 
Padaria Espiritual, capitaneada pelos dois mais influentes intelectuais 
da época: o médico Guilherme Studart, conhecido com o título de 
Barão de Studart, e o bacharel em Direito Thomaz Pompeu de Sousa 
Brasil, filho do Senador Pompeu. Ambos foram presidentes da 
instituição que criaram e, como figuras excepcionais pela inteligência 

19 Líder empresarial, Chanceler da Universidade de Fortaleza.
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incomum, eles iluminaram a época em que viveram pelo seu carisma 
e pela robustez de suas obras históricas e científicas.

Em comemoração de sua data aniversária, a Academia 
Cearense de Letras acaba de conceder suas comendas honoríficas a 
quatro personalidades beneméritas. Com a Medalha Barão de Studart 
foram distinguidos Ana Maria Studart, Geraldo Luciano de Mattos 
Júnior e este Orador, Edson Queiroz Neto. Já o doutor Lúcio Gonçalo 
de Alcântara foi agraciado com a Medalha Thomaz Pompeu, com a 
qual a Academia homenageia um de seus ilustres membros.

De nossa parte, como Chanceler da Universidade de Fortaleza, 
temos contribuído para a construção de uma sociedade mais justa e 
equilibrada, oferecendo educação superior para todos aqueles que 
almejam qualificação profissional. A UNIFOR está completando neste 
ano 45 anos de fundação, período em que mais de 100 mil pessoas 
obtiveram diplomas em cursos de graduação. Esse contingente 
expressivo exerce uma função transformadora na sociedade, pois 
cada graduado, como ramos de uma árvore frondosa, transfere para 
os indivíduos de sua convivência a seiva do conhecimento. Opera-se, 
dessa forma simples, o efeito multiplicador da educação no sentido 
universal.

A empresária ANA MARIA STUDART faz jus à Medalha 
Barão de Studart por dirigir, há doze anos, a Fundação Beto Studart 
de Incentivo ao Talento, sendo parceira e fiel apoiadora da Academia 
Cearense de Letras. Essa Fundação, tratada por ela com tanto amor 
e eficiência, beneficia mais de 20 mil pessoas através de entidades 
responsáveis por projetos sociais, culturais e educacionais que 
favorecem a geração de emprego e renda para suas famílias. O 
executivo GERALDO LUCIANO é reconhecido por sua consistente 
formação profissional, e foi agraciado com o Prêmio Equilibrista do 
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Sempre interessado 
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em questões culturais, ele tem sido um elo para as parcerias da 
Academia com o Grupo M. Dias Branco, do qual é vice-presidente 
de investimento e de controladoria.

A concessão da Medalha Thomaz Pompeu ao doutor Lúcio 
Alcântara é um gesto de reconhecimento da própria Academia a um 
de seus mais ilustres pares, seja pelos altos cargos que exerceu na 
vida pública, seja por seus trabalhos humanísticos, seja pelo esforço 
em prol da Cultura. Ativo participante das entidades científicas 
e literárias, ele preside o Instituto do Ceará, é editor da Revista 
Scriptorium, da Associação Brasileira dos Bibliófilos, e membro do 
conselho consultivo da Fundação Waldemar Alcântara e coordenador 
de suas publicações.

Somos gratos – os quatro agraciados – ao ilustre corpo de 
acadêmicos que nos concedeu as medalhas e o saudamos na pessoa do 
nobre presidente Ubiratan Aguiar. Agradecemos as palavras, sempre 
bonitas e bem elaboradas, do orador desta solenidade, o professor e 
poeta Batista de Lima.

Minhas senhoras e meus senhores: a cultura libera as forças 
criativas da sociedade e sua aquisição atende à sede individual 
de conhecimento, à paixão do saber, e somente por ela nos 
desenvolvemos ao longo da vida. Mais do que nunca, agora, temos 
a convicção de que a cultura se impõe como uma das condições para 
a sobrevivência econômica e política de um país. Obrigado. 
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O SENADOR POMPEU NO BICENTENÁRIO
DE SEU NASCIMENTO20

Angela Gutiérrez21

Como epígrafe às palavras com que relembrarei quem foi o 
homem que hoje celebramos, nos duzentos anos de seu nascimento, 
leio pequeno trecho da oração pronunciada na tarde de 2 de 
setembro de 1877, pelo escritor e jornalista João Brígido, logo após o 
sepultamento de Thomaz Pompeu de Souza Brasil, falecido na manhã 
daquele mesmo dia, um domingo, aos 59 anos de idade:

O Ceará, direi, o paiz inteiro, o tinha na maior veneração [...]
Si alguma offerenda deve testemunhar o nosso pezar neste momento, 
seja um juramento sobre essa campa sagrada, de que procuraremos... 
imital-o não, que de todo fora impossível, sem os dotes daquele espirito 

20 Sessão de Abertura das comemorações do Bicentenário de Thomaz Pompeu de Souza 
Brasil, Senador Pompeu, no Instituto do Ceará, em 23 de agosto de 2018.

21 Cumprimento os ilustres membros da Mesa de Honra, o Presidente do Instituto do 
Ceará, Lúcio Gonçalo Alcântara, o Presidente da Academia Cearense de Letras, 
Ubiratan Aguiar, o Presidente da Associação Brasileiro da Bibliófilos, José Augusto 
Bezerra, a Presidente da Academia Fortalezense de Letras, Fernanda Quinderé, o 
Prefeito do Município de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro. Distingo a vinda de 
comitiva do Município de Santa Quitéria, tendo à frente a Primeira Dama, Cândida 
Figueirêdo. Saúdo, cordialmente, os membros das instituições e entidades a que 
pertenço - Universidade Federal do Ceará,  Instituto do Ceará, Academia Cearense de 
Letras, Associação Brasileira de Bibliófilos, Sociedade Amigas do Livro e cumprimento 
os membros de todas as instituições universitárias e entidades  culturais e científicas 
de nosso Estado aqui presentes, ressaltando os ex-reitores da UFC, René Barreira e 
Antônio Albuquerque Filho, e da UECE, Cláudio Régis Quixadá e Manassés Fonteles, 
de grande número de membros da Academia Cearense de Medicina e de professores 
universitários da UFC e da UECE. Dirijo saudares afetuosos a meus irmãos, primos, 
sobrinhos, filhos, netos, descendentes do Senador Pompeu. Beijo meu marido Oswaldo 
Gutiérrez, amado e amigo. 

 Permitam-me dedicar essa tarde-noite a alguns habitantes da minha saudade: a meu 
pai, Luciano Cavalcante Mota, admirador do Senador Pompeu e de sua obra, e a três 
dignos bisnetos do Senador Pompeu: minha mãe, Angela Laís Pompeu Rossas Mota, 
que sempre embalou minha infância com histórias da família, assim como o faziam 
meus tios queridos Maria de Lourdes Pompeu Rossas Freire e Thomaz Pompeu Rossas.
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previlegiado, mas seguil-o de longe, apresental-o como um modelo, a 
quem os céus fizeram a graça das raras faculdades, que dispõem á 
imortalidade pelo heroísmo.22

Senhoras e Senhores, 

Em terras da Ribeira do Acaraú, molhadas pelo rio Jacurutu, 
no sertão noroeste da Província do Ceará, nascia, há dois séculos, um 
menino que receberia na pia batismal o nome de seu pai, Thomaz.  
O grande amor por sua sofrida terra natal  guiaria seus passos na vida 
de incessante luta pelo bem do Ceará; o profundo senso de justiça e 
de dever, o espírito religioso e destemido moldariam a firmeza de seu 
caráter, inscrevendo-o na história daqueles que combateram, e não 
é exagerado o termo,  no Senado do Império, por leis e ações mais 
justas para o país e, em especial, para sua região Nordeste, àquela 
época chamada de Norte; a inteligência excepcional e a ininterrupta 
dedicação aos estudos e pesquisas o fariam brilhar entre os brasileiros 
de seu tempo e  construiriam,  em várias áreas do conhecimento,  rico 
legado para seus contemporâneos e para os estudiosos de tempos 
posteriores. Seu exemplo de probidade e devoção às causas públicas 
urge ser lembrado nesse momento em que vivemos, quando ética, 
amor ao Brasil e preocupação com o povo brasileiro pouco florescem 
em nosso atribulado cenário nacional.

Ao longo do tempo, muitos estudiosos vêm cobrando aos 
cearenses a biografia desse homem de exceção, Thomaz Pompeu, 
entre eles, Nertan Macedo, que lamenta, em 1967: “Pena que ninguém, 
até hoje, tenha escrito uma biografia completa do grande chefe liberal 
do século passado, cuja palavra alcançava profunda ressonância no 
seio do Senado do Império”23. Não lhes apresento agora, porém, a 
esperada biografia de Thomaz Pompeu, não só pelo evidente limite de 
tempo desta fala, como porque, para intentar a missão ambiciosa de 
22 Transcrito do Jornal Cearense, 4 de setembro de 1877, primeira página.
23 O Clã de Santa Quitéria, p.51.
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contar a vida de um homem da estatura moral, científica e cultural do 

Senador Pompeu seria necessário, seguindo o próprio exemplo desse 

sábio, como tem sido muitas vezes chamado, um mergulho profundo, 

por anos talvez, em pesquisas sobre o itinerário que percorreu no 

mundo, vasto mundo, de seus saberes e de sua vida. 

A Ata da sessão solene do Instituto do Ceará, realizada em 

2 de setembro de 1977, no centenário de falecimento do Senador 

Pompeu, registra que um representante da família comunicara “sua 

disposição de confiar ao Instituto as Memórias do Senador Pompeu 

com autorização para publicar”24. Se esse documento realmente for 

confiado ao Instituto, será possível aquilatar sua importância para 

a história de Thomaz Pompeu e de seu tempo.

Na programação da sessão de hoje em que o Instituto do Ceará, 

presidido pelo reconhecido intelectual Lúcio Alcântara, promove 

a abertura das comemorações do Bicentenário de Nascimento de 

Thomaz Pompeu de Souza Brasil,  Senador Pompeu, em parceria com 

a Academia Cearense de Letras e apoio da Universidade Federal do 

Ceará, e de outras entidades, veremos em lugar de honra do Palacete 

Jeremias Arruda, sede do Instituto, o retrato do ilustre cearense, 

representado na maturidade e sabedoria dos seus 56 anos, conforme 

data de 1874, assinalada na tela. Percebemos, de imediato, nessa 

imagem, criada na técnica óleo sobre retrato, os traços de austeridade 

no vestir e no semblante, própria do homem Thomaz, traduzindo 

seu modo de comportar-se, consciente de suas responsabilidades 

24 Revista do Instituto do Ceará, Fortaleza, vol.97, Jan./Dez. de 1977, p.409.
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como líder político e parlamentar que atuava sobre a realidade de 
seu tempo.25 

Aqui, da tribuna que ora ocupo, buscarei traçar algumas das 
linhas mais marcantes de um retrato escrito, possível, do Senador. 
Se não posso captar ao vivo, como em uma entrevista, suas ideias, 
seus sentimentos, suas intenções, posso usar instantâneos de sua 
vida, como algumas páginas soltas e incompletas de seus diários, 
transcrições de suas falas no Parlamento, sobretudo no Senado do 
Império, uma que outra carta de seu próprio punho, referências de 
pessoas que o conheceram pessoalmente, suas obras, seu testamento, 
informações em livros, jornais e revistas, ou documentos para 
comporem uma foto a ser coberta a cores.

Retornemos, pois, ao menino Thomaz, filho de Thomaz de 
Aquino Souza, Capitão de Milícias, e de Geracina Isabel Pinto Souza, 
nascido em 6 de junho de 1818, em Santa Quitéria, cinco anos antes 
que essa povoação fosse elevada a freguesia pertencente à Vila de 
Sobral. Criança de peito, antes de completar dois meses, em 26 de 
julho, o menino foi batizado na Capela dedicada a Santa Quitéria, 
invocação que deu nome à futura cidade, berço de quem seria um 
homem-marco na História do Ceará.

Em suas veias corria sangue português, seja pelo lado materno, 
seja pelo lado paterno. Era seu bisavô, avô de sua mãe, João Pinto de 
Mesquita, português da Província do Minho, filho de Simião Pinto de 
25 Se recordarmos, com Walter Benjamin, em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”, a polêmica que surgiu, no século XIX, entre pintores e fotógrafos, quanto ao 
valor respectivo de suas obras, em que a pintura seria arte, subjetiva, e a fotografia, 
técnica, passível de ser reproduzida. No caso do retrato do Senador Pompeu a que 
aludi, a pintura em cores foi realizada sobre uma fotografia em preto e branco, a foto 
registrou os traços, digamos, reais, do retratado e a pintura a óleo guiou-se pelos 
traços delimitados na fotografia, de certa forma restringindo a subjetividade do pintor. 
Entendemos hoje que fotografia e pintura exigem subjetividade e técnica, revelando 
valor de culto, e mantendo a imagem de um homem para o futuro, a fotografia suprindo, 
possivelmente, nesse caso, a ausência do modelo posando ao vivo para a pintura do 
retrato e atuando como palimpsesto desse retrato pintado.
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Mesquita e de Isabel Maria de Moura, nascido em primeiro de julho 
de 1700, na Quinta de Refontoura, na Freguesia de São Miguel de 
Gêmeos, em Celorico de Basto, Arcebispado de Braga.

João Pinto de Mesquita chegou ao litoral do Nordeste do Brasil 
nas primeiras décadas do século XVIII, com pouco mais de vinte anos, 
com certeza antes de 1726, pois nesse ano casou-se, em Natal, com 
a irmã de Antônio Rodrigues de Magalhães, considerado Fundador 
de Sobral, Dona Teresa Rodrigues de Oliveira.  O jovem português 
João seguiu o caminho das terras de dentro do Ceará para tomar 
posse da Sesmaria que lhe fora concedida na Ribeira do Acaraú. Às 
margens do Jacurutu ou Jucurutu, plantou sua casa e sua fazenda 
de criação e tornou-se, com o passar do tempo, respeitado em toda 
a região, tendo assumido altos cargos: Juiz Ordinário da Ribeira do 
Acaracu (eleito em 1748, 1752, 1760, 1764), Sargento Mor da Cavalaria 
do Regimento do mesmo distrito (Carta-Patente de D.José, de 1755), 
Comandante Mor da Povoação de Caiçara ( 1765), entre outros. Veio 
para o Brasil acompanhado de seu irmão, Manoel Santiago Pinto, que 
seguiu para Vila Viçosa Real das Américas, casando-se com Dona 
Luísa Pereira de Santiago, de origem tabajara. Como João Pinto de 
Mesquita, posteriormente, considerado o Patriarca de Santa Quitéria, 
seu irmão deixou, além de muitas propriedades, vasta descendência, 
que se estendeu pela região da Serra de Ibiapaba. 

De antiga família portuguesa, que recebera título de nobreza e 
brasão por devotamento à pátria e ao rei de Portugal, Dom Afonso V, 
João Pinto de Mesquita descendia de um dos cinco irmãos cavaleiros 
que lutaram na tomada da Cidade de Arzila, no norte da África, em 
1471.26

26 Segundo o genealogista português, Visconde Sánchez de Baiena, consultado por Nertan 
Macedo e citado em seu O Clã de Santa Quitéria, Manuel Bacelar Pinto de Mesquita, avô 
de João Pinto de Mesquita, era tetraneto de Lázaro Pimentel de Souza Mesquita, um dos 
cinco irmãos antes aludidos.
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Ainda pelo lado materno, a mãe de Thomaz, Geracina Isabel 
Pinto Sousa, neta de João Pinto de Mesquita, era filha de Izabel 
Mesquita e de José Luís Pestana de Vasconcelos, português de 
Funchal, filho do contratador real Manoel Luís Pestana Garcez, que 
gozava de boa posição social na Ilha da Madeira, e de Antônia Maria 
de Vasconcelos Castelo Branco, ambos de Funchal. José Luís, no 
entanto, por motivos que seria longo agora comentar, apresentara-
se na Província do Ceará como Caetano César de Ataíde Polinardo, 
nome com que contraiu matrimônio, em 9 de junho de 1770, na 
Igreja Matriz de São Gonçalo da Serra dos Cocos, com Izabel 
Mesquita. Cerca de dez anos e três filhos depois, esse casamento 
foi considerado nulo. Por seus conhecimentos de Direito, faculdade 
que cursou por quatro anos na Universidade de Coimbra, por suas 
maneiras finamente educadas, pelo modo convincente de falar e jeito 
envolvente de fazer amizade e por sua incomum cabeleira ruiva, 
o avô Pestana, que Thomaz não chegou a conhecer, não passava 
despercebido em terras brasileiras e, como romancista, devo dizer 
que seria excelente modelo para um personagem de ficção, que, quem 
sabe, poderei um dia criar.

Pelo lado paterno, o ramo da família lusitana de que provinha 
Thomaz de Aquino, pai de Thomaz Pompeu, tem início em terras 
brasileiras com Francisco Pinheiro Teixeira, nascido em Arrifana 
de Souza, hoje, Penafiel. Nos livros paroquiais da Igreja de São 
Martinho, consta que Francisco, filho de Gonçalo e de sua mulher 
Maria Teixeira foi batizado pelo Padre Manoel Delgado, aos 8 de 
agosto de 167827. Casando-se no Brasil, com Maria Conceição de 
Barros, nascida em Natal, Francisco gerou doze filhos, entre esses, 
Tecla Rodrigues Pinheiro que, unindo-se em matrimônio a Francisco 
de Souza Oliveira, deu à luz Antônio José de Souza Oliveira, que veio 
a casar-se com Joana Pereira de Melo. Desse casal, nasceu Thomaz 
de Aquino de Souza. 
27 Informação que não achei publicada, e foi pesquisada e encontrada por Oswaldo Guti-

érrez Filho.
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Em seu livro, A colonização portuguesa no Ceará, de 1993, 
nosso consócio Vinicius Barros Leal, já falecido, alude a um padrão 
de lusitanos que vieram estabelecer-se no Nordeste brasileiro: 

A procedência dos continentais era, quase que 
exclusivamente, do Norte de Portugal. Do Porto, 
Braga e Minho era a grande maioria [...] Os 
nossos colonizadores eram de boa procedência 
e procedimentos, de famílias organizadas e 
ordeiras e de bons costumes. Aqui logo surgiram 
os casamentos [...] com filhas de patrícios 
primeiramente chegados. Boa parte deles conseguia 
Sesmarias, pois já se iniciara a distribuição de 
terras. (p.99)

Como podemos observar, os ascendentes portugueses de 
Thomaz podem ser incluídos nesse modelo de colonizadores, 
não só quanto à região de origem mas, especialmente, quanto 
a procedimento, como é comprovado com relação aos Pinto de 
Mesquita, quando Nertan Macedo alude ao caráter pacífico dessa 
família: “o clã, numeroso, rico e fidalgo, não produziu [...] cangaceiros 
e valentões, vingadores do rifle e do punhal” (p.19).

Se deixarmos a imaginação solta, voando sobre os dados da 
realidade histórica em que viveu o menino Thomaz, nascido nas terras 
de sesmarias concedidas a seu bisavô materno, poderíamos recriar o 
ambiente agreste do sertão de Santa Quitéria, quem sabe os banhos 
do menino no rio Jacurutu; seus primeiros estudos, sentado ao lado 
do pai, diante de escrivaninha ou de mesa onde a família se reunia 
para as refeições; algum passeio à Fazenda Jacurutu Velho, onde 
viveu seu bisavô e faleceu em 23 de março de 1782, 36 anos antes 
do nascimento de seu bisneto Thomaz. Lembraríamos a infância do 
menino na Freguesia de Santa Quitéria, criada em 1823, que surgira 



189

em torno da Fazenda Cascavel, presente de casamento do patriarca 
a seu filho que herdou seu nome, João Pinto de Mesquita, tio-avô 
do menino.

Saberia Thomaz que esse mesmo tio-avô doara terreno para 
a construção da Capela de Santa Quitéria, onde, um dia, seus pais o 
levaram para ser batizado pelo Reverendo Padre Urbano Pessoa de 
Albuquerque Montenegro?

Antonio Bezerra, em suas Notas de Viagem, recorda a visita 
que fez a Santa Quitéria, em 1884, quando observou a extrema 
simplicidade da casa em que Thomaz vivera com os pais.  Leiamos 
as impressões do escritor para que não se estratifique a ideia de que 
o futuro senador, sendo de origem nobre, teria vivido sempre com 
largueza e em riqueza: 

Eu não cansava de admirar aquele casebre, que abrigava na 
primeira idade senão o maior gênio da Província, ao menos o seu 
melhor amigo. [...] Vicissitudes da vida! Do quieto remanso deste 
retiro, abrigado a um canto da aldeia, ergueu-se o moço sertanejo à 
sumidade das posições sociais e da imortalidade. Todos lhe devemos 
reconhecimento, pois que enquanto o animou o sopro da vida, foi 
sua incessante aspiração pugnar pelos interesses e prosperidade da 
terra natal. [...] Nem a posição, nem a fortuna o transviaram do dever 
que se impusera de a amar do imo d’alma, muito embora açoitada 
das calamidades da seca; pelo que lhe cabe a glória de ter satisfeito 
o pensamento de Camões na estrofe estampada na primeira página 
do seu Compêndio de Geografia: ‘Eu desta glória só fico contente, /  
Que a minha terra amei e a minha gente’. Foi nisto sincero até o fim 
da vida.

Conheceria o menino de Santa Quitéria as histórias da 
Revolução de 17, acontecida um ano antes de seu nascimento, em que 
o primo-irmão de seu pai, Miguel Joaquim de Almeida e Castro, padre 
Miguelinho, participaria e seria condenado a morrer arcabuzado, no 
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Campo da Pólvora, em Salvador da Bahia? Aos seis anos, tomaria 
conhecimento das notícias da Confederação do Equador, que eclodiu 
em 1824, e abalaria a vida de sua família, não só porque outro primo-
irmão de seu pai, Ignácio de Loyola Albuquerque e Melo, o audaz 
Padre Mororó, grande orador e herói dessa revolução seria também 
condenado à morte e fuzilado  no Campo da Pólvora, em Fortaleza, 
no ano de 1825, como porque, ainda em 24, a família de Thomaz 
seria obrigada a sair de Santa Quitéria? Tendo Thomaz de Aquino 
subscrito a Ata do Grande Conselho, em 26 de agosto de 1824, 
marco na história da Confederação do Equador, ficara assinalado 
como patriota, cognome que os confederados usavam entre si, como 
cumprimento, mas, para os imperialistas de então, era sinônimo de 
inimigo do rei, sofrera ameaças e, mesmo, atentado a sua vida e a dos 
membros de sua família. Ao retornar a suas terras em Santa Quitéria, 
a família encontrou-as devastadas, o gado morto, pela ação da seca, 
da perseguição política e, mesmo, como nos conta o Barão de Studart, 
em seu Diccionario Biobibliographico Cearense, “afim de evitar os 
bandos de facínoras, que sob o comando de um tal Benedicto faziam 
mil depredações no sertão, seus paes foram constrangidos a emigrar 
em Junho para Sobral. A peste da varíola, que appareceu em Abril 
de 1826, obrigou-os a regressarem para S. Quitéria, mas de novo, em 
1827, mudarem-se para Campo Grande”. 

Naquele tempo, o menino Thomaz teria ouvido falar no nome 
de Dona Bárbara de Alencar e de seus filhos, José Martiniano, Carlos, 
Tristão? Lutas, cárceres, mortes...Talvez, já adulto, ao entrar no 
Partido Liberal, chefiado por José Martiniano de Alencar, Thomaz 
tenha lembrado de sussurros e murmúrios da infância. Aquele 
homem, Senador Alencar, antes humilhado, fora depois deputado 
nas Cortes de Lisboa, presidira o Ceará, tomara posse no Senado 
do Império em 1832, ano de morte de sua mãe, Bárbara, reunira os 
maioristas em sua casa e tramara, com êxito, a favor da Maioridade 



191

do Príncipe Dom Pedro, em 1840. Sim, creio que ao longo da vida, 
a Confederação esteve nos pensamentos de Thomaz. Muito mais 
tarde, em 1824, seu filho, Dr. Thomaz Pompeu, como presidente 
do Instituto do Ceará, em solenidade promovida pela instituição, 
no Theatro José de Alencar, no centenário da Confederação do 
Equador, pronunciou discurso de que retiro um fragmento: “A 
filosofia da História pode condenar a precipitação dos movimentos 
que sucumbem, mas a consciência humana glorifica a sinceridade e 
coerência dos lutadores infelizes. Honremos neles o caráter, que é a 
fidelidade à causa vencida”28. 

Perceberia, certamente, o menino que, embora oriundo de 
gente abastada, sua família passa a viver muito modestamente, de 
pouco lhe valendo ser sua mãe, Geracina Isabel, neta do patriarca 
João Pinto de Mesquita. Alguns anos depois, aguardavam-no outras 
mudanças em sua vida. Talvez ficasse triste o rapazinho Thomaz 
ao transferir-se para Sobral, sendo tão apegado ao pai e à mãe, 
sentimento de amor que confessa na vida adulta. Ouçamos suas 
palavras em “Notas de Um Caderno de Lembranças”, que Nertan 
Macedo, publica como anexo a seu O Clã de Santa Quitéria, já 
mencionado: “A 23 de fevereiro de 1834, iniciei-me nos estudos de 
gramática latina, em Sobral, com o Professor, meu tio, Gregório 
Francisco Torres de Vasconcelos, tendo 16 anos de idade, e saí no fim 
do ano de 1835”.  Por esse Caderno, conhecemos as datas da longa 
viagem de Thomaz com destino a Olinda, onde cursaria o Seminário 
e a Academia de Direito; que recebera amparo da família materna 
para suas primeiras despesas e, que, em Olinda, beneficiara-se por 
um ano de loteria que então existia para dar apoio a estudantes 
pobres. Para que se possa imaginar o esforço expendido pelo jovem de  
18 anos nessa viagem marítima na costa brasileira, em embarcação 
rudimentar e despida de conforto, o patacho Eliza, verifiquemos que, 
na travessia de Fortaleza a Recife, Thomaz passou quase cinquenta 
28 Apud J.C. Alencar Araripe, Alencar. O Padre Rebelde. p.81.
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dias no mar, de 10 de agosto a 27 de setembro de 1836. No já citado 
Dicionário Biobibliográfico Cearense, o Barão de Studart informa 
que essa viagem foi penosíssima. Em suas palavras: “como havia 
mantimentos apenas para 20 dias, a fome sobreveio, mantendo-se 
a tripulação quase à custa de pescaria”. No mesmo Caderno em 
que Thomaz anota datas e fatos de sua vida, quase sempre, sem 
comentários, nem referência a seus sentimentos, a narrativa de um 
acontecimento destaca-se, exatamente, por sua escrita emocional. 
Leio esse pequeno trecho:

Tive notícia da morte do meu pai, no dia 24 de dezembro de 
1839; a mais pungente dor assoberbou o meu coração e eu fiquei 
como estúpido! Nunca a dor foi mais, nunca o sofrimento foi 
maior! A notícia me foi dada inopinadamente em Olinda pelo meu 
colega de estudos Braga Júnior, que às três horas da tarde entrou-
me pelo sobrado acima, trazendo-me a notícia fatal e uma carta de 
meu tio. Muitos dias antes, meus sonhos eram perturbados e se me 
anunciavam a morte da pessoa que me era mais cara do mundo. 
Morreu em Vila Nova, longe de sua casa, de sua família, longe de mim, 
de seu filho mais caro. É verdade um filho fechou-lhe as pálpebras, 
mas qual não seria nossa consolação se ele morresse no seio da sua 
família e na sua casa! O dia 23 de novembro, em que faleceu, foi o 
dia fatal em que o céu roubou-nos o que tínhamos de mais querido 
no mundo, mas resignemo-nos porque quem o chamou foi quem 
lhe deu o ser, e Ele não destrói só pelo prazer de destruir. A religião 
nos eleva a destinos mais nobres e mais sublimes, e esta ideia basta 
para levar a consolação a uma alma cristã!

Tendo cumprido com excelentes resultados seus estudos no 
Seminário de Olinda, recebeu a ordem de Presbítero, no dia 18 de 
setembro de 41, no Palácio da Soledade e, em novembro do mesmo 
ano, foi aprovado em concurso para professor substituto da Cadeira 
de Teologia no Seminário. Na Academia Jurídica de Olinda, em que 
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se matriculara em 1839, foi aprovado como bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais, em 1843. Todos as informações sobre professores, 
cadeiras, currículos, provas, foram anotadas com riqueza de detalhes 
em seu já citado Caderno, assim como a data de sua saída de 
Pernambuco em retorno ao Ceará, 23 de novembro de 1843, chegando 
a Santa Quitéria, “muito doente de sezões a 12 de dezembro”. Depois 
de viagens ao Ipu e a Sobral, em 1844, e volta a Santa Quitéria, relata 
que chegou ao Ceará (leia-se Fortaleza) a 16 de janeiro de 1845. 

Por suas próprias palavras, sabemos que, de início, aqui 
ficou a contragosto, pois pretendia retornar a Olinda e ao ensino de 
Teologia: “Fui provido nas Cadeiras de Geografia e História e Diretor 
do Liceu do Ceará [...] com muito pouca vontade de minha parte, e 
só para anuir aos desejos de minha família, que não queria que eu 
continuasse fora do Ceará [...]”.

Em Fortaleza, Thomaz Pompeu assume diferentes papéis: 
retoma o de professor, desta vez, de Geografia e História, no 
Liceu, instituição de que, a convite do Presidente da Província, 
Inácio Corrêa de Vasconcelos,  seria o Diretor-fundador, cargo que 
implicava também  o de Diretor da Instrução Pública do Ceará, 
entusiasmando-se com a preparação de currículos e normas do 
Liceu, criado pela Lei n.304, de 15 de junho de 1844, e dedicando-se 
à estruturação da instrução pública na Província; passa a redigir 
no jornal  Cearense, em 1846, que também vem a dirigir, a partir 
de 1850; exerce a advocacia, liga-se ao Partido Liberal, a que sua 
formação em Olinda já o preparara, seguindo carreira parlamentar  
como deputado  provincial, deputado geral e, finalmente,  senador, 
em 1864, e torna-se líder ou Chefe, como se dizia à época, do partido 
no Ceará, em 1860, por indicação de José Martiniano de Alencar, e 
em sua substituição, pois, nesse mesmo ano, Alencar viria a falecer. 
E durante todo esse tempo, ou sem-tempo, Pompeu lia, pesquisava 
e escrevia diariamente sobre o Ceará.
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Dedicava-se a cada uma dessas funções como se fosse única. 
Não existindo compêndios de Geografia e História para que seus 
alunos lessem, escreve Princípios Elementares de Cronologia para 
uso do Liceu do Ceará (1850), Elementos de Geografia, Compêndio 
Elementar de Geografia Geral e Especial do Brasil (1857), este último 
adotado pelo Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro e por todos os liceus 
e seminários do país. Como diz Raimundo Girão, depois de comentar 
as ações pioneiras de Thomaz Pompeu como professor e como diretor 
do Liceu e da Instrução Pública: 

Por essas razões é que, escrevendo alhures, considerei Tomás 
Pompeu o fundador da Cultura Cearense, visto como foi da atuação 
altamente positiva do Liceu nos meios intelectuais de nossa terra 
que saiu a pura expressão de nossas atividades mentais aprimoradas. 
Daí surgiu um Ceará culturalmente novo [...] só isto o faria um 
merecedor excepcional da gratidão dos seus conterrâneos. Mas, na 
verdade, ele fez muito mais29.

Nomeado vigário geral forâneo, portanto, representante 
administrativo da Diocese no Ceará, cargo que exerceu por oito anos, 
como diz em seu famoso testamento: “por obediência ao respectivo 
prelado, Bispo de Pernambuco e de que obtive exoneração em 1860”30.

Ao vir morar em Fortaleza, Thomaz conhece Felismina 
Carolina Filgueira, sobrinha-neta de Pereira Filgueiras e, sabendo 
que não poderia oferecer-lhe matrimônio, intentou evitar qualquer 
aproximação com a jovem, mas a avó da moça fez-lhe saber que daria 

29 Raimundo Girão. Senador Pompeu (1877-1977), p.13.
30 Na Revista do Instituto do Ceará, de 2012, o sócio efetivo da instituição, Geová Lemos 

Cavalcante publica “O testamento e o inventário do Senador Pompeu”, com  perti-
nentes comentários e ressaltando o seguinte trecho do documento: “Em qualquer 
parte que venha a falecer quero ser sepultado no Cemitério público em meus hábitos 
talares; e lembro a meus filhos que façam recolher meus ossos em uma urna para te-
rem presente a minha memória, a fim de nela se inspirarem, não em virtudes, que não 
tenho, mas nos sentimentos e prática de honradez, e probidade particular e política; e 
a este respeito peço a Deus que lhes dê tanto quanto me deu até hoje”.
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permissão aos dois para constituírem lar e família, o que deve ter 
acontecido em 1845, pois é tradição oral que Felismina teria 18 anos 
ao unir-se a Thomaz e o primeiro filho do casal nasceu em primeiro 
de setembro de 1846, tendo falecido a 6 de dezembro do mesmo ano, 
como registra Thomaz Pompeu em seu “Caderno de Notas”.

Permitam-me uma referência em que me cito: Em meu primeiro 
romance O mundo de Flora, narro, ficcionalmente, o episódio no 
fragmento “dona Carolina”, aproveitando-o tal como minha memória 
infantil, repleta de histórias da família e da cidade, o guardara e, claro, 
adicionando-lhe os dados exigidos pela verossimilhança que, no dizer 
de Machado de Assis, pela voz de Dom Casmurro, “é muitas vezes 
toda a verdade”31. No livro Francisco Sá, Reminiscências, os autores, 
membros da família do senador e ministro mineiro, casado com Olga 
Pompeu Acioly, neta do Senador Pompeu, referem-se ao mesmo 
episódio, de forma graciosa. Se, no romance D. Guidinha do Poço, de 
Oliveira Paiva, como desvendou Ismael Pordeus em À Margem de 
Dona Guidinha do Poço, a figura do Padre Brasil inspira-se no Padre 
Thomaz Pompeu, sobretudo como advogado, em O mundo de Flora, 
o Padre Tomé Romeu, que aparece como personagem lembrado em 
vários ocasiões, inspira-se em Thomaz Pompeu, o Senador, inclusive 
na possível cena de seu velório, o fragmento “pai padre”, quando 
Dr. Tomé Romeu, o filho, obedece à vontade do pai, registrada em 
testamento de ser sepultado com suas vestes talares; e em Luzes de 
Paris e o fogo de Canudos, outro romance de minha autoria que dá 
continuidade à trama, com retorno ao passado, tendo tia Branca, 
personagem favorita da menina Flora como fio condutor da trama, na 
abertura da cena inicial, no Passeio Público, Branca relembra outra 
cena em que está ao lado de personagens secundários que comentam 
sobre o  baobá do Passeio Púbico, dizendo que  fora plantado pelo 
senador, seu avô, e comentam que naquela praça correra sangue da 
família, sangue do Padre Mororó.
31 Machado de Assis. Dom Casmurro. Obra Completa: Rio de Janeiro: Aguilar, p.819, v.1. 

(Organização Afranio Coutinho).
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A respeito de Felismina Carolina, como personagem da 
História, pouco se tem publicado, bem de acordo com seu modo 
de ser reservado. Em seu testamento, Tomaz Pompeu declara: “por 
fraquesa humana tirei uma moça da companhia de sua família,  
D. Felismina Carolina Filgueira, com quem tenho vivido de portas a 
dentro e de quem tive quatro filhos vivos”. Há referência no artigo 
“Os Pompeus, Família Ilustre”, publicado por Raimundo Girão, na 
Revista da Academia Cearense de Letras: “De sua companheira de 
trabalho e vitórias, mulher de fina educação, lendo no original os 
livros franceses - Felismina Carolina Filgueiras (Mãe-Mina), n. 1827 
e f. 22.8.1905 (filha de Maria Escolástica Vieira e Manuel Inácio 
Filgueiras), vieram quatro filhos, afeitos aos bons princípios da 
dignidade pessoal, ilustrados e ilustres nas Letras, nas Ciências, na 
Técnica e na Política, formando ele e seus descendentes uma estirpe 
que se inscreveu na vida cearense e na vida nacional como padrões 
de justo acatamento e admiração”. 

Os quatro filhos do Senador, acima aludidos, foram: Maria 
Thereza, conhecida como Maroca, nascida em 1849, que veio a casar-
se com Antônio Nogueira Acioly, posteriormente presidente do Ceará, 
amplamente conhecido; Antônio, de 1851, formou-se em Medicina 
na Faculdade do Rio de Janeiro, mas, conhecedor de Mecânica, foi 
responsável por escolher na Europa as máquinas mais modernas para 
o estabelecimento da fábrica de tecidos, Pompeu & Irmãos. Casou-
se com Ambrosina Alves Pequeno, com quem teve vários filhos, 
entre esses, o engenheiro formado pela Escola de Minas de Ouro 
Preto, Thomaz Pompeu Sobrinho, Presidente Perpétuo desta Casa, 
tendo presidido também a Academia Cearense de Letras, intelectual 
respeitadíssimo como humanista, antropólogo, etnógrafo, estudioso 
de línguas indígenas; o terceiro filho do Senador, Thomaz, de 1852, 
bacharel em Direito, formado em Recife, advogado, pesquisador, 
presidente-fundador da Academia Cearense de Letras, presidente do 
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Instituto do Ceará, diretor-fundador da Faculdade de Direito, autor de 
obras de grande valor, como O Ceará no Centenário da Independência, 
de 1922, casou-se com Angela Rossas Teixeira Pompeu, de quem 
nasceram quatro filhos, sendo a caçula Laís Pompeu Rossas, minha 
avó, de coração nobre e alma profundamente franciscana; o quarto 
filho do Senador Pompeu, Hildebrando, de 1853, formou-se em 
Engenharia de Matemática, também no Rio, exerceu cargos técnicos 
na Estrada de Ferro de Baturité, na Comissão de Açudes e das Obras 
Públicas, e no Porto de Fortaleza. Entre os numerosos filhos de seu 
casamento com Lídia de Menezes Alves, ressalto Lea Pompeu, que 
se casou com o advogado Raimundo Gomes de Matos, tendo-lhes 
nascido Tomás Pompeu Gomes de Matos, entusiasta cultivador da 
memória do Senador, seu bisavô32.

Como estudioso do Ceará, Thomaz Pompeu, futuro Senador 
do Império, além de artigos numerosos, escreveu vários livros, como 
32 Diante de equívocos que acontecem com frequência, em referências feitas aos três 

grandes Thomaz Pompeu do Ceará, emito o seguinte esclarecimento: Se olharmos a 
árvore genealógica da descendência do Senador Thomaz Pompeu, acrescendo-a das 
famílias de seus irmãos, é surpreendente e salta à vista o número de pessoas com o 
mesmo nome de Thomaz Pompeu, simplesmente ou com outro sobrenome agregado. 
Quem já leu Cem Anos de Solidão e nunca se perdeu no labirinto de Josés Arcádios e 
Aurelianos? O mesmo acontece com os Pompeu do Ceará, especialmente no que tange 
a três personalidades que marcaram a História nos séculos XIX e o XX com o nome de 
Thomaz Pompeu, e que são costumeiramente confundidas entre si. O primeiro Thomaz 
da família a adotar os sobrenomes Pompeu e Brasil acrescentados ao sobrenome Sousa, 
foi Thomaz Pompeu de Souza Brasil, o Senador Pompeu (nascido em 1818 e falecido 
em 1877); nome que doou absolutamente igual a seu terceiro filho, Dr. Thomaz Pompeu 
de Souza Brasil (nascido em 1852 e falecido em 1929) e o terceiro foi Thomaz Pompeu 
Sobrinho (nascido em 1880 e falecido em 1967), neto do Senador Pompeu e sobrinho  do 
Dr. Thomaz Pompeu. Com relação ao Instituto do Ceará, é fácil lembrar que o Senador 
Pompeu faleceu dez anos antes de sua fundação, portanto, não pertenceu à Casa do 
Barão de Studart, embora seja sempre motivo de muitos estudos e pesquisas pelos 
membros do Instituto. Já seu filho, Dr. Thomaz Pompeu, foi o segundo presidente do 
Instituto e o presidente-fundador da Academia Cearense de Letras. E Thomaz Pompeu 
Sobrinho, filho de Antônio Pompeu e neto do Senador Pompeu, foi também presidente 
desta Casa e o auditório em que estamos o homenageia. Os três Thomaz Pompeu 
formaram uma sucessão de homens sábios que se distinguiram em seus estudos sobre 
o Ceará e em atividades a favor do Ceará.
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Memória sobre a estatística da província do Ceará (1857); Memória 
sobre a conservação das matas e arbocultura como meios de melhorar 
o clima do Ceará (1959); Sistema ou configuração orográfica do Ceará 
(1877); Memória sobre clima e secas do Ceará (1877), e aquele que foi 
considerado por muitos estudiosos como a obra maior o século XIX 
sobre nossa terra e é até hoje documento-fonte para os estudiosos 
da área:  Ensaio Estatístico da Província do Ceará, publicado em 1863-
1864, com 1169 páginas, distribuídas em dois tomos.

Na introdução à edição fac-similar dessa admirável obra, 
publicada pela Fundação Waldemar Alcântara, no ano de 1997, em 
introdução intitulada O Grande Livro do Ceará, Eduardo Campos 
assim analisa a obra: 

A Província do Ceará está presente em retrato ampliado 
nesse extraordinário livro escrito por escritor erudito, a partir da 
conceituação de seu território geográfico, clima e meteorologia, 
produções naturais, divisão política, projeção demográfica, riquezas 
de ordem pública e privada [...] o leitor privilegiado, de hoje, tem 
a oportunidade de fazer prospecção dos legítimos fundamentos 
do Ceará e de seu povo, graças à soberba inteligência de Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasil, na especialidade um dos mais competentes 
estudiosos do Brasil, pesquisador que andou, a toda a certeza, 
surpreendentemente adiantado a seu tempo e a seus contemporâneos.

O papel de aglutinador de diferenças exercido por Thomaz 
Pompeu como Chefe do Partido Liberal é bem perceptível na 
Correspondência do Senador Pompeu, organizada e anotada por José 
Aurélio Saraiva Câmara e publicada, em 1960, na Coleção História e 
Cultura, pelo Instituto do Ceará, aliás selecionada em acervo maior 
que pertencia à Casa de Thomaz Pompeu (filho do Senador), como 
cartas de liberais e conservadores, amigos e ministros de diferentes 
gabinetes.
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Na introdução a essa coletânea, seu organizador José Aurélio 
Câmara, que foi sócio efetivo do Instituto do Ceará, comenta: 

Através de sua leitura nos transportamos à conjuntura política 
do 2º Reinado onde se afirmava, sólido e indiscutido, o prestígio 
político e intelectual do Senador Pompeu (p.4). ...Numa época tão 
diversa da nossa, em que o fator mental era condição de afirmação 
política, Pompeu teria que ser o que foi: a mais perfeita e íntima 
união do prestígio político e intelectual que registra a história do 
Ceará. (p.5).

Raimundo Girão, no seu opúsculo O Senador Pompeu  
1877-197733, publicado no ano do centenário de morte do Senador, 
reforça a importância da atuação de Thomaz Pompeu como político: 
“Abre-se a sua retilínea e vitoriosa carreira política. O Partido Liberal 
será sempre seu grande campo de ação... Ninguém o excederá 
no cumprimento dos deveres partidários, e o faz sadiamente, 
elegantemente, superiormente, combatido mas respeitado.” 

No mesmo ano do centenário de Thomaz Pompeu, os Anais 
do Senado Federal e a Revista do Instituto do Ceará registram as falas 
dos então Senadores Mauro Benevides e Virgílio Távora. O primeiro 
ressalta: “Se como jornalista revelou-se talentoso e culto, Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasil transformou-se em expressão legítima 
dos nobres sentimentos do povo cearense. Os Anais desta Casa, no 
período compreendido entre 1864 e 1877, consignam a sua notável 
e patriótica atuação e dedicação ao trato de assuntos da maior 
relevância para o Ceará e o Brasil”34; enquanto o segundo, depois 
de relembrar os feitos e obras do Senador Pompeu e de seu imenso 
prestígio político e intelectual, recorda: “Homem de grandes estudos, 
pertencia o Senador Pompeu a várias instituições entre as quais a 
Sociedade de Geografia de Paris, o Instituto Histórico e Geográfico 

33 Edição da Secretaria de Cultura, Editora Henriqueta Galeno, 1977, p.15.
34 Revista do Instituto do Ceará, vol. 97, p.337.
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do Brasil (IHGB), os Institutos Históricos da Bahia e do Maranhão, o 
Instituto Arqueológico de Pernambuco e o Instituto dos Advogados 
do Recife”35.

Em seu primeiro discurso no Senado do Império, em sessão 
de 27 de julho de 1864, o Thomaz Pompeu de Souza Brasil apresenta 
seus princípios políticos e éticos como liberal, lembrando que aspira 
“a fiel execução da constituição desenvolvida por leis e por actos 
govenamentaes, que não firão o seu espírito e nem sophismem a 
sua letra.” Sua profissão de fé é imediatamente seguida por análise 
cuidadosa de questões como: necessidade de reforma eleitoral, 
falta de censo da população do Império, melhoria da instrução 
pública, reforma na organização da administração provincial, 
relações entre o poder temporal e o episcopal, entre muitas outras, 
sempre apoiadas em dados objetivos, muitos deles, com o uso de 
estatística, ciência que mal engatinhava na administração pública 
do país. Ao longo dos treze anos de sua vida no Senado do Império, 
a sempre louvada cortesia de Thomaz Pompeu nunca foi empecilho 
para que discutisse e se posicionasse com coragem sobre questões 
candentes, como a já mencionada reforma eleitoral, em que usa 
palavras que parecem hoje proféticas: “é uma necessidade sentida 
no país, de tal sorte que se o Corpo Legislativo não cuidar em fazer 
a reforma, não direi radical, mas que traga à representação nacional 
a verdadeira expressão do voto da nação, o sistema representativo 
corre iminente risco de desacreditar-se entre nós”; sobre a guerra 
do Paraguai: “... enquanto o Gabinete se propuser a fazer a guerra 
no exterior, que é um sentimento geral da nação, não pode deixar de 
governar interiormente o país e ter uma forma, um pensamento de 
dirigi-lo”(sessão de 30 de maio de 1865, t.1. p, 76-77); manifesta-se, 
especialmente, contra o fato de o governo não ter cumprido o que 
anunciara com relação ao fim da guerra: “Novos sacrifícios de sangue 

35 Revista do Instituto do Ceará, vol. 97, p 327-328.
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e dinheiro foram pedidos para esse minotauro que ameaça devorar o 
país inteiro” (sessão de 12 de setembro de 1867, p.335-351). Reclama 
da forma arbitrária de recrutamento de soldados (p.165, p.174,175, 
191), entre tantas importantes questões nacionais e regionais. 
Reivindica reforma judiciária, analisa os orçamentos de Ministérios, 
defende professores. Em várias sessões, com relação à Província do 
Ceará, trata, reiteradamente, (p.210) de temas, como desmatamento, 
seca, necessidade econômica de construção do porto de Fortaleza 
e de estrada de ferro para escoamento dos produtos da Província. 

Em seus últimos discursos no Senado, em 1877, sofrendo 
com agravamento de problemas cardíacos, interrompe os 
pronunciamentos, por não conseguir falar, pois sua respiração, 
grandemente afetada, o impedia de continuar. Mesmo assim, emite 
com firmeza suas opiniões de oposicionista liberal, nunca abdicando 
de sua fidelidade aos interesses do povo e da nação. 

Entre cartas inéditas do Senador, dirigidas ao Coronel José 
Teixeira de Castro, Boticário Teixeira, chefe político em Aracati e, 
a partir de 1876, consogro do Senador, pois Dr. Thomaz, filho do 
Senador, casara-se, nesse ano, com Angela Rossas Teixeira, filha do 
Boticário e de Dona Francisca Rossas, há trechos que mostram seu 
desencanto com a política, a ponto de escrever, do Rio, a 20 de Maio 
de 1871: “Aqui, meu amigo, tudo é mentira; é um jogo infame com que 
se ilude o povo”. Já em 6 de agosto de 1872, opina sobre a necessidade 
de reforma do senado para tornar temporário o mandato de senador, 
acabando com sua vitaliciedade. Há cartas em que trata de assuntos 
de intimidade da família, como sua alegria e de Felismina Carolina 
com o convívio carinhoso da nora Angela, em maio de 1876: “Hoje 
tive a satisfação de abraçar sua filha, esposa de meu filho, que ambos 
voltaram em paz [...] tratarei como minha filha a digna esposa de 
meu filho”. 
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Entre muitos outros papéis que Thomaz Pompeu exerceu no 
Ceará e pelo Ceará, encontra-se seu pioneirismo em muitas áreas, 
como na formação de grupo para criar e instalar a tão necessária 
Estrada de Ferro de Baturité e os esforços para a construção do porto 
de Fortaleza, ambos de vital importância para o desenvolvimento do 
Ceará, assim como sua participação na criação da Diocese do Ceará, 
importante passo na História da Província.

No entanto, para não alongar-me mais, prefiro que, durante 
as atividades de comemoração do Bicentenário do Senador, nossos 
caros ouvintes possam conhecer, por pesquisadores de diversos 
campos, mais detalhes sobre diferentes ângulos do retrato de Thomaz 
Pompeu, não somente nos ensaios de membros do Instituto do Ceará, 
alguns já citados, a que acrescento os do consócio Melquíades Pinto 
Paiva, entre outros, como em  trabalhos acadêmicos que  se centram 
em estudos das falas do Senador no Parlamento, e  publicações 
em livros, no jornal O Cearense, em documentos pesquisados no 
Instituto do Ceará, no IHGB, na Biblioteca Nacional e em outros 
importantes centros científicos e de divulgação,  para análise da 
contribuição de Thomaz Pomeu para a Política e a Ciência no Ceará 
e no Brasil e como protagonista da História do nosso país no Século 
XIX. Entre esses trabalhos, cito alguns, como os de José Romário 
Bastos, Gabriel Pereira de Oliveira, Paulo César dos Santos, que foram 
orientados pelos Professores Régis Lopes e Kênia Rios, do Programa 
de Pós-Graduação em História da UFC; ressalto, também, trabalhos 
acadêmicos apresentados na USP por Manoel Fernandes Sousa Neto, 
hoje professor nessa Universidade.

Em capítulo de agradecimentos, destaco a imediata e 
entusiasta adesão do Instituto do Ceará a minha sugestão de que 
fosse aqui comemorado o Bicentenário de Nascimento do Senador 
Pompeu, nesta Casa onde, ao longo de 131 anos, vem sendo estudado, 
entre outros grandes temas relativos ao Ceará,  o legado intelectual, 
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político, científico, ético, social de Thomaz Pompeu, esse grande 
homem que marcou o século XIX em nosso Estado e no Brasil. Em 
especial,  como sócia efetiva do Instituto e como descendente do 
homenageado, de quem sou trineta, com muita honra, agradeço 
as atenções de nosso Presidente Lúcio Alcântara, na preparação 
desta sessão: a honra do convite para ser oradora deste momento 
histórico; a relevante iniciativa  de providenciar, pela Fundação 
Waldemar Alcântara, a digitalização e  gravação de CDs contendo 
as falas parlamentares do Senador Pompeu, de  grande valor para 
pesquisadores; além de ter gentilmente atendido a minha sugestão 
de que fosse recuperado retrato a óleo do Senador - Aqui agradeço ao 
restaurador Vlamir de Sousa o cuidadoso trabalho de que já falei. –, 
e de incluí-lo na galeria de retratos que enobrecem as salas do 
Palacete Jeremias Arruda. 

Estendo os agradecimentos aos meus ilustres consócios da 
Casa do Barão de Studart, pois conviver com nossos e nossas colegas 
é, para mim, constante aprendizado; em especial, à Profa Clélia 
Lustosa, pelo relevante papel na organização do programa que dará 
continuidade às comemorações do Bicentenário, interligadas com 
o evento Outubro Cultural, que será promovido pelo Instituto em 
sua quarta edição, no que contamos com o apoio imprescindível 
da geógrafa Marinez Feitosa, competente e gentil secretária-
administrativa do Instituto; agradeço aos demais funcionários, 
sempre atenciosos, ressaltando a colaboração de nossa bibliotecária 
Bárbara e da coordenadora do Laboratório de Restauro, Edwiges 
Pinheiro Ximenes, Vivi. Do mesmo modo, apresento agradecimentos 
pelo apoio de Cláudia Queiroz Rabelo, Diretora-Administrativa 
Adjunta e Madalena Figueiredo, nossa Bibliotecária, da Academia 
Cearense de Letras, Casa de Thomaz Pompeu, assim chamada porque 
Thomaz Pompeu, o filho do Senador, foi seu primeiro presidente, 
minha casa há quase vinte e um ano. 
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Sou grata ao Prof. Titular da UFC, José Borzacchiello, geógrafo 
de renome nacional e internacional que, ao saber da ideia das 
comemorações do Bicentenário, incentivou-nos, com entusiasmo, a 
realizá-las. Agradeço a professores do Departamento de História, de 
Geografia e de Letras da Universidade Federal do Ceará, minha Casa 
desde que, adolescente lá entrei para cursar a Faculdade de Letras, e 
a professores de outras universidades que participarão de atividades 
do Bicentenário, em várias mesas redondas e conferências, exposições 
e análise do legado do primeiro Thomaz Pompeu de Souza Brasil, em 
várias áreas do conhecimento e da experiência humana.

Meus agradecimentos a Oswaldo Gutiérrez Filho, médico-
cirurgião com talento de historiador, que certamente herdou os 
pendores de nossa família para a pesquisa histórica, companheiro de 
buscas sobre os ascendentes do Senador Pompeu e nossos também, 
em obras de genealogia e história, em fotos e papéis de nosso acervo 
e em outros arquivos. Evidentemente não apresentei aqui tudo que 
pesquisamos, pois seria muito longo para minha fala introdutória. 

Para finalizar, lembro que não poucos cronistas da Fortaleza 
Antiga referem-se ao baobá plantado por Thomaz Pompeu, o futuro 
Senador, no Passeio Público de nossa cidade e que, ainda hoje, é 
uma das maiores atrações desse jardim. Diz a tradição oral que teria 
sido plantado na Praça dos Mártires, em homenagem aos heróis 
da Confederação do Equador, entre eles, o Padre Mororó,  a quem 
Thomaz Pompeu, como sabemos, era ligado por laços de sangue. 

O Baobá do Senador, enriquecido pela conotação mitológica 
que essa árvore possui na religião yorubá como árvore-mundo 
que, por sua longevidade, guarda a memória dos povos, é, também, 
metáfora das origens africanas do povo brasileiro. Apesar de todas 
as condições adversas de seu sequestro e de sua sofrida viagem do 
continente africano à costa brasileira e do desrespeito a sua dignidade 
e liberdade, os diferentes povos da África que para o Brasil vieram, 
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à força, durante mais de três séculos, enraizaram-se na terra brasilis, 
mesclando-se ou não a outros povos e etnias, estrangeiros e nativos, 
e participando do florescimento da nossa cultura de múltiplas faces.

Podemos, ainda, imaginar esse baobá, árvore que pode durar 
milênios, como um legado que representa outros legados do Senador 
Pompeu, que podem ser longevos e chegar ao futuro se continuarem 
a ser alimentados pelo solo fecundo de nossa memória cultural e 
científica.



206

DISCURSO RECEBENDO O TÍTULO DE
“PROFESSOR EMÉRITO” DA UFC36

Pedro Henrique Saraiva Leão

Há 27 anos – abril, 1991 – estive nesta tribuna para desincumbir-
me de um ofício semelhante. À época, chefiava o Departamento 
de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFC o Professor José 
Maria Chaves. Por nímia gentileza sua, assentara designar-me para 
saudar o Professor Haroldo Juaçaba – figura primacial da Cirurgia 
no nosso Estado – então o primeiro recipiendário deste subido 
título de Professor Emérito, naquele setor desta instituição. Hoje 
aqui retorno para receber idêntica distinção, a terceira até agora 
outorgada a docentes que ali atuaram. Alegra-me, por igual, a 
companhia, neste trio, do Professor Doutor, meu denodado ex-aluno 
e colaborador, Sergio Regadas, como tal empossado a 20 de julho de 
2017. Corre-me, neste instante, a precípua obrigação de agradecer: 
aos colegas daquele Departamento, e de alguns outros, entre os 
quais o Professor Emérito Luciano Silveira Pinheiro, por terem me 
indicado e/apoiado; penhorado quedo-me também dos demais nas 
instâncias subsequentes, e, sobremaneira, do egrégio Conselho 
Universitário, por ratificar essa escolha. Sou especialmente grato 
ao Professor Doutor Lusmar Veras, zeloso pastor da tramitação do 
meu nome até sua estação derradeira, o Magnífico Reitor Henry 
Campos, cuja munificência de pronto acolheu essa reinvindicação. 
Nesta Universidade – criação iluminada de Antônio Martins Filho, 
em 16/XII/1954 - o grau de Professor Emérito foi concebido em 
1975, e há muito incorporado às suas mercês, como sua insígnia 
mais relevante. Destina-se a galardoar os que sobressaíram, com 
comprovada produção científica acadêmica, comprovada, aliada 
ao seu desempenho laborativo docente e assistencial. Traduz o 

36 Discurso pronunciado em 13 de setembro de 2018
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reconhecimento oficial do seu trabalho em prol da Educação, esta 
uma necessidade perene de todos os povos, em todos os tempos. 
Perlustrando as 52 universidades mais antigas do mundo, valem 
mencionadas aquelas do Marrocos (ano 859), do Egito (Cairo, 988), de 
Oxford (Inglaterra, 1096), Paris (1170), Cambridge (1209), Montpellier 
(França, 1220), Coimbra (Portugal, 1537), e Heidelberg (Alemanha, 
1836). Após 1500 surgiram as de San Marcos (Peru, 1551), Harvard 
(EUA, 1636), e Cartagena (Colombia, 1824). Três outras viriam a seguir 
na Bolívia, sendo mais conhecidas em La Paz (1831), e Cochabamba 
(1832). Segundo o University Institute of Higher Education, os dados 
acerca de publicações científicas, publicados em 2014 considerando 
100 universidades no planeta, situam 47 destas na América do 
Norte. No Brasil, a primeira foi inaugurada no Paraná, em 1912, ou 
teria sido aquela do Amazonas, em 1909. Em todos estes templos do 
saber, o professor há de ser qual pregador, a semear conhecimento. 
Aliás, ao plantá-lo, mais sábio e experiente resulta o educador, pois 
colhe dos alunos ideias ainda verdes, virgens, regadas apenas pelas 
verdades que trouxeram ao nascer. O professor seria qual timoneiro, 
ensinando a conduzir um jovem barco, aquele “bateau ivre”, varando 
procelas – dores e sofrimento humanos – arrostando com os arrecifes 
da vida, ensinando o aluno a bem haver-se profissionalmente, tal 
qual adestrasse o cadete para terçar armas nas guerras e garras da 
existência. E cumpre-lhe outrossim organizar o saber ministrado, 
do qual brotará a ciência. 

Como preconizava Seneca: “Homines dum docent discunt”: 
“Enquanto ensinam, aprendem”.  Não nos assiste erudição suficiente 
para uma análise profunda do binômio ensino/aprendizagem. Para 
tanto, possuíam e o fizeram, à farta, os supernos mestres Platão, 
Aristóteles, Santo Agostinho, Francis Bacon, Adam Smith, Hegel, 
William James, Montaigne. Contudo, cumpre-nos discretear 
sobre a real contribuição do professor. Sócrates, na sua maiêutica, 
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assemelhava o docente a uma parteira, conduzindo o trabalho de 
parto, trazendo à luz o saber. São Tomás de Aquino comparou a arte 
de ensinar à cicatrização, ambas manifestações cooperantes, atuando 
apenas como agentes da natureza, esta a principal atriz. Hipócrates 
cotejou o ensino da Medicina à Agricultura, quando, na estação 
adequada, plantam-se, sementes na mente dos docentes.  Por igual, 
o estudo das doenças pela óptica da História comprova que a leitura 
de ficção, de poesia, das biografias, muito contribuem para a sua 
compreensão. Assim encarada, avulta a íntima relação entre Medicina 
e Literatura, como sempre salientamos, estribados em Homero, 
Tolstoi, Shakespeare, Dante, Cervantes, Chaucer, Henry Fielding e 
tantoutros. Acreditamos até não requerer apenas escolas o ensino da 
Medicina, pois esta aprende-se maiormente nos hospitais. É nestes 
que o professor ensina a tratar a vida, esta doença incurável. Como 
prelecionava Miguel Couto, ali aprende-se a curar algumas vezes, 
aliviar com frequência, cumprindo a obrigação de confortar sempre. 
Realmente, é nas enfermarias e nas UTIs que aos discípulos revela-se 
a maneira de cuidar também da morte, esta constante certeza na vida. 
Urge assim, abeberar-se na recente disciplina importantíssima da 
Tanatologia, absorvendo e lecionando seus recursos para morrermos 
melhor. Por curiosa coincidência, há vários anos encontrei, como 
turista em Fortaleza, a médica suíço-americana Elizabeth Kübler-
Ross, criadora e divulgadora desse novo ramo da medicina. No que 
tange ao seu ensino prático, “hélas”! Como “noblesse oblige”, e em 
obséquio da polidez, escuso-me, neste momento relevante, nesta 
situação para mim gratíssima, de comentar a situação dos hospitais 
públicos brasileiros nos anos recentes. Assim, evoco o altaneiro 
poeta italiano Eugenio Montale, Prêmio Nobel de Literatura, 1975:  
“La più vera ragione é di chi tace” – “A verdadeira razão está em calar-se”. 
Corre-me, contudo, agora, o dever de louvar e agradecer a esta 
Universidade, uma das mais prestigiadas nestas Américas, consoante 
a revista inglesa Times Higher Education. Aqui, em 2006, o então 
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Reitor Professor Renê Barreira, entregou-me o honroso diploma de 
Notório Saber. Magnífico Reitor Professor Henry Campos, insigne 
colega médico e notável cientista pesquisador, a quem saúdo por sua 
profícua administração.  

Senhoras e Senhores. Vão sendo horas. É tempo de perorar.  
Destarte, acabo ou deixo de acabar o meu discurso, já talvez algo 
longo para o tempo, mas diminuto para o merecimento da causa. 
Reconheço, embora, haver muito ainda a discorrer acerca destes 
tristes tópicos. Mas não vos quero maçar. Tenho que esta elevada 
venera me rejuvenesce. Posso mesmo remirar, na intimidade, a 
certeza do dever cumprido na arena do magistério. O aludido mestre 
Miguel Couto afirmou haver momentos na vida que se gravam no 
coração, para só morrerem com o último pulsar. Para mim, este é um 
deles. Nosso colega Guimarães Rosa declarou nas suas “Primeiras 
estórias”: “Às vezes não se encontram as palavras para o que se está 
sentindo dentro de si mesmo”. Portanto, por derradeiro, não posso 
aqui e agora, menos de agradecer, inclusive pela gentil presença de 
todos. Muito obrigado. Pedro Henrique Saraiva Leão.
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DISCURSO DE SAUDAÇÃO A RÉVIA HERCULANO

Carlos Augusto Viana
PARTE I

O GRUPO DOS OITEIROS - OS PRIMEIROS POETAS 
A FREQUENTAREM O PALÁCIO DA LUZ, EM TEMPOS DO 
GOVERNADOR SAMPAIO, POR VOLTA DA SEGUNDA DÉCADA 
DO SÉCULO XIX, RETORNAM AOS NOSSOS JARDINS PARA A 
SAUDAÇÃO À RÉVIA MARIA LIMA HERCULANO, POETISA E 
FICCIONISTA.

Aos sete de novembro, nesta noite, 

Aqui neste vetusto Sodalício,

De trigo e de fermento fez-se o pão 

Alimento a nutir-nos desde o longe. 

Os versos dos Oiteiros ouço agora 

Advindos dos jardins deste Palácio, 

Onde o governador Sampaio colhia 

De Pacheco Espinosa os decassílabos 

Ao chafariz da Vila Fortaleza:

“Esta que, vês, curioso passageiro

Límpida fonte, clara, sussurrante”

Do sobralense Castro e Silva a voz 

Sobre singelas mãos não se avalia 

A oferta, pelo vulto que aparece;

E de Pedro José da Costa Barros 

(O olhar nos regatos das Arcádias) 

“Os modernos heróis, que ao templo assoma.”
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PARTE II
LEITURA ARBITRÁRIA DO LIVRO SOLO SAGRADO, DE RÉVIA 
HERCULANO

Eis que Révia Maria Lima Herculano,

Bem antes palmilhou solo sagrado,

Viu o sol espetado pelos galhos 

E o sáxeo pergaminho dos enganos 

Viu rubro coração flébil num pano 

Catedrais decepadas, viu os pássaros 

Sobre as retas retorcidas dos riachos;

E as espadas de fogo dos arcanos 

Nas escarpas fendidas pelos guanos 

Ossuários de palha, mãos em lágrimas,

Cegos por acauãs, surdos por pragas

Formam a longa fila dos marçanos, 

O vidro de seus olhos nas miragens;

Das chagas de seus pés brota a paisagem.

II

Révia Lima Herculano, vossos escritos

Intumecem a memória das ruínas 

Os ombros dos rochedos, os andarilhos

Da sagração do solo em Cariri.

Aqui vedes a roca, um engenho ali.

Onde os carros de boi? Cadê as trilhas 

Que peregrinos pés, em pergaminhos, 

Riscaram mitos, ritos e rapinas?
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Que vales a milagres tão propícios 

São conchas as badaladas dos sinos?

O milagre da Hóstia, os estigmas

Hão de romper fronteira e precipícios 

O inexplicável planta o desafio 

Colhestes o gral, do nublado estio.

III

Révia Maria 

Leda canção 

Cirzes os dias 

De São Romão

Cíço Padim 

Sobre o cavalo 

Vê desafim 

Da flor sem talo

Meu Padim Ciço 

Rogo, vos peço 

Livrai o vício 

Com vosso terço

Imagens santas 

Homens de preto 

Súplicas tantas 

Mãos em gravetos



213

Sabe-se escolhido 

Grão de seu deus 

Tão destemido 

Doa-se aos seus

E tempo haverá, tempo haverá 

Hóstias ensanguentadas, pés escarnados, 

Bonecas de pano, rosário no cós, flores crestadas, 

agulhas brinquedos, janelas sem casas, asas sem voos

A enxada de Lourenço, o lenço de Maria,

A pira, a pia, a água, o incenso, o escuro vento, a negra manhã,

Cobre-se de cinzas o Caldeirão.

IV

Révia, o que se evola das palavras

Que agora te ofereço em frágil ritmo 

É tão somente um esforço de leitura 

Do teu solo sagrado, de tantos gêneros.

São tantos os r1nções, paisagens tantas,

Anônimos e heróis, tijolo e barro,

No tecido geral – desolação.

Os andrajos que cruzam as estradas 

Têm os cílios suspensos em jamais.

Na sequidão do solo não há mel 

Os barrancos não são feitos de cuscuz.

E sempre a tua voz; quem cuidará deles? 



214

Cortados pelas lâminas do não 

Singram sofridos as cordas da canção.

PARTE III 
LEITURA ARBITRÁRIA DO ROMANCEIRO O SILÊNCIO DAS 
ARARAS, DE RÉVIA HERCULANO

No silêncio das araras 

Romanceiro do Brasil 

A remota geografia 

Solo, espanto exuberância

Travessia portuguesa 

Fez-se na Nau Capitânia

Alterando mapa-múndi 

A cruz fincada na areia 

Mas dentro da noite escura 

As nuvens de vaga-lumes 

Fazem a aflição dos ares 

A silhueta das harpas 

Fascinou mais a conquista 

E depois da terra à vista 

Por demais desolação:

Uma sucessão de febres 

Como as pragas do sagrado:

Madeira, metais e frutos

- sangue que água a conquista

E bem roca a tirama 
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Seu interminável fuso:

Primeiro as capitanias,

Bem depois o nobre luso, 

Em meio a eles escravos 

Tiradentes lancetado

Um imperador proclamado

Mas outro depois deposto 

A República composta 

Vai trazer tudo de volta:

Euforia, medo e revolta.

Minha pátria tem palmeiras 

Onde canta o sabiá?

PARTE IV
LEITURA CRÍTICA DE UM POEMA DE RÉVIA HERCULANO

A escritura de Révia Herculano, como uma concha, abriga o 
estado poético. Este é natural a todos os textos, desde que, escritos ou 
pictóricos, ou de quaisquer gêneros, expressem a Arte Maior; isto é, 
que tirem o receptor de seu conforto, das coisas que lhe são familiares 
e o conduzam em direção ao estranhamento – lugar onde pendoa o 
verdadeiro grão de beleza, como os versos do poema “Antecedência”:

Meu canto e murmurante rio...

À margem, teus ouvidos nômades

Entre incertezas, abandonos - desvio –

O mais frêmito desejo fronde.
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Meu olhar, pássaro em cárcere, 

Desvairoa no teu passo em fuga,

Segue o aroma do teu riso-cálice 

Em que se embriaga o meu rumo.

Assim, em solidões divago,

Esgarçando na noite este grito.

Meu estro não mudará teu ato,

Minha fé não inflamará teu rito.

Esta composição comporta três movimentos, distribuídos 
em três quartetos, com metros irregulares e rimas toantes, em rara 
tessitura; “nômades” / “fronde”; “cárcere" / “cálice”; “divago” / ato”. 
Nessa construção textual, além da função poética - exigência natural 
do gênero -, predominam as funções metalinguística e emotiva da 
linguagem.

O primeiro verso, do primeiro quarteto, “Meu canto é 
murmurante rio...”, é um exercício de metalinguagem, configurando 
a natureza de seu discurso poético: a musicalidade e a fluidez das 
abstrações. No segundo verso, “À margem, teus ouvidos nômades”, 
a escolha lexical “margem” decorre, evidentemente, da presença do 
“rio”, no verso anterior, sedimentando, assim, a realidade poética;  
o primeiro estranhamento evola da metonímia “teus ouvidos 
nômades”, incitando o leitor a um leque de especulações; em 
primeiro lugar, o adjetivo possessivo “teus" anuncia a presença 
de outro ser que não o sujeite da escrita; trata-se, portanto, de algo 
intrigante, impelindo-nos a perquirir a identidade desse andarilho, desse 
nômade. No terceiro verso, "Entre incertezas, abandonos – desvio –”, 
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o eu lírico reconhece, no percurso de seu canto, as dúvidas, os 
obstáculos e, como um rio, desdobra-se em novas rotas, reinscreve 
seu percurso, para, finalmente, no quarto verso, complemento do 
anterior, desaguar no território da criação, do momento inaugural; 
“o mais frêmito desejo fronde”; quer dizer, empós os percalços, 
palavras perdidas, imagens fraturadas, surge o poético com a sua 
força de renovação. Neste verso, “mais frêmito desejo fronde”, dois 
elementos ganham relevo: a aliteração - FRÊM/FRON” e o emprego 
do verbo frondar em sentido metafórico.

O segundo quarteto abre-se com a metáfora nos dois primeiros 
versos: “Meu olhar, pássaro em cárcere / desvaira no teu passo em 
fuga”. Estabelece-se, aqui, uma antítese: de um lado, a princípio, um 
olhar vítreo, estático e, ao mesmo tempo, inebriado; de outro, um 
ser “em fuga” - aquele andarilho do primeiro quarteto. Tudo, nessa 
estrofe, singra as abstrações. Porque “pássaro em cárcere”, o “olhar", 
em vez de seguir o “passo em fuga”, segue, o “aroma” de um “riso-
cálice”, no qual “se embriaga”, isto é, desconcerta-se o momento do 
eu lírico.

No último quarteto, havemos dois movimentos, que nos 
descortinam a mensagem: no primeiro, “Assim, em solidões divago, / 
esgarçando na noite este grito”, o eu lírico, mergulhado na noite, 
espaço da criação, solta o seu “grito”; ou seja; semeia o verso e colhe 
o poema; no último movimento, a autora imprime sua profissão de 
fé: “Meu estro não mudará teu ato / minha fé não inflamará teu rito”, 
ao mesmo tempo em que revela a identidade do andarilho; este nada 
mais é do que a própria poesia, em seu estado natural, ainda sob as 
vestes do inefável. A poesia nem sempre cede ao gênio criador, e 
nada lhe tirará o caráter litúrgico.

Este é o poema de abertura do mais recente livro de poemas 
(ainda inédito), de Révia Herculano, sob o título Por serdes vós quem 
sois - livro que não só reafirma a sua condição de poetisa, a gravitar 
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a atmosfera dos eleitos, como espelha a sua maturidade estética.  
A temática, predominantemente, palmilha o território da mitologia, 
aliás, temas antes anunciados em seu livro Aurora escassa, em poemas 
como “Psique”; “Afrodite”, "Tântalo” e “Pã”.

A grande faceta de Révia Herculano reside em dissolver as 
fronteiras entre o épico e o lírico, pois, em sua poesia, constituem elos 
de uma cadeia inextrincáveis. O que canta veste-se de emoção; nesse 
sentido, entrega ao leitor que, deveras, existe dentro dela. É como se 
escrevesse para poder tomar conhecimento das coisas que sente, do 
que lhe é caro, do que não abre mão. Eis a verdade de sua poética: 
uma poesia que nos emociona antes mesmo da compreensão. Por 
isso, em Révia Herculano, a poesia atinge a forma mais concentrada 
da expressão verbal, numa prova de que a palavra não só constrói 
o mundo, mas, antes de tudo, é capaz de reordená-lo, por isso tão 
temida pelos ditadores, por isso tão desdenhada pelos néscios.

PARTE V
LOUVAÇÃO A RÉVIA HERCULANO

Que Deus salve o Oratório,

Que Deus salve o Oratório,

Onde mora o Cálix Bento

E a Hóstia Consagrada.

Louvemos o Pai, 

Louvemos o Filho. 

O Espírito Santo louvemos,

Louvemos Révia Herculano,

Não a professora do Ensino Fundamental ou a do Ensino 
Médio, no   glorioso Piamarte, na gloriosa Escola Normal
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Louvemos a poetisa

A que colhe nenúfares na brisa,

Louvemos Révia Herculano

Não a graduada em Letras pela UFC e especialista em 
Literatura Luso-Brasileira por essa mesma Universidade

Louvemos a ficcionista

Que aos seguros caminhos prefere as margens 

Louvemos

A interioridade pastosa de suas personagens

Louvemos Révia Herculano

Louvemos sua literatura infantil

louvemos Révia Herculano

Louvemos seus prêmios literários

Louvemos sua produção de ensaios

Louvemos o Pai, o Filho, o Espírito Santo,

Louvemos Révia Herculano!

ÚLTIMA PARTE
I

Quem dera a jangada, flor do cajueiro

Ser filho do séc’lo, atleta da igualdade,

O Santo Guerreiro e o Dragão da Maldade 

A rede cheirosa pelos tabuleiros 

O mel de Iracema, mas fel cangaceiro,

Ter de Chico Bento cruel caminhar 

Pois longo o caminho, e mais longo é o estio, 

A safra e o martelo mais dizem do lio –  
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Horácio é estrela no céu a brilhar, 

Francisco Carvalho do pote a canção – 

São tantos poetas, sutil o cordão 

Nos dez de galope na beira do mar.

II

No mar tantas cores, azul é o sangue,

E o velho Amazonas vem de dois abraços; 

Os Cães viram Coisas, viver é tão lasso; 

Crianças que pescam siris nesses mangues; 

As Iluminuras das dores exangues;

Estrelas desvelam alfobres no mar; 

O Circo Encantado e as Pipas no ar; 

Os Mortos Azuis, as Tardes sem Sol;

São desses cantores, cores do arrebol

No dez de galope na beira do mar

Adubada a terra, debulho as sementes

Na pele dos ventos eu cravo o desenho 

Das loas que fiz, assim sem engenho,

Apenas inventos, estrelas cadentes

Pedaços do sangue de mil penitentes 

Deste chão sagrado, do vão caminhar

Os cactos são braços, e sempre a rezar

Bem outros os versos, outros os planos

Eis nossa cantora, eis Révia Herculano

Cantando galope na beira do mar.
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Bem-vinda, bem-vinda, vós sois nesta Casa

Que vem acolher-vos de braços abertos 

As dunas se movem, se movem os desertos,

Se movem incertas as plumas das asas. 

Vejo em vossos versos, sílabas em brasa,

Lâminas acesas, Corisco a bailar,

Mas chega o momento da voz se calar:

No linho das vozes, se cosem enganos;

Sejamos só palmas a Révia Herculano

No dez de galope na beira do mar.
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DISCURSO DE POSSE

Révia Herculano

Boa noite, Senhoras e Senhores, prezados Acadêmicos!

Insigne Presidente Ubiratan Aguiar, em cujo nome saúdo esta 
distinta mesa.

Inicialmente gostaria de expressar a minha intensa fé, esta força 
que alenta, encoraja. Sim, creio no Deus Altíssimo! Por intermédio 
d’Ele somos irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem O escuta 
sente o poder do Espírito Santo, o qual confesso com veemência.

Minha fé procede de uma família cristã, do estudo no Colégio 
das Irmãs Doroteias e da religiosidade de minha avó paterna, 
que escolheu a primeira neta para educar. Gostaria de vê-la aqui, 
emocionando-se com o resultado de sua dedicação, envaidecida 
com a láurea com que a Academia Cearense de Letras me prestigia, 
configurada na fascinante e indulgente oração do prof. Dr. Carlos 
Augusto Viana. À minha avó, Alda Matos Bezerra Lima, dedico o 
réquiem executado, similarmente à minha mãe Olívia Rodrigues 
Fernandes, primeiro rosto, riso inicial, primordial Paraíso.

Fui uma criança expansiva, no entanto, a adolescência e seus 
desafios trouxeram-me fragilidades. Da antítese entre o utópico e 
o possível resultou uma forte resiliência, pois, a despeito do vácuo 
deixado pelas estrelas cadentes, procurei o regaço contemplativo da 
poesia. Disse, certa feita, Holderlin que: “Dificilmente o que habita 
perto da origem abandona o lugar”, assim, intuitivamente fui atraída 
pelo  esplendor desta Casa Veneranda, a mais antiga do país, que, 
não obstante às desfigurações causadas pelo tempo e os ultrajes 
infligidos à beleza da língua, escuda, tenazmente, seus valores, pela 
contínua labuta de seus pares.          



223

Presidente Ubiratan, formei-me em Letras pela Universidade 
Federal do Ceará e, estimulada pelos  cursos e pós-graduações que 
concluí, adentrei a Faculdade Católica de Fortaleza, onde mestres 
como o Monsenhor Manfredo Tomás Ramos, membro desta 
Augusta Casa, Jean Ter Reegen e outros deslindam os meandros 
do pensamento clássico greco-latino, com seus desdobramentos 
na Idade Média, além dos grandes vultos da Idade Moderna e da 
Contemporânea, a par do saber bíblico-semita e cristão-; enfim, de 
inúmeros pensadores cujo brilho fulgura nas páginas da História.      

A propósito, o filósofo Agostinho, em sua mística experiencial, 
desviou o olhar do intelecto, buscando o divino e, com devastadora 
paixão pelo Criador, viu manifestar-se ímpar genialidade. A flamante 
imaginativa do santo, confunde-me como oração e poesia. Atentem 
para a gama poética no texto teologal de As Confissões:

“Mas o que amo quando te amo? Não uma 
beleza corpórea, nem uma graça temporal: não o 
esplendor da luz, tão caro a estes meus olhos, não 
as doces melodias das cantilenas de todo tom; não 
a fragrância das flores, não os membros aceitos no 
abraço da carne[...[ Entretanto resplandece ante a 
minha alma uma voz não envolta pelo espaço, não 
arrastada pelo tempo, onde exala um perfume não 
disperso pelo vento, onde se aperta um abraço não 
interrompido pela saciedade. Isso amo quando amo 
o meu Deus.” (Conf.X,6,8.)

Que possamos usufruir desta noite da poesia, pois presentes 
estão grandes poetas. Escolhida pela gentileza de seus pares, 
Presidente, aqui estou assumindo a cadeira do poeta Carlos Neves 
D’Alge, que teve como patrono o Senador Thomaz Pompeu de Souza 
Brasil e, como primeiro membro a ocupar a citada cátedra, seu filho, 
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o Dr Tomás Pompeu de Sousa Brasil, seguido de Adauto de Alencar 
Fernandes e Hugo Catunda Fontenele.

Senador Pompeu nasceu em Santa Quitéria em 6 de junho de 
1818 e faleceu em 2 de setembro de 1877. Era Padre e bacharel em 
Direito, ordenado e formado em Pernambuco. Thomaz Pompeu teve 
maior pendor para as lutas políticas, a jurisprudência, os estudos 
sociais, atuando em inúmeras esferas, permanecendo, outrossim, 
um homem de fé. Sua bibliografia revela invejável conhecimento 
humanista. Pioneiro das reformas do ensino primário e liceal, político 
revolucionário, foi notabilizado pelos liberais de sua época. 

Publicou os seguintes títulos: 

• Princípios elementares de cronologia para uso do Liceu do Ceará, 
1850; 

• Compêndio de geografia geral,1856;

• Memória sobre a estatística da Província do Ceará,1856;

• Ensaio estatístico da Província do Ceará, em dois volumes, o 
primeiro em 1863, e o segundo em 1864; 

• Memória sobre a conservação das matas e arboricultura, 1859;

• Sistema ou configuração orográfica do Ceará e Memória sobre o 
clima e secas do Ceará, ambos publicados no ano de sua morte, 
em 1877. 

Acrescente-se a sua participação no jornal liberal O Cearense, 
no Jornal O Brasileiro, este criado pelo próprio Senador Pompeu;

No Senado do Império, onde esteve de 1864 a 1876, redigiu 
centenas de discursos, pareceres, emendas e requerimentos.   

Autor de vigorosa obra, bastaria a fundação do Liceu do 
Ceará para que fosse reverenciado como um dos maiores educadores 
brasileiros de seu tempo. Patrono da cadeira de número 36, desta 
Casa do Saber, o Senador Pompeu, pensador, divulgador da ciência, 
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homem de limpidez histórica e espiritual acumula motivos para que 
o visualizemos um poeta.         

Carlos Neves d’Alge, nascido em Chaves, Portugal, em 24 
de julho de 1930, naturalizou-se brasileiro e faleceu em Fortaleza, 
em 21 de dezembro de 2017. Formou-se em Contabilidade, Letras 
Neolatinas, Direito e Pedagogia. 

Exerceu as seguintes funções: 

Chefe de Gabinete do reitor Martins Filho;

Professor titular de literatura portuguesa; 

Diretor da casa de cultura Portuguesa e pró-reitor de extensão;

Diretor do Centro de Humanidades da UNIFOR;

Professor visitante de literatura portuguesa e brasileira em 
Colônia-Alemanha.

Publicou ensaios, teses acadêmicas, críticas literárias, crônicas 
e estreou como contista em A Mulher de Passagem, prefaciado por 
Linhares Filho, Príncipe dos Poetas Cearenses, que também me 
honrou com o prólogo de Solo Sagrado.

O escritor Pedro Lyra vê na obra do poeta português a 
revelação de um ser intrinsecamente dividido entre o “Eu civil” 
e o “Eu lírico”, condição provavelmente observada na antinomia 
constante dos textos, ora pragmáticos ora subjetivos, marchetados 
pela saudade de Portugal e o vínculo com o Brasil, pelo conflito de 
amor e liberdade, erotismo e evocação romântica, enfim, pelo homem 
que palmilha lúcido o caminho da História paradoxalmente perplexo 
ao descrever o caos nas estrofes de Hecatombe.
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Ainda escreveu: 

• Aspectos da nova literatura portuguesa: Do movimento de 
“Orpheu” ao romance moderno. Fortaleza,1963;

• Terra do Mar Grande: alguns aspectos culturais portugueses. 
Fortaleza, 1970;

• Sintaxe do Compromisso: poesia. Fortaleza, 1980;

• O Exílio Imaginário: ensaios de literatura de língua portuguesa. 
Fortaleza, 1983;

• O território da Palavra: memória e literatura; Prefácio de Rachel 
de Queiroz. 1990;

• Em busca da Utopia. Fortaleza, 1995; 

• A Experiência futurista e a geração de Orpheu. Fortaleza, 1997;

• O sal da escrita: ensaios de literatura comparada. Fortaleza,  1997.

Ecoam, ainda, as palavras de acolhimento de Artur Eduardo 
Benevides, ao saudar Carlos Neves d’Alge com a oração Um poeta 
na Academia:     

“Sois, essencialmente, um intérprete do homem 
na sua dimensão individual, social e eterna, nos 
segredos e frustrações de sua alma, nas esperanças 
e nos desconcertos de seus caminhos, nas mágoas 
e expectativas de sua solidão.”

Consciente da condição humana plena de conflitos e 
fragilidades, e da brevidade das paixões, o poeta trata serenamente 
o tema da morte:

“Amiga, parece-me impossível

Ter de partir um dia assim de sol

De ar carregado com segredos do mar
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De promessas a cumprir-se,

De esperanças que se arrastam aos pedaços

De memórias, de certezas, de afirmações.”

Assim, nos versos de saudades da Pátria, reveste-se da 
constante melancolia:

“Águas do Tejo que demandam o oceano

Em vão tento achar nesse instável veio

O momento, que ficou, posto que estranho

Culpa e mágoa, de insólito anseio.”

Presidente Ubiratan, há sempre um rio em que o poeta navega, 
tributo que o senhor compartilha com seu amado riacho São Miguel. 
O rio que margeou minha infância guardava tez excessivamente 
luzidia. Seu manancial repousava no mormaço das rochas arenosas, 
depois, na nossa “Selva de pedra”. Certo dia, com a cheia, vi desfazer-
se meu barco de papel e perplexa, de minha essencial janela, o 
escorrer da palavra. Sorvi-a!

Tem-se um rio, ademais, Presidente, quando se cria e a 
correnteza da palavra concebe, plena, uma Aurora Escassa ou 
atravessa a metonímia da solidão como  no Silêncio das Araras ou 
vive, trépida, a descritiva romanesca dos córregos do inconsciente de 
Chão Aberto; arrasta ladainhas na epopeia do Solo Sagrado ou guarda 
aragens nas cirandas dos livros infantis. Nós, poetas, recriamos o 
tempo, reinventamos a vida. Assim, em Por serdes Vós quem sois, 
recorro à ressonância dos arquétipos femininos, nascente milenar 
e atual.

Presidente, Senhoras e Senhores, faz-se mister um 
agradecimento: Para tal, recorrerei ao universo mitológico, jazida 
de tantas verdades. Prometeu trouxe para a terra, por amor à 
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humanidade, o fogo do conhecimento e do saber. Esta mesma 
generosa aquiescência encontrei na professora Noemi Elisa Costa de 
Soriano Aderaldo, que desde o seu trabalho na cátedra de literatura 
portuguesa, da Universidade Federal do Ceará entrega, com lucidez, 
e demonstrando um tipo de compromisso com algo maior, a pujante 
chama, a palavra que transfigura. Não é ela que, contemplando a 
verticalidade, investiga o primordial? Pois a professora Noemi, nos 
idos da Faculdade de Letras, ainda grávida de José Martins Aderaldo, 
recebia, com a bondade das almas grandes, os frutos de minhas 
primeiras colheitas literárias e de muitos outros colegas. Assim, 
pesquisadora da ordem fundamental, ensinava-nos a ver, observando 
sob a ótica do essencial, as conexões abstratas entre o efêmero e o 
eterno, conferindo especial atenção ao que os transcende. 

Cícero, filósofo romano, expressou-se deste modo sobre a 
amizade: “Observar um verdadeiro amigo equivale a observar alguma 
versão exemplar de si mesmo”. Homenageio, assim, a memória do 
poeta Horácio Dídimo, recentemente na glória de Deus, com a sua 
Estrela Azul ele que gentilmente sufragou meu nome. Somo ainda, 
o também saudoso Professor Genuíno Sales, que extraiu da dureza 
da vida as melhores possibilidades de dedicação e desempenho. Que 
o Pai o acolha em seu abraço! 

Exalto, nesta noite, a todos os membros deste Cenáculo, 
especialmente aos que já foram citados e a plêiade de escritores que 
me honram com seu apoio: aos decanos Pedro Paulo Montenegro e 
Cid Saboia de Carvalho, poetas Pedro Henrique Saraiva Leão, Giselda 
Medeiros, Marly Vasconcelos, Virgílio Maia, poeta das Setes Chuvas 
para Meu Pai e de Rudes Brasões, Luciano Maia, Batista de Lima, 
Carlos Augusto Viana, a quem aplaudo pelo fulgor de sua lírica e de 
sua oratória. Aos brilhantes juristas Napoleão Maia, César Barros 
Leal, amigo de algumas décadas, ao médico Flávio Leitão, a João 
Soares Neto, e Teoberto Landim, presidente e colega na Academia 
da Língua Portuguesa. 



229

Permitam enaltecer o espírito dedicado de José Augusto 
Bezerra, amante, como também o sou, deste Palácio da Luz, com 
o qual espero contribuir. Exultante por pertencer a este Sodalício, 
firmo com todos o compromisso com a literatura e ouso prometer 
uma resposta de conhecimentos aos anseios da comunidade.

Agradeço os constantes ensinamentos do Professor Layrton 
Cavalcante, cultor recorrente do mundo mítico. À Ana Maria César 
Pompeu, mestra nos atuais estudos clássicos na Universidade Federal 
do Ceará, às artistas Socorro Torquato e Ana Maria Jereissati. Do 
mesmo modo à professora Priscila Ribeiro. 

Grata às bibliotecárias Cláudia Queiroz e Madalena Figueiredo, 
ao senhor Nunes, senhor Valter e senhor Arteiro.                                                                           

Finalmente, a Rúver Herculano, meu marido e meu grande 
incentivador, a Rúver Júnior, Daniele, Revinha e Marianna, bênçãos 
dos céus.

Que Deus nos proteja, Obrigada!
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SAUDAÇÃO A ANA MIRANDA, NA CERIMÔNIA
EM QUE A ESCRITORA RECEBE O TÍTULO

DE DOUTORA HONORIS CAUSA 
PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ37

Angela Gutiérrez

Antes do discurso: Uma palavra para Ana

Ana, você, como escritora, é tão conhecida e amada em nossa 
cidade de berço, Fortaleza, que eu deveria pedir permissão ao Henry 
para, simplesmente, bandeiramente, dizer apenas: Entra, Ana. Você 
não precisa de apresentação! 

Entretanto, acentuo que, nesta noite, você recebeu um título 
de grande honor e é preciso que se cumpram os rituais e que se 
guardem, nas atas acadêmicas, seus feitos culturais, artísticos e, 
sobretudo, literários que a fazem merecedora de entrar na galeria 
que, ao longo de quase sessenta anos, vem abrigando grandes 
personalidades brasileiras e estrangeiras com o título de Doutor 
Honoris Causa pela UFC, primeira Universidade de nosso estado, 
que o reitor-fundador Antônio Martins Filho imaginou construir 
com a ambiciosa intenção inscrita no dístico “Do Regional para o 
Universal” e cumpriu o próprio sonho, que era também o de gerações 
de cearenses. Seu nome, Ana, agora faz companhia ao da amiga 
Rachel de Queiroz que, certamente, sentia-se solitária como única 
mulher a participar da galeria em que, hoje, você também compartilha 
espaço com outros distinguidos escritores e artistas, como Jorge 
Amado, Eduardo Campos, Gerardo Mello Mourão, Patativa do 
Assaré, Ariano Suassuna, Aldemir Martins, entre os que já partiram 
para a eternidade, mas permanecem redivivos em nossa memória, 

37 Em 8 de novembro de 2018.
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e Chico Buarque, Valton Miranda, Descartes Gadelha, entre os que 
inscrevem literatura, pensamento e outras artes em nosso território 
de vida e luta.  

Cumprimentos

Cumprimento o Magnífico Reitor da Universidade Federal 
do Ceará, Prof. Dr. Henry de Holanda Campos, que preside a mesa 
de honra desta cerimônia e enobrece nossa Universidade como 
destemido defensor da paz social, da justiça e da democracia; a 
Escritora Ana Miranda, homenageada com a dignidade do diploma 
de Doutora Honoris Causa. Saúdo a todas as autoridades presentes, 
em especial as universitárias, aos colegas professores, alunos e 
funcionários da UFC; entre os professores, ressalto Maria Inês 
Pinheiro Cardoso, Tércia Montenegro e Cid Ottoni Bylaardt, todos 
do Curso de Letras, iniciantes do processo que culminou, nesta noite, 
com a entrega solene do respeitado título à romancista cearense. 
Peço permissão a todos para enviar un beso volado para meu 
marido, Oswaldo Gutiérrez, que comemora 55 anos de formatura na 
Faculdade de Medicina da UFC. Nessa Faculdade cursou mestrado e 
doutorado, e exerceu o magistério por mais de 40 anos. 

Discurso

Com prazer, honra e uma dose de... susto, diante do desafio 
de contar Ana Miranda e sua obra em algumas páginas, aceitei o 
convite do Magnífico Reitor, Prof. Henry Campos, para, em nome 
de nossa Universidade, saudar a cara amiga e imensa escritora, nesta 
cerimônia em que recebe o título de Doutora Honoris Causa pela 
Universidade Federal do Ceará.

Desde a publicação do romance Boca do Inferno, em 1989, 
Ana Miranda vem recebendo, no mundo literário, demonstrações de 
reconhecimento a sua obra, e quando digo mundo, refiro-me não só 
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ao mundo literário brasileiro, mas àquele que ultrapassa as fronteiras 
nacionais, pois seus livros, traduzidos em mais de vinte países, 
chegam a amplo público leitor, no Brasil e no exterior.  Os importantes 
prêmios literários que agraciam a autora expressam o que se chamava 
antigamente de sucesso de crítica: o prestigiado Jabuti de Romance, 
Revelação, por Boca do Inferno, que também foi incluído no Cânon 
dos Cem Maiores Romances em Língua Portuguesa do Século XX, 
elaborado por estudiosos portugueses e brasileiros; um segundo 
Jabuti e o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, pelo romance 
Dias & Dias; um segundo Prêmio da ABL, na categoria Biografia, por 
Musa Praguejadora; o Green Prize of the Americas, pelo romance 
Yuxin, alma. Foram-lhe outorgados o prestigiado Troféu Sereia de 
Ouro, pelo Sistema Verdes Mares, em 2008, no Ceará, e a comenda 
Ordem do Mérito Cultural do Governo Brasileiro, em 2017. Hoje, 
a escritora cearense maior, em nossa contemporaneidade, recebe, 
oficialmente, o reconhecimento do mundo acadêmico e pode recriar 
a máxima popular e dizer: “Sou profeta em minha terra”. 

Convoco, para iniciar minha saudação, à nova Doutora da 
UFC, suas próprias palavras, proferidas na Academia Cearense de 
Letras, quando participou do Ciclo de Conferências “A Cidade de 
Fortaleza na Literatura”, em nossa sede, no Palácio da Luz, em 2016:  
Nasci em Fortaleza, na Praia de Iracema. O nome Praia de Iracema 
carrega tantos significados poéticos, místicos, históricos, literários, 
que acreditei ser o meu nascimento uma espécie de sina, e que me 
tornei escritora de romances brasilianistas como um toque da mão 
visionária de Alencar sobre a minha fronte. Quando evoco o nome 
da Praia de Iracema, vejo se acender nos meus olhos uma índia 
surgindo de uma concha com o pé grácil e nu, ramos de acácia 
silvestre a esparzir flores nos cabelos, o aljôfar da água ainda sobre 
a pele selvagem, doce mangaba que corou em manhã de chuva... E 
outras imagens como essas alencarianas, românticas e sugestivas, 
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que me envolveram para sempre, sem que eu percebesse. Fortaleza 
está em tudo o que eu escrevo, faço, penso, sonho.

Nessa apaixonada declaração de amor à Praia de Iracema e 
a Fortaleza, a escritora ressalta a bênção simbólica de seu patrono 
literário -  o “toque da mão visionária de Alencar sobre a minha 
fronte”-, e, ainda, o poder da linguagem imagética de Alencar em sua 
imaginação, manifestado na transmutação da imagem mitológica de 
Vênus, surgida das águas do mar, quase sempre estampada em nossa 
memória visual pela encantatória  tela de Botticelli, La nascita di 
Venere – branca e alourada -, na imagem de Iracema, Vênus tropical, 
tão linda como as deusas gregas e romanas: “uma índia surgindo de 
uma concha com o pé grácil e nu...

No romance Semíramis, de 2014, o profundo liame de filiação 
da escritora e de sua escrita com Alencar e sua obra dá-se a conhecer 
de forma invertida, na relação de amor quase maternal da narradora, 
Iriana (e não parece à toa que o nome de Ana incruste-se no nome 
dessa personagem), com José, Cazuzinha, a quem conheceu no dia 
mesmo em que Ana Josefina trouxe à vida o futuro escritor, no 
Sítio Alagadiço Novo, e se amplia na leitura da malícia narrativa 
de Semíramis, irmã da personagem e que é seu retrato ao avesso. 
Apoiada no texto “Como e Por que sou romancista”, de José de 
Alencar, e enriquecida por cuidadosas pesquisas, a autora percorre o 
século XIX de Alencar, de seu nascimento, em 1829, à sua morte em 
1877, antecedendo-o pelos dramas da família Alencar, advindos da 
participação de Dona Bárbara de Alencar e seus filhos na Revolução 
de 1817 e na Confederação do Equador, de 1824, tudo captado pelo 
olhar obcecado de Iriana, que não se afastava de Crato para cuidar 
da avó, mas que se iluminava de notícias (falsas? meias-verdades? 
verdadeiras? verossímeis?), de Cazuza, pelas cartas que lhe chegavam 
do Rio. O entrelaçamento da fala de Iriana com frases de Alencar e as 
narrativas em cartas de sua irmã sobre encontros com o escritor, em 



234

teatros, viagens e outros entretenimentos da sociedade fluminense, 
fortalecem a semelhança contraditória, plena de diferenças, entre 
o conjunto da obra novelesca de Alencar e o de Ana Miranda, os 
dois empenhados na titânica e amorosa construção do Brasil pela 
narrativa literária, acompanhando-o ao longo dos séculos, em 
sua história, e na amplitude e diversidade de seu território, em 
sua geografia - edificação mais descritiva e idealizada (deixando 
margem para a paródia e a poesia) na obra do romancista romântico, 
concebida por seu olhar oitocentista, e mais atormentada e crítica, 
no olhar contemporâneo da romancista cearense. 

A busca de um caminho totalizante para sua obra levou 
Alencar a desbravar as possibilidades do ainda nascente romance 
histórico no Brasil, a experimentar diferentes nuances desse gênero 
e a legar o exemplo do romance histórico poético, Iracema, que conta 
sua versão da história da miscigenação no Brasil, com a genialidade 
literária que transforma esse pequeno livro em obra-prima, como já 
ousava dizer Machado de Assis, em sua famosa profecia: “o futuro 
chamar-lhe-á obra-prima”.

Ana Miranda realiza, em nossos dias e em nossa literatura, 
um dos mais consistentes conjuntos de romances históricos sobre o 
Brasil. Arguta pesquisadora e intrépida narradora, cria romances que 
visitam a história do Brasil, do século XVI ao século XX, ambientados 
em diferentes lugares de criação de brasilidade e de memória do 
povo do Brasil, nativo ou vindo de outras terras. Recria linguagens 
literárias de acordo com o tempo e o espaço em que acontecem as 
tramas históricas, essas quase sempre descentradas de seu enredo 
histórico por dramas marginais, muitas vezes, retratado de viés, 
por personagens secundárias, satélites de grandes astros de nossa 
literatura. 

Acompanhando não a cronologia de publicação dos romances 
de Ana Miranda, mas o fio de tempo dos acontecimentos históricos 
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narrados em diferentes romances, entremos no século XVI, em 
Desmundo: a romancista resgata a vida de meninas órfãs, enviadas 
pela rainha de Portugal à colônia que se estabelecia num fim de 
mundo,  longínquas terras há pouco descobertas, para casarem-se com 
os colonos patrícios portugueses e povoarem o selvagem território 
com famílias consideradas de bem, ou seja, de origem lusitana.  
A narradora-personagem, Oribela, tudo vê com olhos de espanto e 
revolta. Insubmissa, enfrenta o marido poderoso, as normas sociais, 
os preconceitos contra os nativos, à custa de dolorosos castigos, para 
tentar a liberdade, representada pelo retorno a Portugal. O livro tem 
versão cinematográfica, de 2002, em filme de Alain Fresnot, com 
participação da autora no roteiro e com elenco extraordinário - 
Simone Spoladore, Osmar Prado, Caco Ciocler, Beatriz Segall... Em 
Boca do Inferno, ambientado no século XVII, a romancista contrapõe 
dois gigantes da literatura e da história do Brasil-Colônia, Padre 
Vieira e Gregório de Matos. Nesse romance de estreia, Ana Miranda 
opta pelo tradicional discurso de narrador em terceira pessoa, que lhe 
permite perspectiva para traçar amplo e vigoroso panorama da Bahia, 
atribuindo relevante papel narrativo aos diálogos, no delineamento 
de personagens e enredo. O romance O retrato do Rei desenrola-se no 
Rio, em Minas e São Paulo, no começo do século XVIII, centrando-se 
na Guerra dos Emboabas e valendo-se de narrador onisciente para 
revelar a crueldade da trama de guerra e de dominação: “Bento não 
tinha nenhum remorso por ter chacinado trezentos prisioneiros 
indefesos e famintos. Ao contrário, orgulhava-se de sua intrepidez 
e impiedade” e mais adiante, “imaginou-se diante do rei, em Lisboa, 
recebendo mercês, graças, privilégios, reconhecimento por sua 
bravura.” (p.347).   Vários romances de Ana Miranda desenvolvem-
se no ambiente culturalmente efervescente do século XIX e começo 
do século XX, em que viveram José de Alencar, Gonçalves Dias e 
Augusto dos Anjos, retratados pela autora nos romances Dias & 
Dias, Semíramis, A Última Quimera, respectivamente, na mesma 
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época em que aconteceram a chegada de imigrantes libaneses em 
São Paulo, narrada em Amrik, e a vida nas matas do Acre, no belo 
romance Yuxin, alma, contada por uma índia que se expressa  na 
língua do mundo dito civilizado entremeada com sons e mitos  da 
natureza selvagem em uma algaravia poética, que sugere resistência 
à invasão de sua cultura com o retorno à linguagem onomatopaica. 

Um dos mais relevantes traços literários a distinguir os 
romances históricos da escritora cearense daqueles escritos no 
século XIX, é o papel de personagem-narradora permitindo-lhes 
nova cadência e colorido.  Pelas vozes femininas de Oribela, Iriana, 
Feliciana, Amina (quase todos os nomes contêm o nome Ana, com 
exceção de Oribela que, também remete a Ana, no possível e pessoal 
sentido que lhe dou de ‘a bela que fala’), escutamos quem viveu os 
acontecimentos e conheceu personagens da história de nosso país, o 
que nos impulsiona, como leitores e leitoras, a nos identificarmos com 
o ângulo de visão da narradora-testemunha. Em A Última Quimera, 
a voz masculina que nos aproxima sobretudo de Augusto do Anjos, 
mas nos avizinha, também, de Olavo Bilac, vem de um amigo do 
escritor paraibano, que convive com os dois escritores, o excluído 
e o incensado, um que caminha para a morte e outro para a glória.

Se optei por deter-me  no conjunto dos romances históricos de 
Ana Miranda, que a fazem tão conhecida e admirada por seus leitores 
e pela crítica, não seria justo  passar em branco sua obra poética, 
constituída por seu primeiro livro de estreia na literatura, Anjos e 
Demônios, de 1978, por Celebrações do Outro, de 1983, e pelo mais 
recente, Prece a uma aldeia perdida, de 2004, delicado livro que tem 
a marca autoral de Ana Miranda, em sua linguagem personalíssima 
e em seu desejo de trazer para o banquete da literatura os escritores 
que a seduzem como leitora.

Entre outros livros de Ana Miranda - lembremos que sua obra 
é vasta -, destacam-se a novela Clarice, de 1996, uma joia literária que 
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valoriza a epígrafe de Clarice Lispector: “Pois eu estava buscando o 
tesouro de minha cidade”. Nela, a escritora experimenta outra voz 
feminina. Uma voz que se narra, um mergulho pessoal na escrita e 
na vida imaginada de Clarice. Outra novela, O poder da luz, Einstein 
no Ceará, é tecida em torno ao famoso eclipse do Sol, ocorrido em  
29 de maio de 1919, em Sobral, o local seria o de melhor visibilidade 
do fenômeno, que levou à cidade cientistas estrangeiros na intenção 
de comprovarem teorias de Einstein e um cientista amador brasileiro, 
que admira o grande elaborador da Teoria da Relatividade. Duas 
biografias volumosas revelam intenso esforço de pesquisa da 
escritora ao debruçar-se sobre personalidades do Brasil Colonial 
– Musa Praguejadora, sobre Gregório de Matos, e Xica da Silva, 
A Cinderela Negra -, ambas premiadas. Seus encantadores livros de 
literatura infantil e juvenil atraem crianças, jovens e adultos, como a 
autobiografia da escritora quando criança – Flor do Cerrado: Brasília, 
que caminha pari passu à narrativa da construção e inauguração da 
nova capital do país. E Tomie: Cerejeiras na noite, livro nascido de 
encontros com a artista plástica Tomie Otake. Outros livros infantis, 
escritos e ilustrados por Ana Miranda, contam as aventuras do gato 
Lig e as do menino Mig. Aliás, a autora assina os belos desenhos 
da capa e do interior da maioria de seus romances. Ressalto, ainda, 
O caderno de sonhos, escrito na juventude, a antologia de poemas 
freiráticos, Que seja em segredo, que a escritora coligiu e apresentou. 

Não sei e, talvez, nem a homenageada saiba, o que escreverá 
no futuro sobre os tempos de nosso agora. Se trouxe para os leitores 
panoramas e retratos do Brasil, da colonização ao século XX, que voz 
ou vozes escolherá para contar nosso país de hoje e de amanhã, em 
pleno século XXI, agora, quando nuvens sombrias nos cobrem, tão 
sombrias que ninguém dirá que está bonito para chover? 
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Não sei. Como contar essa história? Talvez alguém de literatura 
brasileira sugira inspiração no poema “José”, de Drummond: “você 
que faz versos, / que ama, protesta?/ e agora, José?” Talvez alguém 
declame o início da Divina Commedia de Dante: “Nel mezzo del 
cammin di nostra vita/mi ritrovai per una selva oscura,/ché la dritta 
via era smarrita”...

Talvez um artista pinte, em meio às nuvens, tênues raios de 
um solzinho teimoso, pura resistência nordestina, talvez invente uma 
menina que olhe o céu e veja, tão longe, um arco-íris, que os mais 
maduros não conseguem enxergar. Talvez essa criança pergunte se na 
ponta do arco no céu poderá encontrar a democracia que as pessoas 
grandes temem perder, mas talvez essas pessoas fiquem mudas, 
talvez já não saibam ou não possam responder... Talvez alguém lhe 
diga que democracia não é um tesouro que se ganha de presente, é o 
povo lutando para viver com dignidade, trabalho, moradia, educação, 
saúde, justiça e segurança e o direito de expressar livremente seu 
pensamento em um país sem sobressalto de perder, hoje, agora, o 
Estado de Direito. É orgulhar-se de suas universidades que geram 
o saber, os saberes que permitem ao país conviver em paz e sem 
dependência, com outras nações, de cabeça erguida. 

Depois do Discurso: Mais uma mensagem para Ana

Abri este discurso dirigindo-lhe algumas palavras, Ana, e 
quero encerrá-lo com os versos finais de sua saudação a nossa cidade, 
no poema Branca Fortaleza:

.ah jari, lua cearense... eu te amarei

.para sempre e nunca mais perder-me

.porque sempre vamos embora e retornamos

.quando há um cais.
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SESSÃO DA SAUDADE

ACL
José Augusto Bezerra

Prezado Presidente Ubiratan Aguiar, poeta e sonhador, que 
hoje, justamente no dia em que fazemos essa sessão da saudade, 
inaugura um memorial com o sentido maior de preservar a história da 
Academia Cearense de Letras e dos seus Acadêmicos, especialmente 
dos que já nos deixaram. Em seu nome saúdo os membros da Mesa 
Diretora dos trabalhos, os meus estimados pares acadêmicos, os 
familiares dos homenageados, os Acadêmicos de outras academias, 
os amigos e os convidados presentes.

Entendemos que nesta sessão fundem-se o espiritual da 
homenagem e o material do pequeno museu que se inaugura, o qual, 
com seus objetos, fotografias, móveis, livros, cartas etc, abre uma 
janela para interagirmos com o passado da ACL.

Locais sagrados, como o que esse memorial da ACL inspira, 
estão perdidos na névoa dos tempos. O primeiro dos conhecidos 
e preservados, é o oráculo dos primitivos saxões de Stonehenge,  
3000 a.C., construído de forma incrível por homens da época, 
superpondo pedras de até 50 toneladas, as quais, mesmo hoje, 
seriam quase impossíveis de serem movimentadas. Ali, presume-se 
que ocorriam as antiquíssimas cerimônias pelos seus antepassados.

Por mim, basta lembrar o famoso discurso de Péricles, 
um líder erudito, talvez o maior tribuno de todos os tempos, em  
404 a.C., homenageando os atenienses daquele ano, mortos na Guerra 
do Peloponeso. Vejo naquela mensagem uma valiosa conexão histórica, 
pois ocorreu justamente no momento da criação da primeira Academia, 
que surgiu no Jardim de Academus. Os conceitos da famosa oração 
fúnebre unem literatura e heroísmo, na era de ouro da cultura clássica, 
e essa parceria continuou firme, através dos séculos.
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O grande tribuno nos ensina que foram os antepassados 
que construíram a glória das entidades presentes e que nunca será 
suficiente o tempo que tomarmos para reverenciá-los, pois foram 
tais sonhadores, por seus trabalhos e desvelos, que nos deram a 
geografia, a história, os costumes, a liberdade, as lendas, as tradições 
e os motivos para celebrar as suas passagens por entre nós.  

Com Péricles aprendemos que a vida de cada um é sempre um 
campo de batalha e que os sobreviventes devem continuar os sonhos 
dos que se foram, pois o único consolo da perda é o amor resiliente, 
que nunca envelhece, e vive além dos epitáfios e monumentos. 

O ser humano é a única criatura capaz de sonhar. Nada é 
mais belo e prazeroso que o sonho. Não fora esses quase loucos que 
acreditam que sonhos são coisas e a humanidade estaria na idade 
da pedra. Os poetas são os símbolos dos sonhadores. Acredito em 
Fernando Pessoa quando diz que o poeta é um fingidor que finge 
tão completamente, que chega a fingir que é dor a dor que deveras 
sente. Assim também os bons escritores, os poetas da vida, como os 
chamaria Stefan Zweig, acreditam tanto nos seus sonhos que eles 
tomam vida e se fazem realidades para seus leitores.

Lembra-me uma antiga lenda árabe.  Fala de um jovem rei 
que procura o ancião e lhe pergunta se poderia decifrar o enigma 
do por que, após tantos anos de intrigas e lutas, havendo finalmente 
chegado ao poder, descobriu que ele não era tão fascinante como 
imaginara. O velho ancião, após certo silêncio, responde-lhe que o 
melhor da vitória está na esperança da caminhada e não no ritual 
da chegada, pois o sublime é o sonho e não a posse.

Queridos confrades e amigos, segundo a opinião de 
importantes estudiosos os discursos acadêmicos devem tangenciar 
conceitos num patamar mais elevado que o normal, porquanto o 
grande público assim espera dos imortais de uma academia. 
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Então, compreendamos que os confrades Carlos d’Alge, 
F.S.Nascimento, Horácio Dídimo e Genuíno Sales, não foram homens 
comuns que nos deixaram. Não meros caminhantes da terra, mas 
sonhadores envolventes, cujas pegadas, agora transformadas em luz, 
caminham na imortalidade.

O sonho de Carlos d’Alge começou ainda em Portugal, pelos 
seus pais, que corajosamente, tal a intrépida alma portuguesa, 
trouxeram consigo aquele menino de seis anos. Seguiam os exemplos 
de Pedro Alvares Cabral e do próprio D. João VI, que veio com uma 
corte de quinze mil pessoas para o Brasil.

Na genética do menino estavam o espírito alegre, lusitano, que 
gostava de fazer amigos e, mais tarde, crescido, de beber um bom 
vinho, mas também o amor à língua portuguesa, que levaram-no a ser 
professor de literatura da UFC  e Presidente da Academia Cearense 
da Língua Portuguesa, tendo o professor Myrson Lima, que foi seu 
confrade, lembrado a sua fidalguia, alma de poeta e importância 
para as nossas letras, onde pontificam doze importantes livros da 
sua lavra. Recebeu também, em grau de Comendador, a Ordem da 
Instrução Pública de Portugal, mostrando o reconhecimento da 
internacionalidade à sua paixão pela língua de Camões.

Sempre lembrado com saudade por seus alunos, destacaram 
eles o seu impressionante trabalho como Diretor do Teatro José de 
Alencar e bem como a difícil e muito bem feita tarefa de mediador 
do programa de debates na rádio O POVO, que contava com grande 
audiência e possuía entre seus astros figuras como Adísia Sá, Dorian 
Sampaio e Auto Filho.

Este preclaro sonhador, que foi recepcionado entusiasticamente 
na sua chegada à Academia Cearense de Letras, pelo Príncipe dos 
Poetas, Artur Eduardo Benevides, aprisionou seus sonhos, nos 
últimos dez anos de vida, em um grande silêncio interior, talvez 
evocando as paisagens e as memórias da sua bela Lisboa, “sempre 
formosa a sorrir”, por ele mencionadas em sua obra Terra do Mar 
Grande!
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O segundo dos sonhadores, F. S. Nascimento, nasceu em 
Pernambuco, trazia no sangue a experiência daquele povo, que, após 
renhidas lutas com os holandeses, impusera ao Brasil o sentimento de 
uma Pátria única, e, na ACL vivenciou, talvez até sem se dar conta, 
essa valiosa conquista, pois dos quatro confrades homenageados 
nesta noite, apenas um nasceu do Ceará. Chegando ao Crato 
com apenas três anos, ali aprendeu as primeiras letras, estudou e 
diplomou-se. Pertenceu ao Grêmio Literário e Cívico José de Alencar; 
participou do jornal A Classe, como redator, onde passou a editar 
seus artigos, sonetos e poemas livres; lançou a revista A Província, 
cujo primeiro número circulou no dia do centenário do Crato, e 
foi um dos fundadores do Instituto Cultural do Cariri. Transferido 
para Fortaleza, continuou no jornal O Povo a publicar seus textos 
literários. Mas seus sonhos levaram-no além, tornando-o Diretor 
da Imprensa Universitária, da Divisão de Intercâmbio Cultural da 
UFC, e, finalmente, elevando-o a imortal da Academia Cearense de 
Letras, onde foi brilhantemente recebido pelo Acadêmico Pedro 
Paulo Montenegro, em 1973.

Mesmo tendo a poesia no coração, desde jovem, e havendo 
concebido obras tais como Apologia de Augusto dos Anjos e Outros 
estudos; Teoria da Versificação Moderna e Diretrizes da Linguagem 
Poética, ficou conhecido nacionalmente na crítica literária, ao 
antecipar novas formas analíticas, para o seu uso. O livro A Estrutura 
Desmontada, recebeu comentários como o do crítico mineiro Fábio 
Lucas, que registrou: “O que pretendeu F.S. Nascimento com essa 
obra foi proceder uma organizada investigação intrínseca de duas 
‘novelas reportagens’ de Durval Aires: Os Amigos do Governador 
e Barra da Solidão, procurando iluminá-las por todos os lados, no 
encalço dum modelo crítico integral”...

Essa difícil e complexa obra, A Estrutura Desmontada, foi 
extraordinariamente bem apresentada pela Acadêmica da ACL, 
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Giselda Medeiros na sua segunda edição, quando disse, entre outras 
importantes considerações: “Realmente, F. S. Nascimento, com a 
destreza da palavra e a segurança nos raciocínios, começa a virar e 
a revirar as estruturas narrativas das novelas citadas, desmontando-
lhes as partes, como se fossem pedras de um genial quebra-cabeça 
para oferecê-las ao leitor, a quem caberá a função, quase lúdica, de 
reconstituição do todo”. 

Assim, podemos passar de leve pela beleza dos sonhos em toda 
sua policromia, pois, enquanto Carlos d’Alge buscou o conhecimento 
mais amplo, internacional, digamos, a Catedral da língua, F.S. 
Nascimento, contrariamente, desceu ao minúsculo, desmantelando, 
pacientemente, a estrutura do monumento, para estudar  os tijolos 
que a formavam. 

O terceiro dos sonhadores, Horácio Dídimo, nasceu em 
Fortaleza. Desde cedo possuía fascínio pela leitura infantil, e aos  
15 anos, quando vinha do Colégio Cearense onde estudava, ouviu no 
rádio a notícia da morte de Monteiro Lobato. Foi um grande choque, 
era a morte do seu herói, e, dito por ele, sentiu como se tivesse perdido 
alguém da família.  Sua alma juvenil ali começou a engendrar um 
desejo que só mais tarde se materializaria.

Continuou a sua trajetória. Formou-se em Bacharel em 
Direito, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e em Letras 
pela Universidade Federal do Ceará. Obteve os títulos de Mestre em 
Literatura Brasileira pela Universidade Federal da Paraíba e de Doutor 
em Literatura Comparada, pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Finalmente, tornou-se professor, até a sua aposentadoria, 
do Departamento de Literatura e da Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Ceará. Foi ainda um dos introdutores 
da Disciplina de Literatura Infantil, em níveis de graduação, 
especialização e mestrado da UFC. Chegou à Academia Cearense de 
Letras em 1987, tendo sido saudado pelo imortal Príncipe dos Poetas, 



244

Artur Eduardo Benevides, em mais um dos seus magistrais discursos 
de poeta para poeta. Registre-se que era sócio de importantes 
Academias, como a Cearense da Língua Portuguesa, a Fortalezense 
de Letras, a dos Bibliófilos e a de Hagiologia.

Poeta, ficcionista e ensaísta, deixou valioso legado em nossa 
cultura, tendo escrito mais de 50 livros nas áreas da poesia, do ensaio 
e da literatura infantil. Produziu obras para adultos que dialogavam 
com o concretismo e textos sobre a crítica literária. Mas, observemos 
que o tema que lhe rendeu o Doutorado foi Ficções Lobatianas: Dona 
Aranha e as seis aranhinhas no Sítio do Picapau Amarelo, e que foi 
na Literatura infantil que alcançou renome nacional.

Realmente o seu sonho maior era para trabalhar a difícil e 
delicada área da literatura infantil, tendo falado em certo momento 
que aquela paixão por Monteiro Lobato, mesmo adaptada às novas 
realidades, o acompanhara por toda a vida. Dizia que se especializara 
em poemas curtos, porque era o mais adequado para o público infantil 
e que se enganava quem pensava que literatura infantil era mais 
fácil do que a de adulto. Pelo contrário, dizia, é mais difícil atingir a 
simplicidade da estética exigida pelo mundo da criança, que busca 
criar o hábito da leitura sem uma imposição de cima para baixo.  
E finalizava esclarecendo: não vejo diferença entre a minha escrita 
para o adulto e para a criança, porque em tudo que escrevo há a 
presença da literatura infantil. Mesmo no meu último livro, A Estrela 
Azul, há uma ligação indireta.

Não existem, portanto, dois sonhos ou dois sonhadores iguais. 
Cada um tem o seu mistério. Aqui temos um homem meigo, quase 
santo, amante da sua Evendina, como podemos observar na sua 
bela obra A Nave de Rubi. A poesia e a literatura infantil foram suas 
grandes paixões literárias.

Enquanto o primeiro homenageado se deslumbrava com o 
todo e o segundo com as partes, o nosso terceiro sentiu-se atraído 
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para a partícula de Deus, o início de tudo, a inocência criadora da 
criança.

O quarto homenageado, Genuíno Sales, veio do Estado irmão, 
Piauí, e ele mesmo explicou: “Nossas extremas e nossos limites não 
nos afastam, aproximam-nos. São pontos que sacralizam nossa união, 
nossa amizade e nossa concórdia”.

Diferentemente dos outros três personagens mencionados 
anteriormente, mostraremos a história de alguém que teve tudo 
contra si, do início ao fim, e venceu. Nascido na fazenda Tamboril, 
no interior do Piauí, deveria ter sido, naturalmente, como o foram 
todos os amigos da sua época, um agricultor ou um boiadeiro, 
andando por aquelas quebradas do sertão. Aos onze anos, apenas 
com os ensinos de um mestre escola e a insistência da Mãe Isabel 
foi para a escola pública da cidade de Pedro II, onde nascera, para 
fazer o 1º Ano primário. Logo, por razões vagas, retorna para os 
serviços da fazenda e o trivial ensino doméstico. Mas, dia após dia, 
de tanto fitar o horizonte longínquo nos finais das tardes e após 
tanto ouvir a insistência do seu mestre escola, que o chamava de 
gênio, foi acreditando que alguém saído daquelas brenhas poderia ir 
além. Observemos que só aos dezesseis anos saiu do trabalho duro 
da enxada e matriculou-se para o dificílimo exame de admissão do 
Ginásio São Luiz Gonzaga, da Diocese de Parnaíba, em regime de 
internato. Para espanto de todos, exceto do seu mestre caseiro, que 
bem o conhecia, tirou o primeiro lugar. Lá aprendeu latim e estudou 
até o 3º científico, hoje 3º Ano do Ensino Médio. Em 1961, com  
23 anos, veio para Fortaleza. Inscreveu-se nos vestibulares de Direito 
da UFC e em Letras da UECE. Foi aprovado em ambos.

Após adquirir os títulos de bacharel em Direito e de Graduação 
em Letras, por notório saber, trabalhou como assessor jurídico da 
Federação dos Bancários Norte e Nordeste por cinco anos. Ao se 
tornar conhecido e admirado, foi chamado para ser Juiz. Ponderou, 
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mas não aceitou. O seu sonho era ser mestre escola, como seu velho 
mestre. Mudar a vida de outros pelo ensino tornou-se uma obsessão. 
Ao longo do tempo veio a transformar-se no maior professor da 
juventude cearense, em todos os tempos. Talvez um recorde nacional, 
pois estima-se que por suas mãos passaram mais de cento e cinquenta 
mil alunos. Amado e venerado por todos, vejamos o que disse uma 
de suas alunas, Paula Moreira, entre milhares de outros registros: “O 
professor Genuíno é uma dessas riquezas da terra que a humanidade 
não conseguiu corromper”.

Poeta, ensaísta e contista excepcional, publicou vários livros, 
considerados preciosidades pelos insignes críticos José Alcides 
Pinto, Francisco Carvalho, Edmilson Caminha e Paulo de Tarso 
Pardal. Seus Contos receberam o 1º Prêmio no primeiro Concurso 
Ceará de Literatura, promovido pela Secretaria de Cultura, e foi 
agraciado com vários outros prêmios por suas aclamadas produções 
literárias. Foi Presidente por duas gestões da Academia Cearense 
da Língua Portuguesa, era sócio efetivo da Associação Brasileira de 
Bibliófilos, da Academia de Letras Maçônicas do Estado do Ceará e 
Sócio Correspondente da Academia Piauiense de Letras. Recebeu a 
Ordem do Mérito do Estado do Piauí e o título de Cidadão Cearense 
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Admirado por todos 
os segmentos do Colégio e da Universidade Farias Brito, uma das 
grandes redes educacionais do País, de onde era Diretor, recebeu, em 
votação unânime, o titulo de “Mestre dos Mestres”. Foi eleito para 
Academia Cearense de Letras, onde, em 2006, foi entronizado com 
um dos mais belos discursos de saudação já pronunciados naquela 
arcádia, pela Princesa da Poesia Cearense, Giselda Medeiros, que 
assim se expressou, ao final: “Genuíno Sales é uma rara opala, 
extraída nos recôncavos da Serra dos Matões, no Piauí, e que nos está 
sendo presenteada para enriquecer a flâmula Acadêmica da ACL”.
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Por uma dessas circunstâncias imprevisíveis da existência, no 
início dos anos 90, adquiriu Mal de Parkinson, que enfrentou, como 
era próprio do seu caráter, com galhardia e bom humor, resistindo 
e trabalhando normalmente, por quase trinta anos. Tornou-se um 
caso estudado nacionalmente e dizia de si mesmo, ironizando sua 
doença: “sou um parkinsoniano lépido. Ando sem equilíbrio, mas 
não sou um desequilibrado”.

O sonho deste homem era cuidar das almas dos adolescentes. 
Essa fase difícil dos que saíam da infância do Horácio Dídimo e 
lhes chegavam às mãos, para inserir em suas  almas, o sentido da 
cidadania e o  desejo da vitória com ética e competência, no que foi 
muito bem sucedido, inclusive a nível nacional. O Ceará tem, para 
com esse formador de jovens para o amanhã, uma dívida impagável.

Os sonhos dos quatro homenageados eram diferentes, mas 
se completavam em sua transcendência. Um preparava a criança, 
outro o adolescente, mais um mostrava as partes e o último lhes 
dava a visão do todo. 

É a primeira vez, ao que me lembre, de que em uma só 
sessão da saudade rememoramos quatro confrades. Essas perdas 
tão bruscas nos levam a pensar sobre a responsabilidade dos 
Acadêmicos na escolha de sucessores de almas tão dignas e de tão 
eméritos sonhadores. Que sejamos iluminados nessa seleção e que, 
principalmente, os escolhidos, saibam da responsabilidade e da 
preciosidade da missão que assumem.

Muito obrigado!
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SAUDAÇÃO A MAILSON FURTADO VIANA,
PRÊMIO JABUTI – 2018

Linhares Filho

Agradeço à gentileza do nosso prestigioso Presidente José 
Augusto Bezerra, amigo que me distingue, o conceder-me a palavra 
para esta saudação ao agraciado com o importante Prêmio Jabuti de 
2018 na categoria de livro do ano, o poeta Mailson Furtado Viana.

Nada mais justo que homens de cultura, cultores do livro e 
afeitos à boa leitura como nós, exultemos com um feito cultural 
desse quilate e aplaudamos com a maior intensidade o ganhador 
de tal honraria, que é condecorado hoje, pela nossa entidade, com a 
Medalha do Centenário de Rachel de Queiroz.

Devo deixar claro, aqui, que, na qualidade de intérprete do 
sentimento dos bibliófilos, não renego minha própria estética, mas 
exprimo o meu respeito à diversidade artística, aceitando também, 
portanto, a proposta poética do autor premiado, divergente da minha, 
que pretendo seja, além de criativa, bela, sublime e comovente.

Assim, estamos aqui para declarar nossa adesão à “desescritura” 
do seu livro de poesia inovadora, fundante como deve ser toda poesia.

Nossa adesão à poesia que está acima do espaço e do tempo, 
e que, colada ao real, é suprarreal pelo inespaço e pelo destempo do 
presente, do pretérito, do pretérito mais-que-perfeito e do futuro 
do pretérito; com alguma feição futurista e lances neonaturalistas.

Nossa adesão à poesia da cidade que é, no conceito de Dércio 
Braúna, mais “sentimento habitado” do que a concretude das ruas, 
praças, casas, paredes, embora se origine dessa materialidade; 
da cidade que invade esse Mailson que, por ser odontólogo, se 
prende tanto aos dentes usados na mastigação, no riso, na fala, no 
sexo, mas sabe que um dia e para sempre estarão descarnados em 
estado de caveira, numa cova, enquanto, para um cristão como eu, 
reconstituídos, quando formos ressuscitados.
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Nossa adesão à poesia dessa cidade mailsiana, em que, desde 
agora, a nossa cidade se espelha, e que é cearense e sertaneja, absurda 
e irresistível, saudosa e solitária, deslugar de nossa existencialidade 
e, segundo Simon Schama citado por Braúna, “arquivada nos pés” de 
nossas passadas de andarilhos, ora tresmalhadas, ora cambaleantes, 
na busca do eterno, cidade cheia, quase, de uma enumeração caótica 
na sua ordem da desordem, cidade em sua mesmice do dia a dia e 
tão avassaladora como desejada e indefinida.

Salve a Poesia, pois se robustece,

a humana condição enternecendo,

ao colher mais produto em sua messe,

à pena de Mailson luz trazendo!

A este, pelos bibliófilos, lhe rendo

a homenagem que tanto hoje merece.

Salve nele a Poesia, à qual me prendo,

encanto, flor, canção, nuvem e prece!

Tua urbe, poeta, transfiguras

e fazes refletir-se nas figuras

e cenas suas nossa circunstância.

A recriada cidade em que retratas

cores da nossa reais como abstratas,

sentido outorga à nossa imensa ânsia.

Daí, nossa homenagem e nossa saudação.

Muito obrigado.
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DISCURSO PRONUNCIADO AO RECEBER A
MEDALHA ARNALDO VASCONCELOS,

OUTORGADA PELA ACADEMIA CEARENSE
DO DIREITO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018

César Barros Leal

Ilustres integrantes da mesa, a quem saúdo na pessoa do Prof. 
Roberto Víctor Pereira Ribeiro, Presidente da Academia Cearense de 
Direito. Senhoras e senhores.

Sinto-me feliz e confortável neste instante, seja pelo significado 
da cerimônia (o que por si só a faz intensamente especial), seja  pela 
presença de numerosos amigos a quem respeito e estimo, assim 
como, de modo particularíssimo, por divisar no auditório minha 
esposa Ivana e minha filha Larissa, com quem revigoro diariamente 
a percepção de que nada é mais precioso do que um lar onde o afeto, 
em sua expressão genuína, que se sinonimiza com carinho, atenção 
e respeito, instalou-se comodamente, com ânimo definitivo.

Confesso-lhes que, ao levar a efeito, em parceria com a 
Faculdade de Direito e a Academia Cearense de Direito, um breve e 
singelo Seminário, em setembro de 2017, em homenagem póstuma ao 
Prof. Arnaldo Vasconcelos, com a participação como expositores de 
quatro eminentes juristas, ocasião em que foi entregue ao advogado 
Valmir Pontes Filho, a medalha com o nome do insigne professor, não 
imaginava que seria agraciado, no corrente ano, com tão prestigiosa 
honraria.

A comunicação oficial da outorga, por parte do Presidente 
da Academia, Prof. Roberto Víctor Pereira Ribeiro, me fez recuar no 
tempo, precisamente a quarenta anos, quando iniciei meu mestrado 
e tive o privilégio de ser discípulo de Arnaldo Vasconcelos. Era a 
segunda turma, de quinze integrantes, dos quais apenas quatro 
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defenderam sua dissertação. Napoleão Nunes Maia Filho, Fávila 
Ribeiro, Eros Grau, Paulo Bonavides, Carlos Roberto Martins 
Rodrigues e Agamenon Bezerra foram alguns de nossos professores.  
O livro que o Prof. Arnaldo Vasconcelos adotava era sua Teoria 
da Norma Jurídica, considerado um clássico no gênero e que nos 
permitiu mergulhar num universo exuberante sobre a norma 
jurídica, ter acesso a Hans Kelsen (o juízo hipotético em oposição 
ao juízo categórico), Carlos Cóssio (a norma como juízo disjuntivo), 
Miguel Reale (a norma como juízo de estrutura trivalente) e 
muitos outros pensadores, familiarizando-nos por igual com os 
embates entre escolas, a exemplo da escola do direito natural e o 
positivismo jurídico. Lembro-me, ademais, de suas lições sobre a 
teoria tridimensional axiológica do direito e o quanto me causavam 
admiração a pertinência e a robustez de suas reflexões. De igual 
modo recordo um trecho de seu artigo “Sete Teses a Favor do Direito 
Natural”, publicado na revista da Faculdade de Direito: “O destino do 
homem, no qual está indissociavelmente envolvida a finalidade dos 
objetos por ele criado, é fazer coincidir a existência com a essência, o 
que equivaleria a elevar-se à perfeição absoluta, como só aos deuses é 
dado. Nem que isso possa parecer impossível. Contudo, sua grandeza 
está em tentá-lo sempre e de todas as maneiras.”

Pertencia eu a um grupo de estudos composto de cinco 
alunos, entre eles Licurgo Montenegro Neto, Neomésio José Souza 
e Raimundo Bezerra Falcão. Reuníamo-nos na casa de um ou outro, 
preparando-nos com extremo zelo para as aulas do Prof. Arnaldo 
Vasconcelos, heterodoxas, provocativas e tensas em sua maioria, 
posto que nos convocava sucessivamente para opinarmos acerca de 
questões de elevada complexidade, cobrando-nos uma abordagem 
que jamais deveria ser superficial. Seu rigor às vezes nos incomodava. 
Nessa prática residia, porém, todo um desafio, instigante por certo, e 
que nos abria portas para a construção de ideias, o questionamento 
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de dogmas, a sedimentação de convicções, a par de contribuir, em 
boa medida, para ampliar e moldar nossa perspectiva do envolvente 
mundo do direito.

Enlevado com a leitura de sua escritura seminal, passei a 
acompanhar-lhe a produção acadêmica e li muitos de seus artigos 
em revistas especializadas, além de seus verbetes na Enciclopédia 
Saraiva do Direito, tendo compulsado outros livros, entre os quais 
menciono: Temas de Epistemologia Jurídica (em três volumes, de cuja 
coordenação participou), Teoria Pura do Direito: Repasse Crítico de 
seus Princípios Fundamentais (sua tese doutoral, pela Universidade 
Federal de Pernambuco, em 2002), bem como Direito e Força: Uma 
Visão Pluridimensional da Coação Jurídica e Direito, e Humanismo e 
Democracia, textos que o credenciaram em definitivo como um dos 
mais argutos e brilhantes pensadores da terra de Clóvis Beviláqua. 
Ao lecionar posteriormente no doutorado da Unifor, constatei a 
admiração dos estudantes favorecidos a partir de 1999 com sua 
presença naquela instituição, onde renovou inequivocamente seu 
ânimo pela docência. 

Licenciado também em Filosofia, livre-docente, advogado 
egresso do Banco do Nordeste e membro do Instituto Brasileiro de 
Filosofia, Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, Academia 
Cearense de Letras Jurídicas, Academia Cearense de Língua 
Portuguesa e Associação Cearense de Imprensa, foi Conselheiro 
da OAB, Seccional do Ceará, e exerceu as funções de Chefe de 
Departamento e Coordenador da Faculdade. Erudito, leitor assíduo 
dos clássicos, tinha um estilo refinado, que fazia recordar outro 
professor da graduação e do mestrado, o festejado Paulo Bonavides, 
com quem, no fluir dos anos, consolidei uma amizade enobrecedora.

Concluí o mestrado em 1982 (o professor Agamenon foi 
meu orientador na dissertação e qualquer elogio à sua competência 
e prestimosidade é insuficiente) e após três anos fiz concurso de 
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provas e títulos e ingressei naquele ambiente mágico (onde viveria 
muitos dos melhores momentos de minha vida), tendo substituído, 
de imediato, o filósofo Alcântara Nogueira, nome do Escritório 
Modelo do qual seria o primeiro diretor. Dali sairia onze anos depois, 
aposentado, por força das medidas anunciadas pelo Presidente 
Fernando Collor, juntamente com cerca de trezentos professores da 
UFC. Enquanto membro do corpo docente, da graduação (responsável 
pelas cadeiras de “Direito do Menor” e “Direito Penitenciário”) e do 
mestrado (em que me coube, durante dez anos, a disciplina “Crime e 
Ordem Social”), passei a conviver com aqueles que haviam sido meus 
mestres: Agerson Tabosa, José de Albuquerque Rocha, Antonio Girão 
Barroso, Adriano Pinto, José Alberto Rôla, Fran Martins,  Ernani 
Barreira Porto, Alcimor Rocha, Edgar Carlos de Amorim e o próprio 
Arnaldo Vasconcelos, entre muitos outros a quem tratava com 
reverência, sendo por isso e por eles próprios admoestado reiteradas 
vezes.  Mas a educação recebida de meus pais não me autorizava agir 
de outra maneira. Era o respeito incondicional à figura do professor, 
que muitos o mantemos até hoje.   

Aos 80 anos de idade, a implacável Átropos, contrariamente à 
vontade de Zeus, o afastou de nosso convívio. O mundo universitário 
se tornou menor com sua partida. Por sua opção preferencial 
pelo ensino, seu compromisso com uma educação extremamente 
qualificada, tornou-se um exemplo para as gerações do presente e do 
futuro. Sua visão do direito logrou sintetizar num texto primoroso, 
sob o título “Considerações em Torno das Insuficiências do Direito”, 
ao afirmar que este “para merecer o acatamento que o tornará eficaz, 
deve, por conseguinte, requalificar-se. Precisa ser, também, justo...” 
Magister dixit.

Dentro de dois dias estarei recebendo, da Escola Superior do 
Ministério Público do Estado do Ceará, o título de Professor Emérito. 
Tendo como referência professores que foram cruciais em minha 
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formação, em seus diferentes estágios, como o Professor Arnaldo 
Vasconcelos (a quem esse mesmo título foi, in memoriam, concedido 
em 2017), direi aos presentes na solenidade de entrega:

Marco Túlio Cícero, que viveu antes de Cristo, já nos 
admoestava: “Se queres aprender, ensina.” Dois milênios depois, 
Fernando Pessoa referia o “ciclo mágico que é o de ensinar e 
aprender, aprender ainda mais para ensinar.” Com efeito, poucas 
experiências são tão profícuas quanto a aula, produzida zelosa, 
artesanal e amorosamente. E fascinante é o que nela se encerra: a 
aprendizagem contínua, recíproca e renovadora; o aggiornamento e 
a sedimentação de conceitos; o convívio enriquecedor e apaixonante 
com o pluralismo das idades e das ideias; a aceitação de outras vozes 
e culturas; a inventividade no despertar da imaginação; o crescimento 
pessoal, que vai além da atividade letiva, com o avanço que se impõe 
de habilidades e aptidões; a quebra de resistências a mudanças; o 
reconhecimento de nossas falhas. incompletudes e limitações; a 
socialização da angústia com os colegas de trabalho; o nascer de 
amizades que se cristalizam e se perpetuam na itinerário do tempo; 
a consciência de fazer cada qual sua parte, perseguindo a construção 
de hábitos, valores e atitudes, num cosmos em permanente mudança, 
buscando, com responsabilidade e senso crítico, ético e estético, 
torná-lo melhor, mais solidário e humano.

Esta medalha, de enorme simbolismo para mim, criada pela 
Academia Cearense de Direito, que hoje celebra seus dois anos 
de fundação, representa e realça a perpetuidade do legado de um 
Professor com letras maiúsculas e douradas, um homem de causas, 
na expressão de Darcy Ribeiro em seu livro Educação como Prioridade, 
um mestre para quem o ensino foi muito mais do que um ofício e 
sim uma arte, que dominava sobejamente. Recebo-a em júbilo, com 
inexcedível desvanecimento. Obrigado a todos e todas. 
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DISCURSO PRONUNCIADO AO RECEBER O TÍTULO
DE PROFESSOR EMÉRITO NA ESCOLA SUPERIOR

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,
EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018

César Barros Leal

Minha saudação aos membros da mesa, na pessoa do  
Dr. Plácido Barroso Rios, Procurador Geral da Justiça do Estado do 
Ceará. Senhoras e senhores. Um bom dia e um abraço a todas e todas, 
com o aceno de minha imensa alegria, nesta manhã encantadora em 
seu esplendor e significado. Devo confidenciar-lhes, num segredo a 
vozes, que a homenagem prestada pelo Conselho Consultivo da Escola 
Superior do Ministério Público de meu estado, mercê da generosidade 
dos que o compõem, sob a liderança de Flávia Unneberg, tocou-me 
profundamente, ainda mais porque outorgada pela mesma instituição 
a que pertence minha querida esposa, a ex-aluna na Universidade de 
Fortaleza que aqui tomou posse em 1993, neste 14 de dezembro em 
que se comemora o Dia Nacional do Ministério Público. No mesmo 
ano em que ingressou no Parquet, celebramos nosso casamento, ao 
longo do qual se fez regente de meu destino, recordando-me todos 
os dias Fernando Pessoa, meu poeta preferido, o mais universal dos 
poetas portugueses: “Afirmam que a vida é breve; / engano – a vida 
é comprida: / cabe nela amor eterno / e ainda sobeja vida.”

De mãos dadas com Cronos, a quem me socorro amiúde no 
onírico universo da mitologia grega, percorro aqui e agora as trilhas 
do passado, em busca de um tempo precioso do qual resgato, como 
Ariadne, os fios que me guiarão pelos labirintos de minha memória. 
Regresso deste modo à  adolescência, ao período em que, com treze 
anos, comecei a estudar línguas estrangeiras e, aos dezesseis, passei a 
dar aulas de espanhol e esperanto na Universidade Federal do Ceará, 
calçando o caminho para a docência superior na Faculdade de Direito, 
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onde me aposentaria prematuramente, após três décadas de serviço 
público, aos quarenta e seis anos de idade. O que nunca arrefeceu 
meu entusiasmo visceral pelos estudos, porquanto segui adiante 
em cursos de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Nesta larga rota de vida em que cedo descobri a vocação (ou 
deveria dizer: a paixão) para lecionar, pus-me a escrever muitas 
das páginas mais fecundas de minha vida, na companhia de um 
número indefinido de alunos, alguns dos quais se converteram em 
amigos inseparáveis, parceiros que foram e têm sido desta fabulosa  
jornada que é a de ser professor, de semear em terreno sempre fértil 
e se encantar com a colheita, de lapidar diamantes como condutor 
de almas e de sonhos, na dicção de Gabriel Chalita, ex-Secretário 
Municipal de Educação de São Paulo, para quem “educar é exercer o 
sagrado ofício da generosidade; é professar a crença no ser humano 
e ajudar a nascer o que há de melhor em cada um.” 

Ensinar e aprender em igual proporção, tal como pontuou o 
patrono da educação brasileira Paulo Freire (autor de clássicos como 
Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática de Liberdade) e o 
diplomata, novelista e médico Guimarães Rosa (de Grande Sertão: 
Veredas e Ave, Palavra): eis a magia e a sedução de um ofício para o 
qual nenhum desafio é tão ou mais instigante do que motivar gerações 
de estudantes a que, por seus próprios meios e méritos, aprendam 
a pensar por si (é cediço e deita raízes em Platão que importa mais 
aprender a pensar do que apre(e)nder pensamentos), a meditar, 
questionar, debater, duvidar (como recomendam Ortega y Gasset e 
Bertrand Russell), intentando não apenas descobrir senão reformular 
e quiçá reinventar o locus, por vezes incerto e conflituoso, onde vivem 
e aspiram a crescer.  Neste cenário, as palavras de ordem deveriam 
ser: obstinação, resiliência, respeito, dignidade, esgrimidas na crença 
obstinada de um futuro que tenha a tintura de nossas expectativas 
mais legítimas e nos autorize a materializar as lições imorredouras 
de nossos professores.
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Marco Túlio Cícero, que viveu antes de Cristo, já nos 
admoestava: “Se queres aprender, ensina.” Dois milênios depois, 
Fernando Pessoa referia o “ciclo mágico que é o de ensinar e 
aprender, aprender ainda mais para ensinar.” Com efeito, poucas 
experiências vêm a ser tão profícuas quanto a aula, produzida zelosa, 
artesanal e amorosamente. E fascinante é o que nele se encerra: a 
aprendizagem contínua, recíproca e renovadora; o aggiornamento e 
a sedimentação de conceitos; o convívio enriquecedor e apaixonante 
com o pluralismo das idades e das ideias; a aceitação de outras vozes 
e culturas; a inventividade no despertar da imaginação; o crescimento 
pessoal, que vai além da atividade letiva, com o avanço que se impõe 
de habilidades e aptidões; a quebra de resistências a mudanças; o 
reconhecimento de nossas falhas. incompletudes e limitações; a 
socialização da angústia com os colegas de trabalho; o nascer de 
amizades que se cristalizam e se perpetuam no itinerário do tempo; 
a consciência de fazer cada qual sua parte, perseguindo a construção 
de hábitos, valores e atitudes, num cosmos em permanente mudança, 
buscando, com responsabilidade e senso crítico, ético e estético, 
torná-lo melhor, solidário e humano. 

Não por outro motivo D. Pedro II, o Magnânimo, o segundo 
e último imperador do Brasil (1825-1891), deixou um inestimável 
testemunho para as gerações subsequentes: “Se não fosse imperador, 
desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que 
a de dirigir as inteligências juvenis e preparar os homens do futuro”.

Consabidamente, o mestre, sobretudo quando inquieto e 
reflexivo (tal como recomenda o norte-americano Donald Schön), 
além de repassar conhecimento, educa, encoraja e instiga, oxigenando, 
ressignificando e potencializando o ensino-aprendizagem em sua 
função emblemática, pessoal e social. No exercício de seu mister, 
concorre com sua postura ousada para guiar os passos de seus 
discípulos, em especial quando suas lições não se prendem aos 
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conteúdos curriculares, engessadores das práticas pedagógicas, 
mas, ao contrário, se expandem, por sua substância e abrangência, 
além das fronteiras da sala de aula ou outro espaço equivalente e 
alcançam o vasto e deslumbrante território da cidadania e da vida, 
dando vigência e vigor aos direitos humanos, civis e políticos, bem 
como econômicos, sociais e culturais, vistos em sua universalidade, 
interdependência e indivisibilidade, advertindo-se para sua constante, 
ubíqua e intolerável vulneração.

No eterno e incessante processo educativo que é a vida não 
basta, consoante Alceu Amoroso Lima, aprender a ensinar, faz-se 
preciso criar. Afinal, só por seu conduto pode o homem afirmar-se 
em sua inteireza e emancipar-se intelectualmente, posto que este 
é, antes de tudo, a síntese de sua educação. Tal como refere um 
provérbio escocês: por mais rico que seja o berço, o melhor há de 
ser a formação transmitida pelos pais e educadores.

Lembro-me agora de quanto me marcou o filme Sociedade 
dos Poetas Mortos uma vigorosa censura à educação predominante, 
tradicionalista, em que o estudante é apenas um recipiente das 
lições transmitidas mecanicamente por seus mestres. John Keating, 
interpretado pelo inigualável Robin Williams, logra, numa rígida 
escola preparatória, de nome Welton, no final dos anos 50, mercê de 
seus métodos nada ortodoxos de ensino da poesia, uma verdadeira e 
impactante revolução didática, mostrando aos jovens que a vida deve, 
a partir de mudanças interiores, ser visualizada de modo diverso, 
vivida e aproveitada com intensidade, cada dia sendo visto como 
se fora o último, não cabendo adiar para amanhã o que cumpre ser 
realizado hoje. O conceito de Carpe Diem, de desfrutar o presente, 
remete a um poema de Walt Whitman e à copla popular: “Goza del 
sol mientras dure; / siempre no ha de ser verano / aprovecha la ocasión /  
que la tienes en las manos.” Poucas películas destacam com tanto 
brilho a figura do professor que ousa inspirar/estimular as paixões 
individuais e o desenvolvimento do raciocínio crítico.
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Salta aos olhos, enfim, que uma nova epistemologia da docência 
tem emergido neste terceiro milênio, num mundo globalizado e 
desafiador, com profissionais atentos não exclusivamente ao domínio 
de sua disciplina, senão também à pós-modernidade, às tecnologias 
recentes de um mundo em transição, à necessariedade de se tornarem 
cada vez mais competentes, de se repaginarem (em diferentes 
âmbitos, pois é crucial uma visão interdisciplinar, especialmente 
no terceiro grau), num compromisso que deve permear todas as 
etapas do ensino, do fundamental ao superior, demandando-se das 
instituições, por seu turno, em consonância com suas características 
particulares e a identidade dos estudantes-alvo, uma parceria capaz 
de propiciar o desenvolvimento das atividades do corpo docente com 
segurança e autonomia. Longe de correntes ideológicas e partidárias, 
com o empenho de reduzir o descompasso entre os princípios e a 
práxis, entre o falar e o agir, essa dicotomia que, segundo Jacques 
Maritain, favorece a perversão da linguagem. A verdade é que o 
sein e o sollen devem associar-se em práticas individuais e coletivas.

Ao mestre corresponde reavaliar-se incessantemente e fugir 
dos métodos tradicionais de abordagem magistral, via de regra 
estáticos, unidirecionais. Sua opção deve ser um modelo dinâmico, 
participativo, dialógico, empoderador, que lhe permita orientar, 
ensinar a aprender e interagir com os alunos, jamais encarados 
como ouvintes passivos e replicadores de suas preleções. Só assim 
logrará ele ser não um mero agente mecanicista, emissor de dados e 
informações, transmudando-se, sim, na cotidianidade de sua missão, 
numa espécie de facilitador ou intermediário de saberes. Benjamin 
Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, alertava: “Diga-
me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me 
e eu aprenderei.” Envolvimento (que se traduz em experiências e 
conhecimentos, num caminho de duas mãos, mestre-aprendente-
mestre, compondo um mosaico multidimensional de significados 
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e emoções) é uma palavra-chave. Pode parecer um truísmo, mas é 
vital nutrir esta percepção.

Por tudo isso, e muito mais, o professor do século XXI deve 
desfrutar de condições de trabalho compatíveis com sua estatura, 
nomeadamente nas escolas públicas e nos centros universitários da 
rede pública, via de regra precarizados pela ausência de políticas 
públicas pertinentes, e ser cônscio da importância de seu papel na 
sociedade. 

É com este espírito, com esta profissão de fé, que recebo 
orgulhoso e sensibilizado o presente título, seguramente uma das 
maiores honrarias de minha trajetória acadêmica. Coincidentemente, 
há dois dias recebi, por parte da Academia Cearense do Direito, a 
Medalha Arnaldo Vasconcelos, a quem a Escola concedeu no ano 
passado, in memoriam, esta mesma homenagem. Na ocasião aduzi: 
“Aos 80 anos de idade, a implacável Átropos, contrariamente à 
vontade de Zeus, o afastou de nosso convívio. O mundo universitário 
se tornou menor com sua partida. Por sua opção preferencial 
pelo ensino, seu compromisso com uma educação extremamente 
qualificada, tornou-se um exemplo para as gerações do presente e 
do futuro.”

Colho o ensejo para felicitar o Prof. Dr. Ivo Dantas pelo 
título que hoje recebe de Professor Honoris Causa. É seu mérito e 
da Escola que teve a iniciativa louvável de prestar este tributo a um 
ilustre constitucionalista, de renome nacional, autor de numerosas 
obras jurídicas, a quem convidei amiudadas vezes para ministrar 
conferências em Fortaleza.

Encerro parafraseando Rui Barbosa, na Oração as Moços: 
Quis Deus que os meus cinquenta e dois anos de consagração ao 
magistério viessem receber neste templo de ensino o selo de tamanha 
bênção. Obrigado.
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UM ESTUDIOSO DA LITERATURA CEARENSE38

Eurípedes Chaves Júnior39

Otacílio dos Santos Colares, fortalezense, nascido em  
1º de setembro de 1918, bacharel em Direito, jornalista, professor  
universitário, um dos fundadores do afamado Grupo Clã, membro 
do Conselho Estadual de Cultura, cronista primoroso da sua e nossa 
Cidade Amada (Fortaleza), integrante da Academia Cearense de 
Letras, poeta de perfil algo neoclássico nacionalmente reconhecido, 
vem se firmando, a partir de 1975, como um dos maiores experts 
em assuntos literários do Ceará.  Está publicando pela Imprensa 
Universitária da UFC e Imprensa Oficial do Ceará, com o apoio 
da Secretaria de Cultura e Desporto do Estado, a série de estudos 
Lembrados e Esquecidos, já no 5º volume, e Incursões Literárias 
(volume único), que poderíamos com justiça considerar o 6º tomo 
da citada série.

Subintitulados Ensaios sobre Literatura Cearense, Lembrados e 
Esquecidos constituem-se, na realidade, excelentes prospecções sobre 
autores e livros do Ceará;  aclamados alguns e outros tantos alijados 
do conhecimento das novas gerações, ou ainda não devidamente 
aquilatados e contextualizados na formação da literatura estadual 
e nacional. Acrescido do fato de vivermos ainda num país que é 
um imenso arquipélago cultural, com inexpressivo conhecimento 
recíproco das unidades federadas que o compõem: desafortunada e 
antiga constatação. 

Numa mescla equilibrada de historiador e crítico literário, 
Otacílio Colares já passou em revista quase sete dezenas de autores, 
cearenses natos ou adotivos na sua maioria, ou aqueles de algum modo 
38 Correio do Ceará, Fortaleza, 08 jul. 1981.  As atualizações encontram-se entre colchetes.
39 Eurípedes Chaves Júnior - é médico, advogado, sócio da Academia Cearense de 

Medicina, da Academia Cearense de Médicos Escritores e do Instituto do Ceará 
(Histórico, Geográfico e Antropológico).
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ligados à nossa Literatura, tais como José do Patrocínio, Rodrigues de 
Carvalho, Sílvio Júlio e Pedro Nava; tendo, igualmente, retirado do 
anonimato inúmeras raridades bibliográficas de indiscutível valor, 
redimensionando-as no seu tempo e espaço de aparecimento.

Colares vem realizando, assim, um trabalho da maior 
importância para o conhecimento e divulgação da Literatura do 
Ceará e, por extensão, da Literatura Brasileira. Nossa assertiva é 
corroborada pelas judiciosas avaliações de críticos literários do 
porte de um Braga Montenegro,  de um Wilson Martins, de um Josué 
Montello, de um Massaud Moisés, de um Raimundo de Menezes, 
de um Ascendino Leite, de uma Sônia Brayner, dentre outros.  
E desconhecemos uma literatura estadual que tenha sido objeto 
de tão intensa e sistemática pesquisa do seu passado literário, pela 
quantidade e qualidade da produção vinda à luz da publicidade, nas 
últimas décadas.

Em verdade, Otacílio Colares, ladeado por  Dolor Barreira, 
Braga Montenegro e Sânzio de Azevedo se nos afiguram como os 
quatro grandes expoentes em assuntos pertinentes à Literatura 
Cearense, na presente centúria. [Na atualidade acrescentaríamos os 
nomes de Pedro Paulo de Sousa Montenegro, F. S. Nascimento, José 
Linhares Filho, Dimas Macedo, José Lemos Monteiro, Carlos Augusto 
Viana, José Batista de Lima, e poucos mais].

Dolor Uchôa Barreira, o pioneiro e grande garimpeiro dos 
nossos fastos literários,  legou-nos levantamento insuperável na 
preservação da nossa memória intelectual, extraindo de velhos e 
bolorentos periódicos e robusta bibliografia, precioso manancial 
que utilizaria na elaboração da sua magistral História da Literatura 
Cearense, em quatro alentados volumes. Para tanto, contou com a 
incansável colaboração da bibliotecária Sra. Maria da Conceição 
Sousa, ilustre pesquisadora cearense, que não atinamos a razão 
da mesma ainda não integrar os quadros efetivos da Academia 
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Cearense de Letras e/ou Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico). [Conceição Sousa ocupou uma cadeira no Instituto 
do Ceará, em 1982, na vaga aberta com o falecimento do historiador 
Carlos Studart Filho].

Joaquim Braga Montenegro, o admirável e culto autodidata, 
é a maior aptidão crítica nascida nesta Terra da Luz. Com igual 
desenvoltura, passava da análise de um autor regional, do porte 
de um Adolfo Caminha ou Oliveira Paiva, a um Luigi Pirandello, 
Anatole France, Rainer Maria Rilke ou Aldous Huxley. Ficcionista 
festejado, cultivou os gêneros conto e novela. Lamentável, sob 
todos os aspectos, que considerável parte da ensaística que Braga 
Montenegro nos legou com tanta acuidade e erudição, não tenha 
sido enfeixada em livro, correndo o risco de perder-se nas nossas 
descuidadas hemerotecas. Oxalá algum visionário mecenas a resgate.

Rafael Sânzio de Azevedo é, porventura, o nosso crítico 
literário de mais ampla formação acadêmica e bagagem teórica. 
Tendo mestrado e doutorado em Letras, tornou-se sólido exegeta da 
“teoria literária” e estudioso inigualável dos nossos poetas, quiçá por 
ser também um deles. Autor, afora outras destacadas obras, de uma 
inovadora Literatura Cearense, com mais de seiscentas páginas, onde 
estabelece uma periodização estilística da nossa história literária, 
nos moldes preconizados pelo mestre Afrânio Coutinho. Sânzio 
de Azevedo é autoridade máxima no estudo da famosa Padaria 
Espiritual. Sua produção intelectual caracteriza-se pela extensão e 
profundidade.

Ao nosso alvitre, no entanto, Otacílio (dos Santos) Colares 
destaca-se de seus pares na medida em que a sua abordagem 
crítica se coaduna com a vertente da pesquisa histórica, dando 
aos seus ensaios um sentido muito mais abrangente, sem perder a 
verticalidade. Analisando em linguagem clara e isenta de preciosismos 
terminológicos os nossos poetas e prosadores, o autor de Lembrados 
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e Esquecidos (cinco volumes) e Incursões Literárias está cinzelando 
páginas imperecíveis de ensaística literária, e incalculavelmente 
valiosas para a preservação da cultura mental do Ceará. Debruçado 
na elaboração do 6º volume da sua obra seriada, Otacílio Colares 
não descansa. E para o engrandecimento da Literatura Cearense e 
Brasileira, bem assim o contentamento geral dos seus admiradores, 
ele não pode parar. [O Lembrados e Esquecidos VI foi publicado 
postumamente pela gráfica do Senado Federal, Brasília, em 1993. 
Otacílio Colares faleceu na  “Loira Desposada do Sol”, em 06 de abril 
de 1988, cujos restos mortais repousam no Cemitério Parque da Paz.
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PRISÃO: O ROSTO MAIS SOMBRIO
DA JUSTIÇA CRIMINAL

César Barros Leal

AS PENAS EM EVOLUÇÃO: UM VOO DE PÁSSARO

1. INTRODUÇÃO

Não pretendo nem me atrevo a abarcar esse tema em sua 
larga e complexa dimensão. Rechaço, pois, a hipótese de proceder a 
um exame detido do pensamento de um sem-número de penalistas, 
de diversas nações, escolas e ideologias, com cujos escritos, alguns 
de difícil digestão, tenho nutrido minhas noites de insônia, perdido 
nos labirintos do direito criminal, dos fins e limites da pena, assim 
como de suas transformações em nosso universo em transição. O que 
me incumbe é replantar as sementes das resistências, inquietudes 
e perplexidades que costumam brotar naturalmente na aridez de 
um território transbordante de verdades presumidas e não poucos 
embustes, esgrimidos como argumentos de autoridade. Ao fim e ao 
cabo, ao poeta correspondeu a síntese perfeita ao assinalar que “neste 
mundo de amor / nada é verdade nem é mentira, / tudo é segundo 
a cor / do cristal com que se mira.”40

Questionável é a idoneidade do direito penal como meio de 
controle social num locus onde prosperam a violência e o sentimento 
de insegurança, onde o delito possui uma multiplicidade de caras, 
máscaras e raízes, e vigora o desafio de lhe fazer frente, sem timidez 
nem tréguas, com as armas do equilíbrio, da inteligência e da razão, 
que só se sustentam sobre as pilastras do respeito à democracia e 
aos direitos fundamentais, longe das proposições heterodoxas e 
de emergência de um macropenalismo simbólico, com suas falsas 

40 CAMPOAMOR, Ramón de. Poeta espanhol do século XIX.
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sensações de segurança, como também do funcionalismo radical 
de Günther Jakobs com sua guerra ao inimigo, à não pessoa; e das 
agendas fundamentalistas de law and order e zero tolerance.

Neste sentido, muitas vozes se levantaram “a favor do 
endurecimento das penas, da manutenção ou ampliação da Lei dos 
Crimes Hediondos, da defesa da sociedade contra o crime, enfim, do 
que se convencionou chamar ‘doutrina da lei e da ordem’, apostando 
em tais caminhos como forma de dissuadir novas práticas criminosas. 
Geralmente se valem de argumentos retóricos e emotivos, raramente 
escorados em dados da realidade ou em estudos que apontem ser 
esse o melhor trajeto a seguir. Embora sedutora e aparentemente 
sintonizada com o sentimento geral de indignação, tal corrente 
aponta para o caminho errado, para o retorno ao direito penal 
vingativo e irracional, tão combatido pelo iluminismo jurídico.”41

2. A TRAJETÓRIA DO DIREITO PENAL

Uma extensa via foi percorrida desde a vingança de sangue, 
dos castigos corporais exemplarizantes em praças públicas, do talião e 
do nascimento do cárcere, os dois últimos vistos em sua época como 
avanços punitivos, até as concepções contemporâneas da pena, nessa 
modernidade tardia a que se refere Habermas, na qual se sobrepõem, 
em oposição ao maximalismo, os limites da mínima ingerência penal. 

Neste itinerário de séculos se percebe uma gradativa 
transformação do direito penal e esta deve ser visualizada no 
contexto da passagem de um Estado absoluto a um Estado liberal e 
depois social. A Ilustração tem seu peso neste processo histórico de 
racionalizar e humanizar. 

Sabidamente, a história do direito penal não é mais do que 
a trajetória de seu contínuo e imparável encurtamento, de sua 

41 WEIS, Carlos. Aumentar as Penas Inibe a Criminalidade? Não. Dos Delitos e das Penas, 
em Folha de São Paulo, Opinião, 11 de novembro de 2000. Obtido na Internet.
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contração (para muitos, numa perspectiva crítica a ultranza, de sua 
própria abolição), num processo que demanda, para seu desenrolar, 
com o escopo de pôr ordem na desordem, a renúncia a conceitos, 
teorias, velocidades, tendências e institutos que se diluíram, no 
fluir dos anos, em sua debilidade e inconsistência. Neste sentido se 
afirmou: “... a pena de prisão na atualidade, para além do seu fracasso, 
constitui a síntese mais emblemática das punições torturantes 
desumanas, degradantes e cruéis...”42  E mais: caso a história moderna 
das teorias da pena deva “ser interpretada como a história da luta 
para superar o direito penal, como é inegável o fracasso dos fins 
atribuídos à pena, devemos admitir também o fracasso da luta por 
um direito penal melhor.”43

3. AS PRISÕES. A PRISIONIZAÇÃO

Num ambiente hostil, de muitas sombras e cores esmaecidas, 
sobressai o encerro, uma impropriedade histórica que falaciosamente 
se tem perpetuado e intensificado e cujo principal problema é sua 
própria identidade. 

Ainda que possam ser modernas, equiparáveis a hotéis de  
4 ou 5 estrelas, as prisões não deixam em sua essência de ser prisões.

Não é nosso propósito fazer um percurso por sua história, 
o que fizemos em outras obras. Um espaço aqui reservo a minhas 
referências anteriores a Cesare Beccaria, John Howard e Jeremias 
Bentham, formadores do direito penitenciário moderno, ao lado de 
Juan Mabillón e Manuel Montesinos

No opúsculo Dei Delitti e Delle Pene, de 1764, 
Beccaria (1738-1794) fez uma crítica severa ao 
direito penal, questionando o rigor demasiado e 

42 GOMES, Luiz Flávio. Penas e Medidas Alternativas à Prisão. São Paulo: RT, 1999. p. 19-20).
43 PASQUEL, Alfonso Zambrano. Derecho Penal. Criminología y Política Criminal. Buenos 

Aires: Depalma, 1998, p. 4.
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cruel das penas (que já havia sido criticado por 
François Marie Arouet [Voltaire], Charles de 
Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Thomas 
Morus), o arbítrio dos juízes, a prática de torturas 
e os abusos cometidos nos cárceres. Com ele se deu 
início ao período da humanização da pena e à fase 
moderna do Direito Penal. Para muitos lançou as 
bases para a materialização de um sistema penal 
garantista. Sobre sua obra escreveu Luis Garrido 
Guzmán que teve uma repercussão favorável 
em todas as partes e provavelmente influiu em 
Howard, que o cita em The State of Prisons. Sua obra 
− agrega − tem, entretanto, “muito mais amplidão 
já que aspirava a reformar o direito penal vigente, 
enquanto a de Howard se restringiu a humanizar 
o regime penitenciário.”

Autor de The State of Prisons in England and Wales, 
publicado em 1777, treze anos depois da edição do 
livro de Beccaria e exatamente doze anos antes 
da Revolução Francesa, John Howard (1726-1790) 
foi prisioneiro na agonia, em Brest, depois de um 
naufrágio, em 1775, quando se dirigia a Lisboa para 
participar do socorro às vítimas de um terremoto. 
Contam que piratas franceses o capturaram 
e levaram à França, onde se tornou sheriff do 
condado de Bedford. Dedicou-se à reforma das 
prisões, havendo percorrido, com essa finalidade, os 
estabelecimentos de seu país e muitos da Espanha, 
Portugal, Alemanha, Holanda, França, Bélgica, 
Itália e Rússia. Chamado amigo dos prisioneiros 
(en seu túmulo se lê: Whoever thou art thou standest 
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at the tomb of thy friend, é dizer, “Quem quer que 
sejas, estás ante o túmulo de teu amigo”), foi um 
veemente crítico dos cárceres da época, de suas 
condições terríveis, da ausência total de separação, 
do ócio, da promiscuidade, e reivindicou melhorias, 
numa obra que hoje se considera o ponto de partida 
do moderno sistema penitenciário. John Howard 
propôs o recolhimento celular, a separação entre 
condenados por sexo, idade e delito, a higiene, 
uma alimentação adequada, assim como o trabalho 
diário, o isolamento brando (durante a noite), a 
instrução moral, o apoio religioso (recomendava 
a existência de uma capela e a leitura dos livros 
santos, previamente às refeições) e a classificação 
(acusados, condenados, devedores). Extinguiu o 
pagamento de tarifas carcerárias, libertando muita 
gente que continuava reclusa porque não havia 
bancado seus gastos. Faleceu com 64 anos de idade, 
vítima de tifo exantemático, contraído numa visita 
ao cárcere de Kherson, Ucrânia.

Jeremias Bentham (1748-1832), de cuja pluma 
nasceu o livro Teoria das Penas e das Recompensas 
(1818), foi discípulo de Howard e o precursor 
mais notável dos sistemas prisionais modernos 
e muitos o consideram o criador do direito 
penitenciário. Criminalista e filósofo inglês, adepto 
do utilitarismo no direito penal (o fim primordial é 
a prevenção geral; dito de outro modo, a pena deve 
servir de advertência ao delinquente em potência 
para que não pratique o delito, justificando-se, 
pois, a punição por sua utilidade social), suas 
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ideias floresceram principalmente nos Estados 
Unidos e o modelo que criou, o já mencionado 
panóptico  (publicou Le Panoptique, Mémoire sur 
un Nouveau Principe pour Construire des Maisons 
d’Inspection et Notamment des Maisons de Force), o 
qual não se restringia a um desenho edilício senão 
que pretendia uma reforma moral associada à 
segurança e à contenção de despesas, espalhou-se 
pelo mundo. Bentham entendia, inclusive, que os 
estabelecimentos penais deveriam ser construídos 
em áreas urbanas para causar maior intimidação.44

Pois bem. Hoje, congestionadas e repulsivas em sua grande 
maioria, de modo particular no continente latino-americano45, as 
prisões se converteram (ou talvez deva aduzir: quase sempre o foram, 
desde a Rasphuis e a Spinhuis na Holanda e a House of Correction 
na Inglaterra, fundadas no século XVI, assim como suas congêneres 
em Gloucester e Oxford), mercê do desapreço dos governos e da 
sociedade, em máquinas deteriorantes, desaguadouros dos males e 
das aporias da justiça penal, espaços cloacais do desamparo jurídico 
e material, de absoluto desrespeito aos direitos humanos.

Nelas, onde se amontoam sentenciados ou não, primários e 
reincidentes, com predominância de jovens e pobres, herdeiros da 
miséria social, se padece o fenômeno da prisionização: o assimilar 
os valores, atitudes, práticas, hábitos e códigos que se observam 
internamente:
44 BARROS LEAL, César. Execução Penal na América Latina à Luz dos Direitos Humanos: 

Viagem pelos Caminhos da Dor. Curitiba: Juruá, 2012, p. 81-82.
45 A situação carcerária na América Latina e no Caribe “é de opróbrio e vergonha; 

pessoas que têm sido privadas de sua liberdade por decisão da justiça são submetidas à 
superlotação e a outras penas cruéis, desumanas e degradantes...” (CARRANZA, Elías 
(coord.). Justicia Penal y Sobrepoblación Penitenciaria: Respuestas Posibles San José, 
Costa Rica: Naciones Unidas/Ilanud e Siglo Veintiuno, 2001, p. 7) Nota: Este fragmento 
(que traduzimos ao português, como todos os demais, escritos em outras línguas, 
constantes deste livro) foi extraído da apresentação da obra por seu Coordenador.



275

Institucionalizados, os presos, seres destroçados, se sujeitam 
a todo tipo de violência, alargando-se seu ódio à coletividade que 
os repudia, mortifica, despersonaliza e embrutece. Triste imagem 
de um sistema que tem perdido paulatinamente a legitimidade (por 
seus equívocos, sua seletividade, que bisa e fortalece as assimetrias 
sociais, além de sua inaptidão, em antagonismo à prevenção especial 
positiva) para assegurar a integridade física e moral de seus hóspedes 
e por igual torná-los aptos ao convívio sem sobressaltos na sociedade. 

Como se não bastara, os presos de grande poder, chefes do 
crime organizado, capitães do mercado de drogas, notoriamente não 
apenas comandam a vida no interior das unidades, senão também 
seguem mantendo vínculos extramuros com o delito, o que é facilitado 
pelo acesso a telefones celulares, a visitas familiares ou conjugais 
desprovidas de vigilância, sem que as autoridades, os tomadores de 
decisões logrem ou sequer projetem coibi-las ou monitorá-las.

No vácuo criado pela omissão estatal, as facções se formam 
para “oferecer segurança, poder a seus membros e acesso a bens 
lícitos (alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, cigarros) 
ou ilícitos (drogas, armas, celulares). Quando uma sociedade não 
consegue garantir segurança nem acesso aos bens de primeira 
necessidade, é inexorável o aparecimento de um mercado paralelo 
e a convergência de interesses comerciais para suprir as demandas 
sociais.”46 Desde o presídio, elas ordenam a explosão de agências 
bancárias, a destruição de transportes públicos e, como forma de 
retaliação ou resgate de dívidas, a morte de desafetos, de membros 
das corporações policiais (e/ou de seus parentes), num círculo vicioso 
de enfrentamentos que agudizam o terror e ameaçam a segurança 
pública e as garantias cidadãs.

Se, por uma parte, a pena de prisão em regime fechado é 
vergonhosa, mais o é, por outra parte, nos regimes menos rigorosos, 

46 VARELLA, Drauzio. Prisioneiras. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 146.
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semiaberto e aberto, quer pela inexistência de unidades penais 
adequadas para esse objetivo (no Brasil, colônias agrícolas ou 
industriais e casas do albergado, respectivamente), quer pela mínima 
falta de controle, de vigilância, o que gera um absoluto descrédito 
nas instituições, mercê da impunidade que representa e favorece. 
Ditos regimes passaram a ser, em virtude das enormes distorções 
resultantes de sua má aplicação, entre as quais o uso abusivo de um 
arremedo de reclusão domiciliar que se sinonimiza com a liberdade, 
um dos cancros do sistema penitenciário, deteriorado e ineficaz, 
concorrendo de igual modo para agigantar a delinquência. 

5. AS SANÇÕES ALTERNATIVAS À PRIVAÇÃO DA 
LIBERDADE

Apesar das narrativas críticas que as identificam como 
rebentos de uma política criminal expansionista, as alternativas 
penais (mecanismos de intervenção em conflitos e violência, diversos 
da reclusão, no sistema penal, orientados para a restauração das 
relações e promoção da cultura de paz, a partir da responsabilização 
− accountability − com dignidade, autonomia e liberdade, consoante 
o Ministério da Justiça e Segurança Pública) ganharam espaço e 
acolhida por seus resultados satisfatórios, mormente por potencializar 
a reinserção social do apenado, embora se consolide o entendimento 
de que elas não têm exaurido a lógica de aprisionar; melhor dizendo, 
não conseguiram esvaziar as prisões, mas se lhe somaram e com 
elas convivem.

Em meu livro Prisão: Crepúsculo de uma Era, asseverei:

Se há o reconhecimento de que a prisão é uma 
máquina de reprodução da carreira do crime, como 
nos diz Edmundo Oliveira, de que devolve o homem 
“à sociedade estigmatizado, sem mais opção que 
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a reincidência”, consoante ensina Mariano Ruiz 
Funes, de que “é um sofrimento estéril, do qual 
ninguém extrai benefício: nem o preso, nem a 
sua família, nem a sociedade, como declara Louk 
Hulsman; de que, no final de contas, representou 
um trágico equívoco histórico, na lição de Heleno 
Cláudio Fragoso, pergunta-se: por que priorizá-la: 
por que não dar lugar a outras formas punitivas, 
mais humanas, muito menos onerosas e que 
contribuem para a reintegração do homem em seu 
meio familiar e social?

Em 1941, foi realizado no Chile o II Congresso 
Latino-Americano de Criminologia. E já naquela 
época se apontava a necessidade da aplicação dos 
substitutivos penais.

Nos idos de 1953, Mariano Ruiz Funes afirmava 
que a comunidade científica entendia que as penas 
curtas de prisão estavam falidas e deviam ser 
substituídas por outras que não representassem a 
privação da liberdade do condenado.

Trata-se, a desdúvidas, de uma questão complexa e 
que diz respeito a uma série de pontos que devem 
ser motivo de reflexão, não se restringindo ao mero 
reconhecimento da falência da pena de prisão. 
Passa pela convicção de que o desenvolvimento 
social estimulou alguns segmentos da sociedade 
a perseguirem uma administração criminal mais 
justa e mais humana, sendo imprescindível uma 
revisão do Direito Penal, dos fins das penas, seja 
da privativa de liberdade, seja das alternativas. 
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Passa pela compreensão do que vêm a ser as penas 
alternativas, o que devemos entender por elas;  se, 
por exemplo, admitem a privação da liberdade, 
embora não da forma tradicional; julgamos que 
sim, na medida em que se indigita como tais a 
limitação de fim de semana e a prisão domiciliar. 
Passa pela compreensão da autonomia que as penas 
alternativas têm adquirido ao longo do tempo, 
vindo a chocar-se com a compreensão subjacente 
na sociedade de que a pena de prisão é a única 
forma de punir, a verdadeira punição, enquanto 
as demais, porque brandas, resultam inócuas e 
são sinônimas da liberdade, da impunidade. Passa, 
finalmente, pela análise do que vem a ser a punição 
merecida, a deserved punishment.
Estamos convictos de que há um interesse cada 
vez maior da sociedade na causa em tela e, por 
conseguinte, conclamamos a todos a defenderem 
as penas arredantes do encarceramento47.

Outros autores têm destacado as sanções intermediárias ou 
alternativas, pontuando que a prisão deve ser o derradeiro recurso 
punitivo, assim como ao direito penal corresponderia ser a última 
instância do controle social.

Entre essas sanções deve ressaltar-se: admoestação48, serviços 
comunitários, limitação de fim de semana, proibição de frequentar 
47 BARROS LEAL, César. Prisão: Crepúsculo de uma Era. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, 

125-126.
48 Le Manuel des Principes Fondamentaux et Pratiques Prometteuses sur les Alternatives à 

l’Emprisonnement menciona, entre as penas não privativas de liberdade específicas, as 
seguintes: “Les sanctions orales, comme l’admonestation, la réprimande, l’avertissement 
ou la libération définitive accompagnée d’une sanction orale formelle ou informelle 
son certaines des réponses les plus modérées qu’un tribunal puisse prononcer en cas de 
culpabilité ou de culpabilité legale.” (Série de Manuels sur la Justice Pénale. New York: 
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, 2008, p. 31)
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determinados locais, distância entre o agressor e a vítima, confisco 
de bens, exílio local, desintoxicação, cumprimento de instruções, 
reconciliação com o ofendido, pena pecuniária e perda de bens, 
todas destinadas aos responsáveis por delitos de pequeno potencial 
ofensivo ou excepcionalmente de média gravidade. 

Com respeito aos serviços prestados à comunidade, quiçá 
a mais comum das alternativas penais, “vários autores já têm 
como pacífico que não são a longa duração da pena ou o horror do 
sofrimento infligido os aspectos mais importantes da reprovação 
penal. Ao contrário, o que merece relevo é o seu valor simbólico, 
isto é, o sentido que se atribui enquanto reprovação social do fato. 
Nesse sentido é que a prestação de serviços à comunidade, espécie 
da pena restritiva de direitos, assume papel importante. Não só por 
não ter as consequências criminógenas da prisão, mas também por 
atingir o efeito simbólico que tem a pena.”49 

6. A JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE TODOS QUEREMOS

Não ouso deixar de mencionar uma porta que se abriu para 
comedir o crescimento de um direito penal cuja intervenção para 
muitos deve ser máxima, em permanente revisão. Novos bens e 
interesses jurídicos, de natureza individual ou coletiva, resultantes 
do evoluir da sociedade, de suas novas exigências, se associam aos 
existentes, demandando sua proteção.

Falo de uma justiça diferente da tradicional, assentada sobre 
cinco colunas mestras de ação: o encontro (entre o ofensor, a vítima 
e integrantes da comunidade), a participação (de todos nas diferentes 
fases do processo ou fora dele), a reparação (devolução, indenização, 
trabalho comunitário), a reintegração (da vítima e do ofensor) e a 
transformação (dos sujeitos envolvidos no delito). 

49 SHECAIRA, Sergio Salomão. Prestação de Serviços à Comunidade: Alternativa à Pena 
Privativa de Liberdade. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 20.
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Trata-se de uma experiência amadurecida há décadas em 
alguns países, sobretudo anglo-saxões que adotam o common law, e 
relativamente nova em outros lugares. Centrada na vítima, visa ao 
deslinde pacífico do conflito num processo que tem no encontro, na 
convergência, uma base expressiva de sustentação. 

Nada tem a ver com o direito penal comum, desrespeitoso dos 
direitos fundamentais e que se confunde com a pedagogia do castigo, 
estimulada em parte pela mídia; ao revés, o que se quer, na Justiça 
Restaurativa, é fazer com que sobrelevem valores como o consenso, 
o perdão, a reparação e a paz, em vez da culpa e da pena, cedendo-se 
lugar para o grupo comunitário direta ou indiretamente envolvido, 
procurando restaurar os vínculos pessoais e sociais esgarçados pelo 
ato delituoso e robustecer a segurança cidadã. 

Os cárceres de nosso tempo devem desaparecer a fim de dar 
lugar “a outras formas de justiça onde reparar os danos às víctimas 
ocupe o lugar principal ao invés de privilegiar, como hoje ocorre, 
o desejo de vingança, mais do que de justiça, sobre os agressores. 
Nada ganhamos com denegri-los; ao contrário, todos perdemos com 
isso. Devemos avançar em direção a uma justiça capaz de reparar os 
danos, sarar as feridas, em lugar de um sistema que, como o que hoje 
temos, não faz senão produzir novos danos, magnificá-los. Avançar 
em direção a uma justiça reparadora, humanizante, que propicie 
a construção de laços sociais baseados na solidariedade e não na 
vingança. É por esse caminho que, considero, devemos transitar.”50

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num esforço que não admite tréguas, cumpre rejeitar as 
políticas de controle e castigo, as propostas de um direito penal 
máximo, que se revelaram incapazes de conter a criminalidade.
50 AZAOLA, Elena. “El Sistema Penitenciario Mexicano: Retos y Perspectivas”, em 

Seminario: Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos - Memorias del Seminario 
Celebrado en la Ciudad de México en abril de 2007, op. cit., p. 146.
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Torna-se também indispensável e urgente defender – em 
paralelo às medidas profiláticas, como as de combate à pobreza e 
às desigualdades e a construção de uma sociedade mais justa, com 
menos contrastes – o caráter residual da pena detentiva (sua extinção 
é obviamente tão inalcançável quanto uma sociedade sem crime), 
bem como a busca de uma execução penal consentânea com os ideais 
de justiça e humanidade. 

Não há outra saída. Muitos países lograram vencer os 
problemas que ainda nos amarram a uma pauta fracassada e insensata 
e nos remete a um passado que nos incumbe, em definitivo, sepultar. 
Um banho de afirmação e otimismo é necessário. De outro modo 
estaremos condenados a exacerbar as incertezas e os conflitos de um 
tempo que não queremos seja sem rotas, sem perspectivas.

O DESAFIO ESTÁ SERVIDO

1. INTRODUÇÃO

Enquanto me decidia a escrever este texto final, pus-
me a refletir uma vez mais sobre a violência, em todas as suas 
manifestações, que nos circunda e nos atemoriza, num firmamento 
onde a vida perdeu inteiramente seu valor, entregue à sanha de 
delinquentes frios, endurecidos, para os quais a palavra de ordem é 
o desprezo ao próximo.

A reflexão se estende igualmente aos que, ocupando posições 
de relevo, a que ascenderam mercê do voto popular, traem a confiança 
neles depositada, embriagados por uma ambição desmedida que lhes 
rouba o sentido de ética, de honestidade, de amor à causa pública, 
que fora, no passado, a bandeira que hastearam e os fez merecer a 
confiança de seus eleitores.

São tantos os personagens, pobres e ricos, que, com diferentes 
falas, estilos e roupagens, habitam e se exibem com total desembaraço, 



282

encobertos por uma vergonhosa impunidade, neste universo multicor 
que se chama criminalidade.

2. VISITANDO PRISÕES

Pensei também, enquanto ref letia, naquelas prisões 
superpovoadas, que adentrei em diversos países (sem esquecer o 
meu), como Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Japão, México, 
Panamá e Tailândia.

A muitíssimos lugares viajei com o fim precípuo e/ou exclusivo 
de conhecer seus recintos penais51, sejam eles de mínima, média ou 
máxima  segurança, públicos ou privados (faço um parêntese para 
reafirmar que estive em ilhas de excelência; sim, elas existem e são 
paradigmáticas e estimulantes), o que me permitiu identificar suas 
enormes e onipresentes fragilidades, nos mais diferentes planos.

De todos os centros visitados o que me causou uma impressão 
mais forte foi o Reclusório Preventivo Norte, na cidade do México, 
então com 15.000 presos contabilizados, muito acima de sua 
capacidade; por seus pavilhões, seus corredores, seus pátios, sua 
carceragem, andei com um grupo de amigos, num dia de visita (era 
domingo), quando havia mais de 10.000 visitantes, o que tornava 
aquele lugar um formigueiro humano. Mal conseguíamos avançar e 
ouvíamos, aqui e ali, depoimentos perturbadores de seus residentes.

Essas andanças me permitiram, a partir de uma perspectiva 
comparada, enxergar com mais clareza as diferenças, gritantes, 
profundas, entre as prisões latino-americanas e aquelas de nações 
onde a execução da pena é vista de maneira responsável, séria e 
humanizada, por parte de seus governantes, onde a privação da 
liberdade não se associa ao menoscabo aos demais direitos humanos 
51 É o que nos conta Rodrigo de Jesús Ardila Vargas, na apresentação do livro Privación 

de Libertad en los Establecimientos de Medellín, de JARAMILLO, Luz Marina Acevedo, 
SEGURA, Juan David Posada e ROJAS, Alexandra Fernández, Colombia: Personería de 
Medellín, 2015, p. 11.
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de quem, por haver cometido um delito, não deveria ser tratado 
como um ignominioso rebotalho da sociedade, dessa sociedade que, 
ao assim tratá-lo, não percebe, em sua cegueira, o quão falaciosa é 
uma atitude autodestrutiva.

3. O ROSTO SOMBRIO DA REALIDADE PRISIONAL  

Os que conhecem os cárceres da América Latina (e a mídia 
tem mostrado, amiudadas vezes, imagens chocantes desses lugares 
sinistros) hão de anuir que vem a ser ridícula a peroração dos que  
anunciam respostas miraculosas a um dos problemas mais graves 
e inquietantes da época contemporânea, que demanda, por sua 
complexidade e natureza, uma concepção/estratégia racional e 
inteligente a fim de confrontar o fato punível e o homem criminoso e, 
em paralelo, uma ótica diferenciada, em consonância com os tempos 
modernos, sobre o modelo de execução de penas. 

Poucos desconhecem a realidade das prisões em pauta, 
com seu extenso rol de malefícios, por ação ou omissão: violência, 
insegurança, deficiência estrutural (sem respeitar minimamente 
os parâmetros da arquitetura prisional, tratando-se por vezes de 
prédios velhos e improvisados), falta de assistência material, ausência 
de trabalho, educação e assistência adequada à saúde, relações 
promíscuas (exasperadas pela vida em comum, obrigatória e intensa), 
nenhuma proposta de classificação e tratamento individualizado, 
corrupção desenfreada, ensejadora, por exemplo, da concessão 
irregular de benefícios e da comercialização de quase tudo o que 
existe, se vê e se faz (desde as ligações telefônicas até os encontros 
íntimos). Um mal endêmico. 

Em um contundente diagnóstico da realidade penitenciária no 
Peru (a mesma em toda a América Latina), o Ministério de Justiça e 
Direitos Humanos daquele país irmão constata:



284

Na atualidade, dada a crise penitenciária, é 
evidente que a realidade reflete que os modelos 
normativos de estabelecimentos penitenciários 
não são aplicados. Com efeito, o conjunto de 
fatores que configuram esta crise (corrupção, 
superlotação, falta de segurança, problemas de 
saúde penitenciária, ausência de tratamento 
efectivo, debilidades na gestão institucional, 
recursos humanos insuficientes e desmotivados, 
encerramento da participação da sociedade no 
problema dos cárceres e falta de prevenção de 
delito), dão como resultado estabelecimentos onde 
não se aplica a classificação penitenciária, e as 
ações de tratamento são meramente simbólicas e 
formais. Desta maneira, o trabalho e a educação, 
pilares do tratamento penitenciário, são atividades 
geralmente voluntárias (se estuda ou trabalha por 
iniciativa pessoal) ou utilitaristas (se estuda ou 
trabalha para acessar benefícios penitenciários para 
uma liberdade antecipada).

De esta forma, não se outorgam ferramentas ao 
privado de liberdade para seu regresso ao entorno 
social, com características diferentes daquelas 
com as quais ingressou. Não se conta con oficinas 
de capacitação idôneas ou espaços físicos para a 
formação em atividades produtivas. Isto incide 
na reincidência penitenciária, aspecto que se 
busca diminuir. Na atualidade, não há uma visão 
moderna e inclusiva nesta matéria, administrando-se 
basicamente a crise52.  

52 Vid. 10 Medidas de Reforma del Sistema Penitenciario. Perú: Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 2012, p. 16.
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Amontoados, sob o mesmíssimo teto, circulam (e a palavra 
se ajusta como uma luva, pois raramente os vemos em suas celas, 
imundas, sem luz ou expostas à intempérie, com infestação de insetos, 
onde às vezes defecam ou urinam em bolsas ou garrafas de plástico) 
presos primários e reincidentes, condenados e provisórios e, entre 
os últimos, os que aguardam por longo tempo uma sentença, que 
pode ser absolutória ou inferior ao tempo de espera. Quando não 
morrem enquanto isso. 

O sistema está em dívida com seus habitantes.

4. ESCREVENDO SOBRE PRISÕES E SEUS MALEFÍCIOS

Redigi muitos livros sobre essas questões, mas aqui destaco 
quatro deles: Prisão: Crepúsculo de uma Era; Execução Penal na 
América Latina à Luz dos Direitos Humanos: Viagem pelos Caminhos 
da Dor; Vigilância Eletrônica a Distância como Instrumento de 
Controle e Alternativa à Prisão e, por último, Justiça Restaurativa: 
Amanhecer de uma Era – Aplicação em Prisões e Centros de Internação 
de Adolescentes Infratores. Por que os menciono? Primeiro: porque 
escrevemos para sermos lidos. Segundo: os quatro (encontráveis em 
versão portuguesa ou espanhola, sendo que o primeiro foi também 
traduzido ao Esperanto, a língua universal, sob o título Enprizonigo: 
Krepusko de Erao) integram um conjunto de textos que pretendem 
desconstruir a ideia prevalecente em nossa sociedade de que a prisão 
é a única ou a melhor ratio. 

O que fundamentalmente neles mostrei e volto a fazê-lo 
agora é que a prisão, em sua hegemonia, concorre para exacerbar 
a delinquência e agravar a insegurança, considerando-se que 
muitos de seus habitantes não querem mudar e propendem a se 
tornar cada vez mais perigosos (pouco ou nada têm a perder) e, ao 
reconquistarem a liberdade (anseio irreprimível de todos), costumam 
cometer crimes ainda mais graves, o que evidencia, sem vestígios de 
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dúvida, a importância de humanizar esses multiocupados espaços 
segregacionais e promover condições para reduzir suas mazelas e a 
discriminação padecida lá dentro, com vistas à diminuição das taxas 
de recidiva e à inserção social de seus moradores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES

É verdade que “quase todos os piores crimes são cometidos 
por graduados de estabelecimentos penais”53 e que quando saem 
“estão pós-graduados na escola do crime. Na maioria das vezes, 
infectados pela AIDS54 ou pela tuberculose, homossexuais por coação, 
sem lembrança da dignidade perdida, com o próprio inferno dentro 
da alma, só lhes resta o submundo do crime”, posto que “tentam 
vingar-se das injustiças sofridas, uma vez que jamais recuperarão 
os bens que lhes foram subtraídos: a integridade física, a honra, a 
paz de espírito.”55

Também é verdade que os presos em sua maioria querem 
mudar e “precisamos fazer o que pudermos para ajudá-los; e não é 
apenas a prisão que pode reabilitá-los; isso é um processo combinado, 
que envolve a sociedade. Podemos dar-lhes educação e treinamento, 
mas quando essas pessoas deixam as prisões elas precisam de moradia 
e emprego.”56

Em junho de 2018, recebemos do Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará o Prêmio de Responsabilidade Social: Contribuição à Justiça 

53 PLAYFAIR, Giles e SINGTON, Sington. Prisão não Cura, Corrompe. São Paulo: IBRASA, 
1965, p. 26.

54 Resultado de comportamentos de alto risco como: relações sexuais sem nenhuma 
proteção, emprego de ferramentas de perfuração e corte contaminadas, drogas 
injetáveis, assistência odontológica descuidada etc.

55 LEITE, Paulo Roberto Saraiva da Costa, em Revista CEJ, do Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal. Ano V, nº 15, dez. de 2002, p. 6.

56 GUSTAFSSON, Kenneth, Diretor da Prisão de Kumia, Suécia, em entrevista ao The 
Guardian, em Prisões Suecas: Aqui se Reabilitam Seres Humanos. Site do Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania (ITTC), 13 de maio de 2019.
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Cearense, pela participação do Projeto Justiça de Portas Abertas, do 
Programa Um Novo Tempo, mantido por juízes da execução penal 
da comarca de Fortaleza, através do qual são assistidos numerosos 
apenados em regime semiaberto e aberto, geralmente usando 
tornozeleiras. Na ocasião louvamos os organizadores do Programa, 
que tiveram a percepção e a sensibilidade de irem muito além de 
sua função judicante, abrindo caminhos que estão alcançando um 
número significativo de sentenciados; e afirmamos que unicamente 
assim a esperança (enquanto se vive se deve tê-la; e nada tem efeito 
mais devastador que sua morte57) vence o ceticismo, a apatia e a 
estagnação, o que nos remete a Charles Chaplin e à sua sátira como 
crítica social, no célebre discurso proferido como O Grande Ditador: 
“Lutai pela liberdade! ...o Reino de Deus está dentro do homem 
− não de um só homem ou grupo de homens, mas dos homens 
todos...Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que vai dar 
aos homens a oportunidade de trabalhar, que lhes dará o futuro, 
longevidade e segurança.”

Há que avançar, faze o que nos corresponde sem pressa, porém 
sem descanso, tal como nos ensinava Goethe, cujas últimas palavras, 
por seu significado e pertinência, ressoam ainda nos tímpanos dos 
que apostam verdadeiramente na humanidade: “Mais luz”. Neste 
sentido tomo a liberdade de apresentar algumas considerações finais/
recomendações, na expectativa de que possam impulsionar o debate 
sobre temas permanentemente em aberto:

1. Embora os efeitos da prevenção, local e nacional, costumem 
manifestar-se somente a médio e/ou a longo prazo, esta não pode 
ser menosprezada no enfrentamento da violência/criminalidade, 
em suas distintas espécies, algumas novas e emergentes. Sem 

57 ANDRADE, Fernando Grostein. Preparando a Esperança. Revista VEJA, Editora Abril, 
Edição 2635, ano 52, nº 21, 22 de maio de 2019, p. 93.
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a perspectiva de que não tem sentido uma política meramente 
repressiva, de que repressão e prevenção são duas caras da mesma 
moeda, a articulação de iniciativas, estratégias e planos de ação 
neste entorno será sempre insuficiente.

2. A partir do reconhecimento de que as políticas de guerra total 
contra a delinquência, de mão dura e severização do direito penal 
(ante o chamado alarme social) não constituem uma resposta 
adequada para o drama da violência, posto que oferecem pouco 
mais do que uma falsa sensação de segurança, se sublinha a 
necessidade de outras opções, mais humanas, mais ponderadas, 
porém não menos firmes, não menos consistentes e eficazes, no 
imensurável bloco de medidas repressivas e profiláticas. 

3. A segurança pública e os direitos humanos não devem ser 
considerados antípodas, mesmo porque a segurança pública é 
um direito fundamental tanto à ordem pública como à defesa 
social, sendo a dignidade humana um dos sustentáculos dos 
estados, incumbindo-lhes proporcionar a seus cidadãos condições 
mínimas de existência e garantir-lhes, de maneira integral, em 
estreita cooperação com outros setores, os meios indispensáveis 
a uma vida decente, de acordo com os axiomas da justiça e da 
paz social; constitui um desrespeito à pessoa humana a vigência 
de um discurso vazio e um sistema indiferente às desigualdades  
e a índices demasiado baixos de qualidade de vida e bem-estar.

4. No conceito atual de segurança pública se exige a observância 
do homem e de suas múltiplas dimensões, além do compromisso 
transparente com o estado de direito e o acesso (igualitário) 
à justiça, com o desenvolvimento social e econômico, é dizer, 
com o combate à pobreza, às desigualdades (inclusive de renda), 
à marginalização social, à discriminação, ao desemprego, ao 
subemprego, à falta de planificação urbana, aos níveis vergonhosos 
de educação, à ausência de moradia e saneamento básico para os 
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coletivos mais vulneráveis etc., requisitos para a promoção de 
uma boa governança e de sociedades inclusivas, pacíficas e justas. 
Constitui uma falta de respeito à pessoa humana a vigência de 
um discurso vazio e um sistema indiferente às desigualdades e a 
índices demasiado baixos de qualidade de vida e bem-estar.

5. As prisões devem ser incluídas no contexto mais amplo da 
segurança pública e das correspondentes políticas públicas; por 
várias razões, a criminalidade se gesta e amadurece nesses desvãos 
da justiça penal, sementeiras de toda sorte de delinquentes, cujas 
alianças com o mundo exterior se mantêm e se fortalecem, 
retroalimentando-se toda vez que um homem ou uma mulher 
ingressa num cárcere ou transpõe suas portas rumo ao mundo 
livre. 

6. As audiências de custódia e experiências similares, cuja inspiração 
reside na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (artigo 
7º, 5) e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (artigo 
9º, 3), são aconselháveis para o exame da legalidade e necessidade 
do ato de prisão, e também para verificar se houve maus tratos 
na pessoa presa em flagrante; por isso são uma ferramenta útil 
e valiosa para garantir os direitos dos reclusos e, na leitura de 
muitos, para reduzir seu número.

7. Esforços se exigem, de forma coordenada e coerente, com 
vistas a enfrentar os reptos da superpopulação (cujas cifras 
aumentaram com a globalização e seus pontos negativos: índices 
elevados de exclusão social, desigualdades na distribuição da 
renda e pobreza), o que passa pelas sanções alternativas à pena 
privativa de liberdade, pela remição da pena, pela diminuição do 
aprisionamento provisório, pela adoção de um limite máximo 
na capacidade receptiva dos reclusórios (os numerus clausus, no 
marco de um rígido controle da população reclusa, masculina 
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ou feminina), entre outras formas de mitigar e/ou superar este 
(engarrafamento penitenciário) que vem a ser o mais grave e ao 
mesmo tempo o mais comum de todos os problemas neste âmbito. 

8. Diante do fracasso da clausura se sugere a colocação em prática 
das alternativas penais acima aludidas (como a transação 
penal, a multa, a suspensão condicional da pena, a prestação de 
serviços comunitários, o rastreamento eletrônico a distância etc.), 
observando-se,  conforme as Reglas de Tóquio, que a seleção das 
medidas se baseará nos critérios estabelecidos segundo o tipo 
e a gravidade do delito, a personalidade e os antecedentes do 
delinquente, assim como os objetivos da condenação e os direitos 
das vítimas.

9. Um freio deve impor-se ao autogoverno e ao cogoverno, que 
se espalha pelo continente latino-americano, criando uma rede 
espúria de relações e privilégios, prejudicando a administração 
dos presídios e incentivando a desordem, a violência e a 
corrupção.

10. É preciso conter a atuação das gangues que se tornaram cada 
vez mais fortes na região e não só afetam o ambiente carcerário 
(com o incremente o de conflitos, atos violentos, extorsões, venda 
de drogas etc.) senão que fortalecem seu poder muito além dos 
muros da prisão.

11. A proposta de reabilitação sobrevive mercê do labor excepcional 
de muitos professionais que creem em sua materialização; o 
modelo APAC, com seus doze elementos fundamentais, seus 
princípios, seus baixos índices de reincidência, é um exemplo 
que está sendo e deve ser reproduzido en muitos países. 

12. Torna-se essencial estimular os esforços no sentido de melhorar a 
infraestrutura dos centros penitenciários (dormitórios adequados; 
salas de aula; enfermaria; oficinas; ventilação; espaços para 
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recreação, acesso ao sol e à visita conjugal; instalações ajustadas 
às pessoas com deficiência e idosos etc.), proporcionando aos 
presos os bens e serviços básicos (máxime na área da saúde, da 
educação e do trabalho, direitos sociais em geral precarizados), 
ou seja, condições dignas de reclusão, em observância à cidadania 
jurídica dos presos, a seus direitos não subtraídos pela lei ou pela 
sentença; este é o conceito-síntese de exequibilidade humanitária 
do encarceramento. Assim se busca prevalecer, nos domínios do 
cárcere, a presença de humanitas, o princípio de humanidade58, 
e talvez se possa pensar em reinserção social. 

13. Aos estados toca fortalecer a jurisdição da Corte Interamericana 
de Direitos humanos, fomentando uma cultura de legalidade 
(ancorada na diversidade cultural e na proteção dos direitos 
humanos) e dando cumprimento a suas sentenças de fundo e 
reparações, assim como a suas medidas provisórias, em casos 
de extrema gravidade, urgência e quando o propósito seja evitar 
danos irreparáveis  às pessoas, o que se deu com respeito a 
estabelecimentos penais de diferentes países. Espera-se que a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos cumpra seu papel em 
uma região onde esses direitos são continuamente pisoteados, 
em especial quando as vítimas se acham dentro dos muros de 
uma prisão, apesar do fato de que o Estado se apresenta como 
garantia de seus direitos humanos. 

58 Fragmento do Discurso de Investidura como Doutor Honoris Causa na Universidade 
Autônoma de Madri (UAM), em 20 de maio de 2016, de Antônio Augusto Cançado 
Trindade: “O tratamento dispensado aos seres humanos em quaisquer circunstâncias 
deve estar conforme o princípio de humanidade, que permeia todo o corpus juris da 
proteção internacional dos direitos humanos (abarcando o Direito Internacional 
Humanitário, o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito Internacional 
dos Refugiados, convencional ou consuetudinário, nos níveis tanto global (Nações 
Unidas) quanto regional... (dito princípio) busca proteger todas as pessoas (inclusive 
e em particular os mais vulneráveis) ...” (Publicação da Universidade Autônoma de 
Madri)
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14. Há que esgrimir, como reforço ao argumento favorável ao 
resgate do sistema penitenciário, subsistema da justiça criminal, 
órfão das políticas públicas, a percepção de que as contínuas 
violações dos direitos humanos caracterizam um estado de coisas 
inconstitucional e que nos corresponde investigá-las, sancionar 
os responsáveis e compensar as vítimas. 

15. Os meios de autocomposição de conflitos (como a conciliação 
e da mediação) e as práticas e os princípios restaurativos 
(com sua atenção especial às vítimas) tendem a ser acolhidos 
progressivamente no encerro com elevados níveis de satisfação, 
incorporando-se às leis e aos regulamentos que dispõem sobre 
a execução da pena, recomendando-se adotar o Projeto Árvore 
Sicômora, presente em muitos países.

16. É crucial romper a ambivalência das políticas estatais, que se 
exibem com uma preocupação preventiva, porém, na verdade, 
em sua maioria, são orientadas para vertentes mais autoritárias, 
para o uso da força e a exclusiva otimização da atividade policial 
e repressiva.

17. Insta dar a devida ênfase à investigação, à inteligência, à 
planificação, ao intercâmbio de informações (com o uso 
sistemático de tecnologias59, dados, indicadores, avaliações e 
estatísticas sólidas e confiáveis), pois constituem o substrato 
da segurança pública e das legítimas políticas criminais, tanto 
preventivas quanto repressivas.

59 “... o novo ambiente de segurança exige que o léxico das forças de segurança se 
alargue às questões do big data, predictive policing e smart policing, transportando a 
atividade das polícias para o domínio do digital, tirando partido das potencialidades da 
inteligência artificial, ainda que salvaguardando os direitos individuais dos cidadãos.” 
(LOURENÇO, Nelson e COSTA, Agostinho (coords.). Estratégia de Segurança Nacional: 
Portugal Horizonte 2030. Coimbra: Almedina, 2018, p. 162)
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18. Demanda-se que as comunidades, os representantes da sociedade 
civil, as organizações não governamentais participem da 
formulação das políticas públicas, da vigilância e do controle de 
sua aplicação. Reitero as palavras dos tenentes coronéis Claudete 
Lehmkuhl e Luis Roberto de Carlos: “Cada cidadão tem papel 
importante nessa prevenção, devendo, de forma organizada, lutar 
por políticas públicas que elevem a qualidade de vida, por leis mais 
consentâneas com a realidade atual e pela recuperação de valores 
fundamentais, hoje tão esquecidos, devido ao individualismo 
exacerbado, à banalização da violência, à desagregação familiar 
e ao consumismo desenfreado.” 

19. Os diversos instrumentos regionais e internacionais de proteção 
dos direitos humanos não podem ser menosprezados sob o 
argumento da distância que os separa da realidade; eles exercem 
enorme influência na elaboração das leis, na doutrina e na 
jurisprudência, com o fim de oferecer, em boa medida, uma 
atenção digna ao presidiário, com a consciência de que, neste 
sentido, não se persegue senão um arco de condições mínimas, 
em harmonia com “os princípios e práticas que hoje em dia se 
reconhecem como idôneos no que respeita ao tratamiento dos 
reclusos e à administração penitenciaria”, tal como referem as 
Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamiento dos Presos 
(Regras Nelson Mandela).

20. A garantia do acesso à justiça (social, inclusive) para as pessoas 
sem recursos, assim como para os presos, é uma tarefa que requer 
seja avigorada, contando-se, para isso, com o trabalho inestimável 
dos defensores públicos, estaduais e federais.
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Estimado leitor:

Através das ideias, reflexões e sugestões que aqui se 
apresentaram nos somamos, uma vez mais, à legião de idealistas 
que acreditam ser possível mudar o rosto sombrio das prisões 
latino-americanas, nas quais se conspurcam diariamente os direitos 
humanos dos cativos60, comprometendo dramaticamente o sistema 
de justiça criminal. 

Esta é nossa expectativa, nossa profissão de fé. Uma pergunta 
com a qual concluímos esta investigação: você está pronto para 
compartilhar nossos sonhos? Caso a resposta seja positiva, permita-
nos dizer: bem-vindo ao grêmio.

Fragmentos de um livro em construção.

60 América Latina é vista como uma das regiões onde mais se vergastam os direitos 
humanos dos cidadãos encarcerados. Os reclusórios, instituições contra natura, 
esmagadoras, nas palavras de Julio Scherer García), têm confirmado progressivamente, 
em toda a extensão e magnitude de sua tragédia anunciada, a imagem de centros de 
pós-graduação do crime, uma espécie de etapa na carreira delituosa pela qual passariam 
os malfeitores. Em seu Voto Concordante, de 07 de julho de 2004, à Resolução sobre 
Medidas Provisórias (Corte Interamericana de Direitos Humanos, San José, Costa 
Rica), no caso Urso Blanco, o juiz Antônio Augusto Cançado Trindade afiançou, ante 
as acusações de menoscabo aos direitos humanos naquela unidade, que o princípio 
básico do respeito à dignidade da pessoa humana alcança a todos, quaisquer que sejam 
as circunstâncias, até mesmo os privados de liberdade, assinalando que a Corte, em 
sua jurisprudence constante, tem recordado ser o Estado o garante dos direitos dos 
submetidos à sua custódia, ou seja: “toda pessoa privada de liberdade tem direito 
a viver em condições de detenção compatíveis com sua dignidade e o Estado deve 
garantir-lhe o direito à vida e à integridade pessoal.” As palavras do distinto juiz, hoje 
integrante da Corte Internacional de Justiça (Haia) e Membro do Conselho Diretor 
do Instituto Internacional de Direitos Humanos (Estrasburgo), nos faz repensar sobre 
o desafio que representa, para as instâncias governamentais e a sociedade civil, o 
assegurar a proteção dos direitos humanos de milhares de homens e mulheres que, 
majoritariamente pobres, etiquetados como escória, como inimigos sociais, povoam 
nossas prisões, verdadeiras lixeiras humanas.
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VEREDAS RIOBALDAS

Imersas – E ao mesmo tempo trazidas – Do mundo Místico, 
Mítico e Mágico de Grande Sertão: Veredas, estes meus cinco trabalhos 
procuram retratar – ou esboçar – personagens da obra prima de 
João Guimarães Rosa, que sempre e mais se avoluma no número de 
leitores e de admiradores.  

Lhes apresento Riobaldo Mendes, dito Tatarana, dito Urutu 
Branco, “Positivo Poetário”, sempre assim meio invocado mercê 
de seus sentimentos em relação a Diadorim. “Diadorim era minha 
neblina”. Riobaldo, o que foi às veredas mortas, plena meia-noite, 
firma pacto com o Capiroto. Será que foi mesmo? Talvez...

Diadorim, “Uns olhos verdes semelhantes Grandes”, que tanto 
atordoou a alma de Riobaldo, sem nunca se revelar por inteiro/a. 
Neblina, Neblim, Deodoria, Diadorim, “Lua de com ela se cunhar 
dinheiro”. 

Nhorinhá, “Bela Mescla de Deusa e Pantera”, gata meio 
selvagem dos gerais, a que mandou a carta, de almocreve em 
almocreve: “Para Ribaldo que está com Medeiro Vaz”. 

Eita mundo dos pássaros Rosianos, o tantas vezes referido 
Manoelzinho – da – Croa, o da predileção de Diadorim. E as cabras 
e bodes, símbolos daquele sertão que de tão Grande se repartia em 
Veredas, de Nonada a Travessia.

Parambu,
festa de São Pedro de 2019.

Côca Torquato
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Meditações de Diadorim
Desenho em nanquim, colagem e aquarela
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Caprigrama
Desenho em nanquim e colagem
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Nhorinhá
Desenho em nanquim e colagem
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Carta para Riobaldo
Desenho em nanquim, colagem e aquarela
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Pedra de Topázio
Desenho em nanquim, colagem e aquarela
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Riobaldo Taturana
Desenho em nanquim, colagem e aquarela
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F. S. NASCIMENTO – (Faleceu em Fortaleza, no dia 04 de agosto 
de 2018)

Francisco de Sousa Nascimento nasceu em Serrita - PE, no dia 
14 de outubro de 1926. Muito jovem veio com os pais para o Crato, 
onde fez o curso de Técnico de Contabilidade na Escola de Comércio 
local. Transferindo-se para Fortaleza, ingressou na Universidade 
Federal do Ceará trabalhando como encarregado do Setor de 
Intercâmbio Cultural do Departamento de Educação e Cultura. Foi 
assessor da Secretaria de Cultura e Desportos do Ceará. Jornalista, 
ensaísta, crítico literário e poeta. Iniciou suas atividades literárias na 
cidade do Crato, onde participou do Grêmio Literário e Cívico José de 
Alencar, restaurou o antigo jornal A Classe, fundou em colaboração 
com Florival Matos a revista A Província e participou da fundação 
do Instituto Cultural do Cariri. Colaborou com o jornal O Povo e as 
revistas Clã, Aspectos e a Revista da Academia Cearense de Letras. 
Recebeu o Prêmio Cidade de Fortaleza em 1967 com o trabalho 
Conflitos e tendências. Obras publicadas: A estrutura desmontada, 
1972; Três momentos da ficção menor (Prêmio do Estado do Ceará), 
1981; Apologia de Augusto dos Anjos e outros estudos, 1990; Teoria da 
versificação moderna, 1995; e Diretrizes da linguagem poética, 2005. 
Foi eleito para Academia Cearense de Letras no dia 12 de novembro 
de 1973 em substituição ao acadêmico Francisco Menezes Pimentel. 
Ocupou a cadeira número 38, cujo patrono é Tibúrcio Rodrigues. 
Na ocasião da posse foi saudado pelo acadêmico Pedro Paulo 
Montenegro. Faleceu no dia 04 de agosto de 2018. 
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HORÁCIO DÍDIMO (Faleceu em Fortaleza, 2 de setembro de 2008)

Horácio Dídimo Pereira Barbosa Vieira nasceu em Fortaleza 
no dia 23 de março de 1935, e faleceu na mesma cidade, no dia 2 de 
setembro de 2008. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e em Letras pela Universidade Federal do Ceará. 
Possui os títulos de mestre em Literatura Brasileira – (UFPb) e de 
doutor em Literatura Comparada – (UFMG.  Professor de Literatura 
Brasileira e da Pós-Graduação em Letras da UFC. 

Poeta de várias obras publicadas no campo da poesia, ensaio e 
literatura infantil.  Sânzio de Azevedo, comentando sobre sua obra, 
disse: “Horácio Dídimo se realiza no poema curto, não necessitando 
de muitas palavras para transmitir sua mensagem, luminosa como a 
que recebe de sua estrela amiga.”. Da sua extensa obra citamos: Tempo 
de chuva, (1967) – (premiado); Tijolo de barro, (1968) – (premiado); 
Piérvaia titrat Russkovo Iazyká  (Primeiro caderno de Russo) (1968); 
A palavra e a Palavra, 1980; Amor: palavra que muda de cor (1980); 
Exercícios de admiração (1980); As harmonias do Pai-Nosso: roteiros 
para meditação (1983); O Livro dos sonetilhos (1986); A nave de prata 
(1991); A estrela azul e o almofariz (1998); A nave de rubi (2006); 
A nave de ouro (2012). Literatura infantil: O passarinho carrancudo, 
(1980); Festa no mercadinho (1981); Historinhas do mestre jabuti 
(1982); As reinações do rei (1985); O menino perguntador (1986), além 
de ensaios e outras publicações.

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 8 de maio 
de 1987, sendo saudado pelo acadêmico Artur Eduardo Benevides. 
Ocupou a vaga deixada pelo médico e escritor Aderbal Sales, cadeira 
nº 8, cujo patrono é Domingos Olímpio. Pertenceu à Academia 
Cearense da Língua Portuguesa, Academia de Letras e Artes do 
Nordeste – ALANE, Associação Brasileira de Bibliófilos, Academia de 
Ciências Sociais do Ceará. Sócio Honorário da Academia Fortalezense 
de Letras; Sócio correspondente da Academia de Letras e Artes 
Mater Salvatoris – Salvador-BA. Pertenceu à Comunidade Católica 
Face de Cristo.
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GENUINO SALES – (F. Fortaleza, 29 de setembro de 2018)

Genuino Francisco de SALES – nasceu em Pedro II, Piauí, 
no dia 15 de abril de 1938. Bacharel pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Ceará (1966), e em Letras pela Universidade 
Estadual do Ceará (2001). Professor de Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira de vários colégios de Fortaleza. Das atividades 
administrativas destacam-se: diretor de ensino da Organização 
Educacional Faculdade Farias Brito e da Secretaria da Federação dos 
Empregados de Estabelecimentos Bancários do Norte e Nordeste. 

 Poeta e contista com os seguintes livros publicados: Bem na 
safena, 2000;  EntreMentes (poesias), 2003; Análise sintática (Caderno 
do Genuino), 2003; Os sertões, 2003; e Fins d'Água, 2005. Prêmios, 
títulos e condecorações: I Concurso Ceará de Literatura, no gênero 
conto; título de Cidadão Cearense; Medalha do Mérito Renascença 
em grau de Oficial, do governo do estado do Piauí; Intelectual do 
Século, outorgado pela Prefeitura Municipal de Pedro II, Medalha 
do Mérito Cultural, conferida pela Câmara Municipal de Pedro II e 
Notório Saber pela Universidade Estadual do Ceará.  

 Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 29 de 
junho de 2006. Ocupou a vaga deixada pelo escritor João Clímaco 
Bezerra, cadeira nº 9, cujo patrono é Fausto Barreto. Pertenceu às 
Academias: Cearense da Língua Portuguesa, da qual foi presidente, a 
Fortalezense de Letras,  de Letras Maçônicas do Estado do Ceará, de 
Letras do Vale do Longá (PI). Foi sócio correspondente da Academia 
Piauiense de Letras. Faleceu em Fortaleza, no dia 29 de setembro de 
2018.





10ª Parte

Atas das Sessões
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Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
dezoito, na segunda quarta-feira do mês, às quinze horas e quarenta 
e cinco minutos, na sala da presidência da Academia Cearense de 
Letras, com a presença das Acadêmicas Angela Gutiérrez, Maria 
de Lourdes Dias Leite Barbosa, Regine Limaverde, bem como dos 
Acadêmicos José Batista de Lima, Carlos Augusto Viana, José Augusto 
Bezerra, Ernando Uchoa Lima, Juarez Leitão, Flávio Leitão, Durval 
Aires Filho e do Presidente Ubiratan Diniz Aguiar, realizou-se a 
primeira sessão ordinária do ano de dois mil e dezoito. Assessorando 
a Presidência, encontravam-se a Diretora Adjunta Cláudia Queiroz, 
a Diretora Administrativa Regina Fiúza e a Bibliotecária Madalena 
Figueiredo. Foram justificadas as ausências das Acadêmicas Beatriz 
Alcântara e Giselda Medeiros, bem como dos Acadêmicos Ednilo 
Gomes de Soárez, Lúcio Alcântara, Luciano Maia, Pedro Henrique 
Saraiva Leão e João Soares Neto. Declarada aberta a sessão, o 
Presidente fez as seguintes comunicações: 1 – que estivera, neste 
sodalício, reunido com autoridades do Banco do Nordeste do Brasil, 
incluindo seu Presidente, oportunidade em que mostrou as alterações 
que serão feitas no piso inferior para torná-lo um espaço útil (nessa 
ocasião, o Presidente do BNB confirmou a doação de R$100.000,00 
(cem mil reais), que chegarão aos cofres da ACL em parcelas, após 
comprovação dos gastos com a reforma do prédio); 2 – informou, 
igualmente, que, utilizando a Lei Rouanet, o grupo Ivens Dias Branco, 
por meio do seu Diretor, o Sr. Geraldo Luciano, fará substancial 
doação; 3 – afirmou ainda que, com inegável prestígio do confrade 
Lucio Alcântara, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
disponibilizou verba de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), o que garante a realização do Ciclo de Debates, bem como as 
visitas guiadas dos estudantes secundaristas e universitários à nossa 
sede; 4 – lembrou que está cogitando realizar encontros literários 
com profissionais de outras áreas, admitindo que iniciará, com a 
colaboração da OAB/CE, num debate sobre Ética; 5 – por último, disse 
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ter estado com o Prefeito de Fortaleza, Dr. Roberto Cláudio, em uma 
solenidade, tendo discutido com o mesmo ações para revitalização 
dos pontos históricos do entorno da ACL, como a Igreja do Rosário, 
o Museu do Ceará, a sede dos Correios e Telégrafos, a Praça dos 
Leões dentre outros, tendo o mesmo sido simpático a essa atitude. 
Facultada a palavra, o Acadêmico José Augusto Bezerra propôs 
que continuássemos démarches no sentido de evitarmos, nos anos 
vindouros, a realização da Feira de Livros Usados na Praça dos Leões, 
acontecimento que tira a beleza da Praça e que poderia ser realizada 
no Parque das Crianças, antigo Parque da Liberdade. O árcade Durval 
Aires Filho comunicou que foi convidado pelo Ministro Luiz Fux, 
do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, para 
apresentar sua monografia sobre Direito Eleitoral — por sinal, o 
primeiro trabalho deste jaez a ser publicado no País. Recebeu, por 
esse motivo, os parabéns de todos os presentes. Ainda com a palavra, 
o Acadêmico Durval Aires Filho comentou o centenário do poeta 
Gerardo Mello Mourão, ocasião que foi enriquecida por relatos dos 
confrades Batista de Lima, Juarez Leitão e José Augusto Bezerra, 
bem como da confreira Lourdinha Leite Barbosa, que privaram da 
amizade do grande poeta e que comentaram fatos pitorescos que 
valeriam como inspiração para a elaboração de contos. Dentre tais 
fatos: sua prisão e tortura no Governo de Getúlio Vargas, pelo fato 
de ser integralista; a entrevista que teve com o Papa João Paulo II, 
que, perguntando a Geraldo Mello Mourão em que língua seria 
a entrevista, recebeu como resposta: “em latim, visto ser esta a 
língua oficial da Igreja”. Outro fato pitoresco que arrancou risos dos 
presentes foi o relato de Gerardo Mello Mourão sobre uma imaginária 
visita que Quintino Cunha teria feito a Berlim, por ocasião do enterro 
do General Hindenburg. Em seguida, o Acadêmico Ernando Uchoa 
Lima solicitou que fossem registradas em ata as condolências deste 
silogeu pelo passamento do Árcade Carlos D’Alge, ocorrido no fim 
do ano p.p., sugerindo que essa manifestação de pesar fosse levada 
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ao conhecimento da família do ilustre finado. A proposição foi 
aceita por unanimidade. O Acadêmico Ednilo Gomes de Soárez, por 
meio da Diretora Administrativa Regina Fiuza, solicitou que fossem 
registrados em ata os parabéns ao decano desta arcádia, Acadêmico 
Pedro Paulo Montenegro, pela passagem de seu natalício. Como nada 
mais houvesse a ser tratado, foi encerrada a sessão da qual eu, Flávio 
Leitão, lavrei a presente ata que, após discussão, será aprovada.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e dezoito, às dezesseis horas, no salão de reuniões da 
Academia Cearense de Letras, com a presença das Acadêmicas 
Marly Vasconcelos, Beatriz Alcântara, Angela Gutierrez, Regine 
Limaverde, Giselda Medeiros, Maria de Lourdes L. Barbosa, bem 
como dos Acadêmicos Ernando Uchoa Lima, Pedro Henrique 
Saraiva Leão (que teve de ausentar-se por motivo superior), José 
Augusto Bezerra, Juarez Leitão, Flávio Leitão e Durval Aires Filho, 
realizou-se a nona sessão ordinária da Diretoria da ACL do biênio 
2017/2018. Justificaram a ausência os confrades Carlos Augusto 
Viana — que proferia, naquele momento, aula inaugural de sua 
cátedra na Universidade de Fortaleza — e Ednilo Gomes de Soárez, 
que se encontrava em viagem para a Nova Zelândia. Assessoravam 
a Presidência a Diretora Adjunta Cláudia Queiroz, a Diretora 
Administrativa Regina Fiúza e a Bibliotecária Madalena Figueiredo. 
Declarada aberta a sessão, o Presidente Ubiratan Diniz Aguiar 
solicitou ao Secretário Adjunto Flávio Leitão que fizesse a leitura 
da ata da sessão anterior, no que foi prontamente atendido. Posta 
em discussão, a ata foi corrigida pela confreira Angela Gutierrez, 
onde se lia “o Grupo M. Dias Branco, por meio de seu Diretor, o 
Sr. Geraldo Luciano”, leia-se “por meio de seu Vice-Presidente, o 
Sr. Geraldo Luciano”. Ainda por solicitação da Confreira Angela 
Gutierrez, registrou-se proposta de comemoração do bicentenário 
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de nascimento do Senador do Império, Thomaz Pompeu de Sousa 
Brasil, considerado um dos grandes intelectuais cearenses do século 
XIX, cabendo à Diretoria da ACL o planejamento dessa solenidade. 
Por último, ainda na fase de discussão da ata, o árcade Juarez Leitão 
solicitou que se fizesse registro de sua sugestão de, baseado em 
um documento de pesquisa da Bibliotecária Madalena Figueiredo, 
planejarmos comemorações de datas e de fatos importantes para 
a ACL. Na pesquisa da referida Bibliotecária, estão registrados os 
duzentos anos do Senador Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, os cento 
e noventa anos do Dr. Henrique Théberge, os cento e cinquenta 
anos de Antônio Sales etc. Feitas as devidas correções, o Presidente 
deu continuidade à sessão, fazendo as seguintes comunicações:  
a) conferência de Marcos Vilaça; b) doação à nossa arcádia feita 
pela Desembargadora Gizela Nunes da Costa de uma coleção sobre 
o Rei Arthur e Biografias de Homens Notáveis (PESQUISAR SE É 
BIOGRAFIAS DE HOMENS CÉLEBRES OU SE SÃO BIOGRAFIAS 
AVULSAS); c) promulgação do edital, dando por abertas as inscrições 
para preenchimento da vaga advinda do falecimento do inesquecível 
Acadêmico Carlos Neves D’Alge, que ocupou a Cadeira n. 36. Disse 
que o edital determinara o prazo de inscrição de sessenta dias, a 
partir do dia seis do corrente mês, devendo o(a) inscrito(a) pagar uma 
taxa de mil reais. Continuando as comunicações: d) solicitação ao 
Conselho Fiscal da ACL para acompanhamento da reforma da sede 
da nossa entidade, lembrando que está no planejamento a criação de 
seis terminais para pesquisa por parte dos Acadêmicos, bem como 
dos estudantes em geral, pois, por meio desses terminais, poder-se-á 
acessar informações sobre a História da ACL, do Palácio da Luz, 
quando era sede de Governo, dos dados de todos os que pertencem 
e pertenceram à ACL; e) doação, pelo grupo M. Dias Branco, de 
cem mil reais; f) doação, pelo Banco do Nordeste do Brasil, de cem 
mil reais, divididos em três parcelas, sendo duas de trinta mil reais 
e uma de quarenta mil reais. Logo em seguida, o Presidente cedeu 
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a palavra ao Acadêmico Durval Aires Filho, que, durante vinte e 
três minutos, discorreu, com elegância e percuciência, sobre a vida 
e a obra de Gerardo Mello Mourão, destacando a excelência de 
seu intelecto, o total domínio de dez línguas, o espírito ao mesmo 
tempo que intensamente agressivo e determinado, também irônico e 
mordaz, as diversas prisões sofridas no Estado Novo como integralista 
e, no período militar dos anos sessenta, como comunista, tendo, 
ao final, recebido uma salva de palmas. O confrade Juarez Leitão 
elogiou o apresentador pelo texto de alto nível, considerando-o uma 
obra poética, de excelente qualidade. Fez ainda alguns comentários 
sobre Mello Mourão, qualificando-o como um homem grego, um 
helênico, verdadeiro mito, salientando a coincidência de pessoas 
de alto intelecto mudarem de posicionamento ideológico, às vezes 
diametralmente opostos, como foi o caso do também mundialmente 
famoso Dom Helder Câmara. O árcade Lúcio Alcântara sugeriu, no 
que foi aceito por unanimidade, fosse o texto remetido ao filho de 
Gerardo Mello Mourão, que, atualmente, é Embaixador do Brasil em 
Portugal, e certamente sentir-se-á mais envaidecido pelo pai que teve. 
Ainda com a palavra, o confrade Lucio Alcântara comunicou que o 
Sr. Arno Wehling, DD. Presidente do Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro (IHGB) e Membro Titular da Academia Brasileira de Letras, 
proferirá palestra no Instituto do Ceará – Histórico, Geográfico 
e Antropológico, no dia 20 de abril vindouro. O acadêmico Lucio 
Alcântara instou seus pares a pressionar o Exmo. Sr. Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Zezinho Albuquerque, 
para colocar em pauta a leitura do projeto do Exmo. Sr. Governador 
do Estado, Camilo Santana, sobre doação para o Instituto do Ceará, 
bem como para a ACL. A Acadêmica Angela Gutierrez elogiou o 
plano de trabalho da reforma da ACL, mas lembrou que a presença de 
um museólogo seria de muita valia para o nosso Memorial. O árcade 
Flávio Leitão lembrou que o museólogo Xiquim Aragão fizera um 
belo trabalho no museu da Academia Cearense de Medicina. Como 
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nada mais houvesse a ser tratado, eu, Flávio Leitão, lavrei a presente 
ata que, após discussão, será assinada pelos participantes.

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 
às dezesseis horas, no salão de reuniões da Academia Cearense de 
Letras, com a presença das Acadêmicas Marly Vasconcelos, Beatriz 
Alcântara, Angela Gutierrez, Regine Limaverde, Maria de Lourdes 
L. Barbosa, bem como dos Acadêmicos José Augusto Bezerra, 
Lúcio Alcântara, Linhares Filho, Flávio Leitão e Durval Aires Filho, 
realizou-se a décima sessão ordinária da Diretoria da ACL do biênio 
2017/2018. Justificaram a ausência os confrades Pedro Henrique 
Saraiva Leão, Ernando Uchoa Lima, Juarez Leitão, Luciano Maia e a 
confreira Giselda Medeiros. Assessoravam a Presidência a Diretora 
Adjunta Cláudia Queiroz, a Diretora Administrativa Regina Fiúza 
e a Bibliotecária Madalena Figueiredo. Declarada aberta a sessão, o 
Presidente Ubiratan Diniz Aguiar solicitou ao Secretário Adjunto 
Flávio Leitão que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, no que 
foi prontamente atendido. Posta em discussão, a ata foi aprovada 
após alguns reparos. Com a palavra, o Presidente comunicou que 
acabara de ter uma reunião de estudos com a equipe que planeja o 
Memorial desta Academia. Informou ainda o Presidente que recebera 
correspondência do educador Antônio Filgueiras Lima, solicitando 
autorização para realizar, nesta Academia, evento em comemoração 
aos oitenta anos de fundação do Colégio Lourenço Filho pelo ex-
Membro desta arcádia, o Professor e poeta Filgueiras Lima. Todos 
foram unânimes em concordar com essa sessão. Havendo indagação 
sobre a eleição do(a) próximo(a) ocupante da Cadeira 36, ficou 
acertado que a eleição seria após a realização da reunião de abril 
vindouro, em dia a ser marcado, quando será constituída a Comissão 
eleitoral. Houve indagação da possibilidade de Membros desta 
Academia viajarem para o exterior no período eleitoral e poderem 
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exercer seu direito de voto por meio de voto por correspondência, 
ficando acertado – dirimidas as dúvidas após consulta ao Estatuto 
desta Arcádia pelo Acadêmico José Augusto Bezerra – que, tão logo 
a Comissão Eleitoral proclamasse o nome dos candidatos, os mesmos 
poderiam ser votados. A seguir, por solicitação do Presidente, o 
árcade Lúcio Alcântara apresentou, em vinte minutos, seu trabalho 
sobre João Otávio Lobo, com clareza, percuciência e agradável estilo. 
Referiu-se o expositor à sólida formação moral e cristã do referenciado 
daquela sessão, lembrando sua relevante luta contra as endemias, 
sua importância no trabalho de fundação do Sanatório de Messejana, 
posteriormente conhecido como Hospital Dr. Carlos Alberto Studart, 
referência maior da cirurgia cardíaca no Nordeste brasileiro. 
Registrou seu trabalho no Centro Médico Cearense, entidade de 
maior representação da classe médica cearense de sua época, onde 
foi orador, tendo proferido importantes pronunciamentos nos mais 
expressivos eventos de sua época, como no I Congresso Brasileiro 
de Médicos Católicos. Enfatizou sua vocação para o magistério, 
exercido com brilhantismo nas Faculdades de Odontologia, Farmácia 
e Direito, onde ficou famoso como catedrático de Medicina Legal. 
Mostrou sua veia política, tendo sido Deputado Federal pelo Partido 
Social Democrático. Influenciou, como Deputado Federal em 1950, 
na criação da Universidade Federal do Ceará, tendo, em discurso 
comemorativo do cinquentenário da Faculdade de Direito, registrado 
o pensamento de Raymond Poincaré, que serviu de mote ao Reitor 
Martins Filho para a criação do dístico da Universidade Federal do 
Ceará: O universal pelo regional. Registrou também sua pertença 
ao Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, bem como à nossa 
arcádia. Após a apresentação, o trabalho do confrade Lúcio Alcântara 
recebeu comentários elogiosos de vários de seus pares. A seguir, o 
confrade Durval Aires Filho solicitou permissão para ler crônica 
feita a respeito do filme The Post – a Guerra Secreta, recentemente 
passado em Fortaleza. Mostrou a semelhança do sofrimento de seu 
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pai, o Jornalista Durval Aires, quando teve que comunicar fatos que 
poderiam desagradar a importantes figuras da Nação no período 
da ditadura militar de 1964 e aos jornalistas americanos, quando 
da publicação de escândalos na Guerra do Vietnã. Como nada mais 
houvesse a ser tratado, eu, Flávio Leitão, lavrei a presente ata que, 
após discussão, será assinada pelos participantes.

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 
às dezesseis horas, no salão de reuniões da Academia Cearense de 
Letras, com a presença das Acadêmicas Marly Vasconcelos, Regine 
Limaverde, Maria de Lourdes L. Barbosa, Giselda Medeiros, bem como 
dos Acadêmicos José Batista de Lima, José Augusto Bezerra, Ernando 
Uchoa Lima, Juarez Leitão, Pedro Henrique Saraiva Leão, Lúcio 
Alcântara, Cesar Barros Leal, Linhares Filho, Flávio Leitão, Teoberto 
Landim e Durval Aires Filho, realizou-se a décima primeira sessão 
ordinária da Diretoria da ACL do biênio 2017/2018. Justificaram a 
ausência as confreiras Beatriz Alcântara, Angela Gutierrrez e o 
confrade João Soares Neto. Assessoravam a Presidência a Diretora 
Adjunta Cláudia Queiroz, a Diretora Administrativa Regina Fiúza e 
a Bibliotecária Madalena Figueiredo. Com a ausência do Presidente 
Ubiratan Aguiar, por estar viajando e da Acadêmica Angela Gutierrez, 
por motivo de saúde, a árcade Maria de Lourdes L. Barbosa assumiu 
a presidência da sessão. Comunicou ser intenção do Presidente 
Ubiratan Aguiar realizar sessão solene com grande gala, no dia oito 
de agosto vindouro, no centenário Teatro José de Alencar, com a 
presença de todas as demais academias de cultura e arte do Estado 
do Ceará, com a finalidade de chamar a atenção das autoridades e 
do povo em geral para as coisas da Cultura. Para consecução deste 
intento, o Presidente informou que está providenciando Audiência 
Pública, na Câmara Federal, assim como na Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará, junto aos Deputados Raimundo Gomes de 
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Matos e Heitor Ferrer, respectivamente. Ainda com a palavra, a 
Presidente “ad hoc” passou a comentar a segunda informação, 
qual seja a inscrição de quatro candidatos, concorrendo à vaga da 
Cadeira 36 e que foram, em ordem alfabética: José Maria Chaves, 
Révia Herculano, Sérgio Macêdo e Vera Moraes. Disse também que 
o Presidente Ubiratan Aguiar criou uma Comissão constituída pelos 
Acadêmicos José Augusto Bezerra, Pedro Henrique Saraiva Leão e 
Regine Lima Verde,  para analisar o curriculum vitae e o pedido de 
inscrição dos referidos candidatos. A seguir a Presidente “ad hoc” 
informou que no próximo dia 13, sexta-feira, às 15h haverá sessão 
solene conjunta do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará e da 
ACL, a ser realizada na sede do Instituto Histórico à rua Barão o Rio 
Branco, na Praça Nossa Senhora do Carmo. Solicitou ao confrade 
Lúcio Alcântara, na qualidade de Presidente daquele Instituto que 
ampliasse a informação. Com a palavra, o confrade Lúcio Alcântara 
informou que a Conferência Magistral - “Uma visão contrastante 
da modernidade: civilização e direito de propriedade em  José de 
Alencar-” será proferida pelo Presidente do Instituto Histórico e 
Geografico do Brasil  e Membro Titular da Academia Brasileira de 
Letras – Arno Wehling. Informou mais que nessa ocasião será lançado 
o número 7 da revista SCRIPTORIUM órgão oficial da Associação 
Brasileira de Bibliófilos. Ainda nas comunicações a confreira Maria 
de Lourdes L. Barbosa convidou os acadêmicos e as Acadêmicas 
para  prestigiarem evento que ocorrerá no shopping Benfica, nos 
dias 12, 13 e 14 do corrente mês – Viajando nos Livros, que se realiza 
anualmente, desde 1999, com a finalidade precípua de promover a 
inicialização das crianças no mundo da leitura, assim como facilitar 
encontro entre autores e leitores e divulgar o trabalho de editoras 
locais e independentes. Convidou também para as sessões: no dia 18 
deste mês, da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, quando 
tomará posse o Acadêmico Tião Simpatia, na cadeira 10; no dia 19, 
da Academia Cearense de Retórica, quando será outorgada Medalha 
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de Orador Modelo ao Acadêmico José Augusto Bezerra e no dia 29, 
da Academia de Ciências, Letras e Artes de Columinjuba. Dando 
sequencia à reunião a Presidente “ad hoc” solicitou ao árcade Linhares 
Filho, Príncipe dos Poetas Cearenses para apresentar seu ensaio sobre 
Cassiano Ricardo. Numa rica e belíssima exposição de exatamente 
uma hora, o Poeta afirmou a absoluta atualidade daquele Autor.  Finda 
a apresentação inúmeros confrades se expressaram maravilhados 
diante da apresentação sobre Cassiano Ricardo. O confrade Lúcio 
Alcântara confessou ter-se ilustrado e enriquecido seu conhecimento, 
salientando o fato de algumas obras não alcançarem as massas em 
virtude de seu aspecto político, tendendo a obra ora à direita, ora à 
esquerda. Lembrou especificamente o caso do poeta Geraldo de Melo 
Mourão. O Confrade Teoberto Landim afirmou ter sido a apresentação 
primorosa, uma análise profunda e epistemológica. O árcade Batista 
de Lima disse que o trabalho de Cassiano Ricardo serve para tese 
literária onde se estude o mito amazônico, comparando o trabalho de 
Cassiano Ricardo com a obra de Mário de Andrade em Macunaima. 
O confrade Durval Aires disse que, apesar de ter-se atrasado por 
motivo de sua atividade profissional como Desembargador, percebeu 
perfeitamente a grandeza da apresentação do Príncipe dos Poetas.

Como nada mais houvesse a ser tratado, eu, Flávio Leitão, 
lavrei a presente ata que, após discussão, será assinada pelos 
participantes.
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ATA DA ELEIÇÃO PARA MEMBRO TITULAR
DA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito 
(10/05/2018), na sala de reuniões da Diretoria da  ACL, às quatorze 
horas, sob a presidência do confrade Flávio Leitão e com a presença 
das confreiras Giselda Medeiros e Maria de Lourdes Leite Barbosa, 
reuniu-se a Comissão Eleitoral criada pelo Sr. Presidente da ACL – 
confrade Ubiratan Aguiar - para dirigir os trabalhos  concernentes 
à eleição de Membro Titular para a cadeira 36, vaga em decorrência 
do falecimento do confrade Carlos D’Alge.  O Presidente instalou a 
Comissão Eleitoral e nomeou a confreira Giselda Medeiros Secretária 
Ad hoc, solicitando fizesse a mesma o relato fiel dos acontecimentos 
da eleição, para conhecimento dos pósteros. Em seguida convidou 
para participar da reunião o Presidente Ubiratan Aguiar, que 
declinou do convite em virtude de ter que comparecer ao velório 
de um amigo, comprometendo-se, contudo, a voltar às quinze 
horas (15:00h) para o início da Assembleia Geral que elegeria um(a) 
novél acadêmico(a).  Declarados abertos os trabalhos  da Comissão 
Eleitoral, o Presidente  discutiu, em seus mínimos detalhes, com 
profícua participação das duas confreiras, o Estatuto da ACL, em seus  
artigos 27 a 30, com seus respectivos parágrafos, tendo sido dirimidas 
todas as dúvidas, concernentes ao processo eleitoral. Inicialmente a 
Comissão confirmou a pretensão à Cadeira 36  por parte dos seguintes 
candidatos(as): José Maria Chaves, Révia Herculano, Sergio Macêdo 
e Vera Moraes. Constatou a Comissão que os quatro pretendentes 
haviam sido aprovados pela Comissão Especial, constituída pelos 
acadêmicos José Augusto Bezerra, Pedro Henrique Saraiva Leão e 
Regine Lima Verde,   criada pelo Presidente Ubiratan Aguiar para 
emissão de parecer prévio, conforme parágrafo 1o.  do Art. 27 do 
Estatuto da ACL. Em seguida, o Presidente da Comissão Eleitoral 
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comunicou que fora indagado pelo confrade Napoleão Maia da 
possibilidade de encaminhar seu voto através de e-mail. Embora 
tivesse o Presidente aceito essa possibilidade, os demais membros da 
Comissão mostraram  a ilegalidade do ato, conforme está estatuído 
no Art. 29 do Estatuto da ACL.  Constatou a Comissão Eleitoral 
que  o Art. 29 obriga a realização de “eleição sigilar”. Curvou-se,  
imediatamente o Presidente à decisão da maioria, face à determinação 
estatutária. Às quinze horas o Presidente da Comissão Eleitoral – 
árcade Flávio Leitão -  transferiu a Comissão Eleitoral para o salão 
Nobre da ACL, declarando abertos os trabalhos eleitorais, mostrando 
aos presentes a urna aberta e vazia de documentos, fechando-a, em 
seguida. A seguir foram colocados na urna nove votos enviados por 
correspondência, consistindo de envelope lacrado identificando 
o emissor do voto, dentro do qual havia um outro envelope, sem 
identificação, com o voto referente ao primeiro escrutínio. Votaram 
por correspondência: Sânzio de Azevedo, José Murilo de Carvalho 
Martins, Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, Horácio Dídimo, 
Genuíno Sales, Dimas Macedo, Lúcio Alcântara, Cesar Barros Leal 
e Noemi Elisa Aderaldo. Logo após passou a Comissão a chamar os 
eleitores pela ordem das Cadeiras. Concluída a votação, foi aberta 
a urna e contados trinta e dois sufrágios que deram o seguinte 
resultado: José Maria Chaves seis (06) votos; Révia Herculano onze 
(11) votos; Sergio Macedo quatro (04) votos e Vera Moraes onze (11) 
votos. Como, de acordo com o parágrafo 1º do Art. 29, nenhum dos 
candidatos houvesse obtido a maioria absoluta prevista no Estatuto 
– 21 sufrágios -  procedeu-se ao segundo escrutínio, desta feita com 
as duas candidatas mais votadas. Reiniciada a votação, pela ordem 
das Cadeiras, chegou-se ao seguinte resultado: Révia Herculano: 
dezessete (17) votos  e Vera Moraes treze (13) votos. Como esse 
resultado exigisse por determinação estatutária a realização do 
terceiro e último escrutínio, procedeu-se ao mesmo tendo a única 
candidata – Révia Herculano – obtido apenas dezoito (18) votos. 
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Nesse terceiro escrutínio houve onze (11) votos nulos. O Presidente 
da Comissão encerrou a votação gradecendo a todos os presentes o 
esforço da permanência no auditório por mais de duas horas, para 
exercício do direito de votar, lamentou a inexistência de candidato 
eleito e comunicou que caberia à Presidência da ACL determinar 
outro processo eleitoral. E, como nada mais houvesse a ser tratado, 
eu – Giselda Medeiros – lavrei a presente ata que será assinada 
pelos demais membros da Comissão e de Membros Titulares deste 
sodalício, se bem o quiserem.

Fortaleza, 10/05/2018

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezoito, às dezesseis horas, no salão de reuniões da Academia 
Cearense de Letras – ACL, com a presença das Acadêmicas Marly 
Vasconcelos, Beatriz Alcântara, Angela Gutierrez, Regine Limaverde, 
bem como dos Acadêmicos José Augusto Bezerra, Ernando Uchoa 
Lima, Juarez Leitão, Pedro Henrique Saraiva Leão, Lúcio Alcântara, 
Ubiratan Aguiar, Linhares Filho, Flávio Leitão e Teoberto Landim, 
realizou-se a décima primeira sessão ordinária da Diretoria da 
ACL do biênio 2017/2018. Justificaram a ausência  a confreira 
Giselda Medeiros e o confrade Eduardo Diatahy B. de Menezes. 
Assessoravam a Presidência a Diretora Adjunta Cláudia Queiroz, 
a Diretora Administrativa Regina Fiúza e a Bibliotecária Madalena 
Figueiredo. O Presidente Ubiratan Diniz Aguiar declara aberta a 
sessão e solicita ao Secretário Adjunto Flávio Leitão que faça a leitura 
da ata da sessão anterior, no que foi prontamente atendido. Posta 
em discussão, a ata foi aprovada sem reparos. O confrade Pedro 
Henrique Saraiva Leão pede permissão para ausentar-se, em face de 
compromisso profissional. Com a palavra, o Presidente tece alguns 
comentários sobre o grande evento cultural a ser realizado no dia 
oito de agosto vindouro, no centenário Teatro José de Alencar, com 
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a finalidade de chamar atenção das autoridades constituídas para a 
Cultura, nas suas expressões literárias e artísticas. Lembra que fizera 
grande esforço para conseguir verba de duzentos mil reais junto ao 
Ministério da Cultura, então sob o comando do Ministro Roberto 
Freire, tendo sido seu esforço embalde, vez que o Presidente Michel 
Temer determinou corte dessa verba. Referiu-se ainda o Presidente 
Ubiratan Diniz Aguiar a três outros eventos: o do dia dezesseis do 
corrente mês, quando se dará a posse da nova Diretoria da Academia 
de Letras dos Municípios do Estado do Ceará – Almece, na sede deste 
sodalício; o dos dias vinte e quatro e vinte e cinco de julho vindouro, 
correspondente ao VI Congresso de Escritores, Poetas e Leitores, que 
terá como tema oficial A Cultura (referido evento tem os auspícios 
do Grupo Chocalho); e, finalmente, um terceiro e último evento que 
é o aniversário desta Arcádia, no dia quinze de agosto vindouro. 
Por último, o Presidente comunica sua viagem à Brasília para 
desenvolver trabalho pró-Academia junto ao Ministério da Cultura, 
assim como junto ao Senado. Para tal, já tem reuniões agendadas com 
representantes desses dois órgãos Federais. A palavra foi passada à 
Vice-Presidente Angela Gutiérrez, que comunicou estar elaborando 
uma Chapa concorrente à Direção deste sodalício nas eleições para 
o biênio 2019/2020, sob a denominação de Chapa Natércia Campos, 
assim constituída: Presidente de Honra: Murilo Martins; Presidente: 
Angela Gutiérrez; Vice-Presidente: Juarez Leitão; Secretário-Geral: 
Flávio Leitão; Secretário Adjunto: (a definir); Diretora de Finanças: 
Giselda Medeiros; Diretora Cultural: Lourdinha Leite Barbosa; 
Diretor de Patrimônio: Ernando Uchoa Lima; Diretor do Memorial: 
José Murilo Martins; Diretor de Publicação: Noemi Elisa Soriano 
Aderaldo; Diretor de Biblioteca: Linhares Filho; Conselho Fiscal: 
Mauro Benevides, Genuíno Sales e Pio Rodrigues Neto; Conselho de 
ex-Presidentes: José Murilo Martins, Pedro Henrique Saraiva Leão, 
José Augusto Bezerra, Ubiratan Aguiar; Conselho Consultivo: Lúcio 
Alcântara (Presidente), demais membros em formação; Comissão 
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da Revista: Noemi Soriano Aderaldo, Horácio Dídimo, Linhares 
Filho, Sânzio de Azevedo e Gilselda Medeiros, com a colaboração da 
Bibliotecária Madalena Figueiredo. A Acadêmica Regine Limaverde 
pediu a palavra para tecer elogios à Chapa proposta pela Vice-
Presidente Angela Gutiérrez, lembrando a importância de a mesma 
ser sufragada como homenagem ao trabalho desempenhado pelas sete 
mulheres que compõem esta Arcádia. Ainda com a palavra, a Vice-
Presidente entregou à Biblioteca deste sodalício livro do ex-Reitor 
René Barreira, sobre a história da Universidade Federal do Ceará – 
UFC, no qual há uma contribuição sua sobre o ex-Reitor Ícaro de Sousa 
Moreira, e teceu comentários sobre as comemorações do bicentenário 
de Thomaz Pompeu de Souza Brasil, que serão constituídas de sessão 
solene conjunta com o Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 
Antropológico), conferências, mesas redondas e exposições. Disse 
ainda que já entrou em contato com os excelentíssimos senhores 
prefeitos das cidades de Senador Pompeu e de Santa Quitéria, com 
referência às comemorações ao ilustre homenageado. Por último, o 
Acadêmico Teoberto Landim, com percuciência, fez, por cinquenta 
e três minutos, análise do que chamou Literatura e o Fantasma da 
Revolução, analisando a Literatura brasileira dos anos sessenta, 
setenta e oitenta do século próximo passado, com foco na ditadura 
daquele período, detendo-se, sobretudo, em minudente análise do 
livro Quarup. A apresentação é fruto de aprofundado trabalho que o 
Acadêmico vem fazendo sobre o assunto, tendo sido usado também 
como defesa de mestrado na UFC. Ao término da apresentação, 
houve uma salva de palmas e comentários elogiosos por parte de 
vários confrades e confreiras. O Secretário Adjunto Flávio Leitão 
sugeriu que, para ganhamos tempo nas discussões dos assuntos de 
interesse desta Arcádia, fossem as atas encaminhadas aos senhores 
e senhoras Acadêmicos, por e-mail. Com este procedimento seria 
feita apenas a discussão da ata, dispensando-se sua leitura durante a 
Sessão. Submetida esta proposta pelo Sr. Presidente Ubiratan Aguiar 
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à apreciação dos presentes, houve unanimidade na sua aceitação.
Como nada mais houvesse a ser tratado, eu, Flávio Leitão, lavrei a 
presente ata que, após discussão, será assinada pelos participantes.
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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ACADEMIA
CEARENSE DE LETRAS, EM 10 DE JULHO DE 2018

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 
dezesseis horas, na sala de reuniões da Academia Cearense de Letras 
– ACL, com a presença dos Acadêmicos e Acadêmicas Angela 
Gutiérrez, Durval Aires, Ednilo Soárez, Giselda Medeiros, José 
Augusto Bezerra, José Batista de Lima, Juarez Leitão, Lourdinha Leite 
Barbosa e Ubiratan Aguiar, realizou-se a décima-terceira sessão 
ordinária da Diretoria da ACL no biênio 2017/2018. Justificaram suas 
ausências os acadêmicos e acadêmicas: Beatriz Alcântara, César 
Barros Leal, Ernando Uchoa Lima, Flávio Leitão, Linhares Filho, 
Lúcio Alcântara, Marly Vasconcelos, Pedro Henrique Saraiva Leão 
e Regine Limaverde. A Diretora Administrativa Regina Fiúza, a 
Administradora Adjunta Cláudia Queiroz e a Bibliotecária Madalena 
Figueiredo prestaram assessoria à Presidência. O Presidente Ubiratan 
Aguiar declarou aberta a sessão e solicitou à Vice-Presidente Angela 
Gutiérrez que, devido à ausência do Secretário Adjunto Flávio Leitão, 
fizesse a leitura da ata da reunião anterior e escrevesse a ata da 
presente reunião. Atendendo ao pedido do Presidente, a Acadêmica 
procedeu à leitura da ata de 11 de junho de 2018, que, posta em 
discussão, recebeu alguns reparos, que se seguem: 1.  O nome da 
Diretora de Publicação deve constar nas atas como  Noemi Elisa 
Aderaldo; 2. A  Acadêmica Angela Gutiérrez  observa que sua 
participação no livro A Universidade que Vivi, de autoria do ex-Reitor 
da Universidade Federal do Ceará, René Barreira, e do Prof. Italo 
Gurgel, versa sobre a atuação do Instituto de Cultura e Arte da UFC 
– ICA, de que foi Diretora-Fundadora; 3. A mesma Acadêmica afirma 
que, para as comemorações do Bicentenário de Nascimento do 
Senador Pompeu, vem tentando contato com os senhores prefeitos 
dos municípios de Santa Quitéria, local de nascimento do ilustre 
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cearense,  e de Senador Pompeu, que recebeu o nome do eminente 
Senador do Império; 4. A Acadêmica Giselda Medeiros ressalta que 
sua participação na Chapa Natércia Campos dá-se na função de 
participante da Comissão da Revista da Academia Cearense de Letras; 
A Acadêmica Angela Gutiérrez  concorda e faz o reparo de que a 
função de Diretor de Finanças na mesma Chapa cabe ao Acadêmico 
Batista de Lima, que confirma sua observação; 5. O Presidente da 
ACL repara que o corte da verba que fora concedida pelo Ministro 
Roberto Freire para a SecultFor realizar atividades em parceria com 
a ACL foi determinado pelo Ministério das Finanças e refere-se não 
somente a nossa entidade. Terminada a discussão sobre a ata da 
sessão anterior, o Presidente colocou-a em votação, tendo sido 
aprovada com os reparos acima anotados. O Presidente voltou a 
referir-se ao evento Cultura em Alerta, que será realizado no dia 8 
de agosto, às 19 horas, no Theatro José de Alencar, e que vem sendo 
organizado pelo Colegiado de Presidentes de Academias e Entidades 
Culturais e Científicas do Estado do Ceará. O Presidente solicitou a 
divulgação do evento, assim como a presença de todos os acadêmicos 
nessa solenidade.  Enfatizou seus comentários de reuniões anteriores, 
mostrando que o evento em tela pretende chamar a atenção das 
autoridades para a importância da Cultura e para a necessidade de 
mais recursos para essa área. A seguir, contou que em reunião recente 
elogiou o Governador do Ceará por seu apoio à área cultural. Dando 
continuidade à reunião, o Presidente falou sobre as verbas 
conseguidas pelo Acadêmico Lúcio Alcântara, junto ao Governo do 
Estado do Ceará, para o Instituto do Ceará e para a Academia 
Cearense de Letras. Ressaltou que a verba de duzentos e cinquenta 
mil reais, que coube à ACL, será toda revertida para a implantação 
do Memorial da Academia Cearense de Letras A propósito dessa 
verba, a Vice-Presidente Angela Gutiérrez informou que, o Presidente 
Ubiratan Aguiar havia viajado, no dia 28 de junho, quando foi 
solicitada à ACL, pela SECULT, a urgente assinatura do Plano de 
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Trabalho e do Termo de Fomento referentes à liberação da citada 
verba. Tendo em vista a ausência do Presidente Ubiratan, e a seu 
pedido, a Vice-Presidente Angela Gutiérrez assinou, nesse dia, no 
interesse da ACL e em atenção ao referido Presidente, os referidos 
Plano de Trabalho e Termo de Fomento, tão importantes para 
implantação do Memorial da Academia Cearense de Letras. O Termo 
de Fomento 030/2018, Processo n.3686985/2017 - “TF que entre si 
celebram o Estado do Ceará através da Secretaria de Cultura – 
SECULT e a Academia Cearense de Letras” contém onze cláusulas 
e constitui seu objeto “a concessão de apoio financeiro que o Estado 
do Ceará presta ao parceiro(a) para execução do projeto Memorial 
da Academia Cearense de Letras...”. O Presidente aludiu, ainda, a 
outras verbas que também serão destinadas para o mesmo fim, ou 
seja, a implantação do Memorial da ACL:  cem mil reais, aportados 
pelo Grupo M. Dias Branco, e cem mil reais pelo Banco do Nordeste. 
A seguir, a Acadêmica Lourdinha Leite Barbosa e a Acadêmica Angela 
Gutiérrez relataram que a Acadêmica Regine Limaverde vem 
passando por momentos de grande tristeza com o agravamento de 
problemas de saúde de sua mãe, Reine. Na ocasião, o Acadêmico José 
Augusto relatou que é delicado o estado de saúde do Acadêmico 
Genuíno Sales, após ter sofrido Acidente Vascular Cerebral-AVC, 
encontrando-se ainda inconsciente. Os acadêmicos lamentaram esses 
acontecimentos. O Presidente Ubiratan voltou a lembrar aos 
presentes o convite para o VI Congresso de Escritores, Poetas e 
Leitores, a realizar-se nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de julho 
deste ano, que será promovido pelo Grupo Chocalho, assim como o 
convite para a Posse dos Novos Membros da Academia Cearense de 
Artes Plásticas, que acontecerá no dia 27 de julho próximo, às  
19 horas, no Palácio da Luz. Em seguida, tendo em vista que, no dia 
17 de julho próximo, encerram-se as inscrições para a eleição de 
candidato(a) para a vaga do Acadêmico Carlos Neves d’Alge, o 
Presidente anunciou três nomes de acadêmicos para formarem a 
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Comissão de Parecer sobre candidatos e candidatas à eleição e três 
nomes para constituírem a Comissão Eleitoral na votação para a 
mesma vaga. Para a Comissão de Parecer foram escolhidos os 
seguintes nomes: Acadêmicas Giselda Medeiros e Lourdinha Leite 
Barbosa e Acadêmico Durval Aires e para a Comissão Eleitoral, os 
nomes dos Acadêmicos José Augusto Bezerra e Juarez Leitão e da 
Acadêmica Angela Gutiérrez. Em razão de dúvidas dos presentes 
quanto à data da eleição acima mencionada, o Acadêmico José 
Augusto Bezerra leu o Estatuto da ACL, que define a data da reunião 
do dia 10 de Agosto como a data para eleição do novo acadêmico, 
não havendo previsão para mudança da data. Por fim, o Presidente 
apresentou o convite para a sessão do centésimo vigésimo quarto 
aniversário de fundação da Academia, a ser realizada no dia 16 de 
agosto, às 19 horas, no Palácio da Luz. Nessa sessão será concedida 
a Medalha Barão de Studart à Sra Ana Maria Studart, Presidente da 
Fundação Beto Studart; ao Sr. Edson Queiroz Neto, Chanceler da 
UNIFOR, e ao Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior, vice-presidente do 
Grupo M. Dias Branco, e a Medalha Thomaz Pompeu ao Acadêmico 
da ACL e Presidente do Instituto do Ceará, Lúcio Gonçalo Alcântara. 
Houve manifestação de concordância de acadêmicos quanto à escolha 
dos nomes de beneméritos que receberão a Medalha Barão de Studart 
e, especialmente, quanto  à concessão da Medalha Thomaz Pompeu 
ao Acadêmico Lúcio Alcântara por seu papel na Cultura no Ceará e 
seu permanente apoio à Academia. Na ocasião, o Acadêmico José 
Augusto Bezerra informou que o Acadêmico Lúcio Alcântara, visando 
colaborar com a reforma da ACL, aceitou que fosse dado a ela o valor 
integral dos 250 mil e a parte dos 250 mil do IC fosse dividida em 
três parcelas. O Presidente Ubiratan Aguiar concedeu a palavra para 
a Acadêmica Angela Gutiérrez que relatou sobre a preparação das 
comemorações do Bicentenário de Nascimento do Senador Pompeu. 
A Abertura dessas comemorações será realizada na sede do Instituto 
do Ceará, no dia 23 de agosto, sendo oradora a mesma Angela 
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Gutiérrez, sócia-efetiva do Instituto, e haverá aposição de retrato a 
óleo, que está sendo restaurado, do Senador Pompeu, assim como 
exposição de livros e outros documentos de e sobre o Senador 
Pompeu. Está em andamento a organização da programação das 
demais atividades que darão prosseguimento às comemorações do 
Bicentenário já aludido, ressaltando que no dia 26 de setembro 
próximo, às dez horas da manhã, será realizada, no Palácio da Luz, 
como promoção de nossa Academia, a mesa-redonda “O Senador 
Thomaz Pompeu e a questão ambiental no século XIX”, presidida 
pela acadêmica e vice-presidente da ACL, Acadêmica Angela 
Gutiérrez, e coordenada pela Profa Kênia Rios, do Departamento de 
História da UFC. Em outubro estão programadas outras atividades 
no Instituto do Ceará, com participação de professores da 
Universidade Federal do Ceará e membros do Instituto e da ACL. 
Para finalizar a Acadêmica sugeriu ao Presidente que, na comemoração 
do aniversário da Academia, a 16 de agosto, seja feito o anúncio da 
programação do Bicentenário do Senador Pompeu, o que foi aceito 
pelo Presidente que, a seguir, encerrou a sessão. Como nada mais 
houvesse a ser tratado, eu, Angela Gutiérrez, atendendo à solicitação 
do Presidente da ACL, lavrei a presente ata como secretária ad hoc, 
a qual, após discussão, será assinada pelos participantes.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e dezoito, às dezesseis horas, no Salão de Reuniões da Academia 
Cearense de Letras -ACL, sob a Presidência do Acadêmico Ubiratan 
Aguiar, realizou-se mais uma sessão ordinária da ACL. Assessoravam 
a Presidência a Diretora Administrativa Regina Fiúza, a Diretora 
Adjunta Cláudia Queiroz, e a Bibliotecária Madalena Figueiredo. 
Declarada aberta a sessão o Presidente convidou todos os acadêmicos, 
bem como todas as acadêmicas para se fazerem presentes ao 
lançamento de sua biografia, sob o título – Pelas Sendas do Tempo 
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no dia 11/9/2018, às 19 horas, no Ideal Clube. Nas comunicações 
o Presidente informou que o Acad. Pedro Henrique Saraiva Leão 
receberá  o título de Professor Emérito pela Universidade Federal 
do Ceará, tendo o Magnífico  Reitor Henry Campos convidado 
todos os membros desta Arcádia para cerimônia que se realizará 
no Salão Nobre da Reitoria da UFC, no dia 13 de setembro. Em 
seguida, o Presidente Ubiratan Aguiar referiu-se à reunião do Fórum 
de Presidentes de Academias e Associações Culturais e Científicas 
do Ceará, em sequência ao evento Cultura em Alerta, em que foi 
decidido que haverá ação mais efetiva desse colegiado para consolidar 
princípios éticos e morais no país. Foi, assim, sugerida a ideia de que 
cada entidade-membro do Fórum ficasse encarregada de apoiar a 
criação de grêmios literários em escolas que ficassem em determinada 
zona da cidade, assim como em determinadas regiões do Estado.  
O Acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão lembrou que participara 
do Grêmio Literário José de Alencar, com muito proveito. Acadêmicos 
Jose Augusto Bezerra e Beatriz Alcântara fizeram comentários, 
seguidos por outros acadêmicos, sobre a grande perda para a Cultura 
e a Ciência no Brasil com o incêndio que devastou o acervo do 
Museu Nacional e sua sede, o Palácio de São Cristóvão na Quinta 
da Boa Vista, ocorrido no domingo, dia 2 deste mês de setembro. 
Comentou-se, a seguir, sobre a insegurança de prédios históricos 
com relação a incêndio. O Acadêmico José Augusto, ex-Presidente 
da ACL,  relatou as dificuldades financeiras e técnicas para dotar o 
Palácio da Luz de modernas instalações anti-incêndio. Ressaltou, no 
entanto, que várias medidas de prevenção foram tomadas na ocasião 
da recuperação e reforma desse prédio histórico, como a mudança 
de antigos fios elétricos e a instalação de subestação elétrica e de 
novas caixas d'água, entre outras. O Presidente comentou sobre as 
obras que estão sendo executadas no térreo do prédio na parte que 
dá acesso à Rua Sena Madureira, detalhando que haverá o Espaço 
Cultural Murilo Martins, a Livraria José Telles, o Memorial Barros 
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Pinho e a Livraria do Autor Cearense. Indagado pela Acadêmica 
Lourdinha Leite Barbosa sobre a escolha dos nomes para intitular as 
novas salas, o Presidente os colocou em votação e foram aprovados. 
A seguir, a Acadêmica Beatriz Alcântara comentou sobre  grande 
biblioteca que recebeu livros franceses doados em testamento e 
comentou, juntamente com outras acadêmicas, sobre o trabalho da 
Sociedade Amigas do Livro- SAL, que já organizou 68 bibliotecas 
a partir de doações, implantando-as em Fortaleza e em outras 
cidades do Ceará. A Acadêmica Angela Gutiérrez renovou convite 
para mesa-redonda que a ACL promoverá dentro das atividades de 
comemoração do Bicentenário de Nascimento de Thomaz Pompeu 
de Sousa Brasil, Senador Pompeu. Essa mesa redonda será presidida 
pela referida Acadêmica e coordenada pela Professora Dra. Kênia 
Rios, do Departamento de História, no dia 26 de setembro, às  
10 horas da manhã. Como nada mais houvesse a ser tratado, eu, 
Flávio Leitão, lavrei a presente ata com os dados a mim fornecidos 
pela Vice-Presidente Angela Gutierrez. 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezoito, às dezesseis horas, no salão de reuniões da Academia 
Cearense de Letras - ACL, com a presença das Acadêmicas e dos 
Acadêmicos José Batista de Lima, Marly Vasconcelos, José Augusto 
Bezerra, Ernando Uchoa, Angela Gutiérrez, Juarez Leitão, Lúcio 
Alcântara, Giselda Medeiros, Ubiratan Aguiar, Linhares Filho e 
Flávio Leitão, aqui relacionados pelo número crescente da Cadeira 
a que pertencem neste sodalício, realizou-se a décima quarta sessão 
ordinária da Diretoria da ACL do biênio 2017/2018. Justificaram a 
ausência as confreiras Beatriz Alcântara,   Lourdinha Leite Barbosa, 
Regina Lima Verde e os confrades Francisco Manfredo Tomás 
Ramos e Cesar Barros Leal. Assessoravam a Presidência a Diretora 
Administrativa Regina Fiúza, a Diretora Adjunta Cláudia Queiroz, 
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e a Bibliotecária Madalena Figueiredo. O Presidente Ubiratan Diniz 
Aguiar declara aberta a sessão e dá conhecimento aos seguintes 
assuntos do expediente: 1º – o Lançamento do livro sobre sua 
biografia, recentemente ocorrido no Ideal Clube, com o título: Pelas 
Sendas do Tempo; 2º. O reconhecido sucesso do evento realizado no 
dia oito de agosto do corrente ano, no Teatro José de Alencar, sob o 
título CULTURA EM ALERTA do qual participaram todas as demais 
Academias existentes em Fortaleza; 3º. A Solenidade de outorga do 
Título de Professor Emérito da UFC ao acadêmico Pedro Henrique 
Saraiva Leão que se deu no dia 13 de setembro próximo passado, às 
19h,  no Auditório Castelo Branco da Reitoria; 4º. O lançamento do 
Edital de vacância da Cadeira 8, de Horácio Dídimo Pereira Barbosa, 
no dia doze de outubro; 5º. A solenidade em homenagem a Maurício 
Cabral Benevides, a ser realizada no dia dezoito de outubro, pela 
Academia Cearense de Retórica, ocasião em que falará sobre o 
ilustre morto o confrade Ubiratan Aguiar. 6º. A posse da recém-eleita 
Acadêmica Revia Herculano, no dia sete de novembro, quando será 
saudada pelo acadêmico Carlos Augusto Viana. 7º. A inauguração 
da reforma do porão da Academia que será no dia 12 de novembro 
vindouro, informando que deu  à área remodelada o nome de Espaço 
Cultural  Murilo Martins, ex-presidente desta Arcádia e que no mesmo 
dia haverá a Sessão da Saudade, às dezessete horas, em que serão 
homenageados os quatro acadêmicos recentemente falecidos – Carlos 
D’Alge, Francisco de Sousa Nascimento, Horácio Dídimo Pereira 
Barbosa e Genuíno Sales, cujos panegíricos serão apresentados pelo 
confrade José Augusto Bezerra. 8º. O encerramento das inscrições 
para a Cadeira 8 de Francisco de Sousa Nascimento. 9º. Finalmente 
lembrou os valores das doações feitas pelo BNB (R$100.000,00),  
M. Dias Branco (R$150.000,00); Tales de Sá Cavalcante (R$5.000,00) 
e João Soares Neto (R$3.000,00). Todas essas comunicações foram 
seguidas de intensos comentários por parte de diversos confrades 
e confreiras. Com a palavra facultada o confrade Lúcio Alcântara 



378

sugeriu a criação de uma Comissão de Seleção de Livros Doados, 
com a finalidade de aprimorar nossa biblioteca e termos  normas 
que permitam a aceitação ou não de coleções de confrades falecidos. 
Nessa ocasião o árcade Juarez Leitão informou que o Instituto 
Histórico e Geográfico seleciona rigorosamente as doações de livros, 
tendo recebido luxuosa e completa coletânea do  Jornal do Dórian. 
Ainda com a palavra facultada o árcade Batista de Lima comunicou 
que recebeu importante homenagem à sua pessoa, por parte do 
Colégio Militar de Fortaleza, onde lecionou por onze anos. Referida 
homenagem consubstanciou-se através de uma Antologia com o seu 
nome e uma sessão solene congratulatória. O árcade Jose Augusto 
Bezerra convidou a todos para se fazerem presentes no almoço de 
confraternização do Natal da Associação  Brasileira de Bibliófilos, 
a ser realizada no dia doze de dezembro vindouro, no Ideal Clube, 
às 19h, sendo a taxa de adesão no valor de R$70,00 (setenta reais ) 
por pessoa. A seguir, a Vice-Presidente Angela Gutiérrez comentou 
o sucesso de ima das sessões comemorativas do Bicentenário de 
Thomaz Pompeu de Souza Brasil, que contou com uma dinâmica 
Mesa Redonda, em que foram apresentados resumos de uma Tese 
de Doutorado e de uma Dissertação de Mestrado sobre o ilustre 
homenageado. Dando continuidade à palavra facultada o confrade 
Juarez Leitão comentou a indiscutível generosidade que o Sr. Thales 
de Sá Cavalcante, Diretor do Colégio e da Universidade Farias Brito 
dispensou, durante anos, ao nosso confrade Genuíno Sales, alçando-o 
à importante posição de mando naquela organização educacional, 
apesar de sua parcial incapacidade, determinada pelo indesejável 
mal de Parkinson. Por esse motivo e sabendo de suas aspirações de 
pertença à uma Cadeira deste silogeu, externou sua opinião favorável 
a seu acolhimento. Como nada mais houvesse a ser tratado, eu, Flávio 
Leitão, lavrei a presente ata que, após discussão, será assinada pelos 
participantes.
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Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezoito, às dezesseis horas, no Auditório Nobre da Academia 
Cearense de Letras - ACL, com a presença das Acadêmicas e dos 
Acadêmicos Marly Vasconcelos, José Augusto Bezerra, Ernando 
Uchôa, Beatriz Alcântara, Angela Gutiérrez, Juarez Leitão, Lúcio 
Alcântara, Giselda Medeiros, Ubiratan Aguiar, Linhares Filho, Noemi 
Elisa Aderaldo, Flávio Leitão, Teoberto Landim e Durval Aires, aqui 
relacionados pelo número crescente da Cadeira a que pertencem 
neste sodalício, realizou-se a Sessão da Saudade em homenagem aos 
Imortais Carlos D’Alge, F.S. Nascimento, Horácio Dídimo e Genuíno 
Sales. Justificaram as ausências, as confreiras Lourdinha Leite 
Barbosa e Regine Limaverde e o confrade César Barros Leal. Como 
Mestre de Cerimônias esteve a Diretora Administrativa Regina Fiúza 
que compôs a Mesa Diretora convocando, pela ordem:  Ubiratan 
Diniz Aguiar, Presidente da Academia Cearense de Letras; Seridião 
Montenegro, Presidente da Academia Fortalezense de Letras; Celma 
Prata, Presidente da Sociedade Amigas do Livro; Neuzemar Gomes 
de Moraes, Presidente da Academia Cearense de Retórica, os 
confrades Teoberto Landim, Presidente da Academia Cearense da 
Língua Portuguesa, José Augusto Bezerra, Presidente da Associação 
Brasileira de Bibliófilos e Lúcio Alcântara, Presidente do Instituto 
Histórico,  Geográfico e Antropológico do Ceará. O Presidente 
Ubiratan Aguiar declara aberta a sessão e convida a Acadêmica 
Noemi Elisa Aderaldo para fazer sua canção de lamento pelo Imortal 
Horácio Dídimo. Num conciso e elegante texto a ilustre Acadêmica 
mostra a excelsitude do poeta, afirmando ser o mesmo um “Guardador 
de Rebanhos” e que “sua poesia incorpora a busca do Divino, expressa 
na Bondade e Simplicidade”; enalteceu seu transcendente espírito 
lembrando o curso “Pai Nosso” por ele ministrado. Em seguida, o 
Presidente Ubiratan Aguiar solicitou ao Acadêmico José Augusto 
Bezerra que proferisse sua oração, em nome da ACL, em homenagem 
aos quatro Imortais, recentemente falecidos. Iniciou o orador 
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comentando a coincidência da Sessão da Saudade com a inauguração 
do Memorial, instrumento com a finalidade precípua de preservar a 
história desta Arcádia e de seus árcades. Como um Dom Quixote 
moderno mostrou a importância da preservação da História, 
relembrando o grande general, tribuno e estrategista ateniense 
Péricles. Em respeito ao seleto público presente àquela sessão de 
Gala, afirmou que não desceria às planuras, mantendo-se num 
patamar de respeito à erudição dos presentes, passando a cinzelar 
com a perícia dos homens que dominam a arte da escrita, o perfil de 
cada um dos acadêmicos falecidos, num panegírico fiel à grandeza 
e às virtudes dos quatro Imortais. Lembrou a infância de Carlos 
D’Alge em Portugal, o coroamento de sua vida no professorado de 
Literatura Portuguesa na UFC, na Presidência da Academia Cearense 
de Língua Portuguesa, como Membro titular desta Arcádia, ocupando 
a Cadeira 36, patroneada por Rodolfo Marcos Theóphilo, poeta, 
documentarista, contista, articulista e farmacêutico. Afirmou ter sido 
Carlos D’Alge recipiendário do grau de Comendador, da Ordem da 
Instrução Pública de Portugal, uma das mais importantes comendas 
concedidas pelo governo daquele País irmão. Em seguida, comentou 
as vicissitudes da vida de F. S. Nascimento, pernambucano de 
nascimento, mas cearense de coração que venceu as agressões do 
clima do sertão cearense, transferindo-se para Fortaleza, contribuindo 
no Jornal O Povo, galgando a importante posição de Diretor da 
Imprensa Universitária, da Divisão de Intercâmbio Cultural da UFC, 
e, finalmente, elevando-se à imortalidade, assumindo a Cadeira 38 
da Academia Cearense de Letras, em 1973. Registrou, com douta 
crítica as mais importantes obras literárias de F.S. Nascimento, quais 
sejam: Apologia de Augusto dos Anjos e Outros estudos; Teoria da 
Versificação Moderna, Diretrizes da Linguagem Poética e A Estrutura 
Desmontada. Com referência ao terceiro Imortal – Horácio Dídimo, 
comentou o seu bacharelado em Direto pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e em Letras pela Universidade Federal do Ceará. 



381

Registrou o grau de Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade 
Federal da Paraíba e de Doutor em Literatura Comparada, pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. Lembrou a sublime paixão 
pela literatura infantil. Afirmou ter o mesmo, ilustrado com sua 
presença as Academias: Cearense da Língua Portuguesa, a 
Fortalezense de Letras, a dos Bibliófilos e a de Hagiologia. Lembrou 
o fascínio do sonhador Horácio Dídimo por Monteiro Lobato, cuja 
morte partiu-lhe o coração como se fora a perda de um ente querido 
de sua família. Atestou a grande paixão que tinha pela Poesia e pela 
Literatura Infantil. Por último, o confrade José Augusto, sempre 
interpretando o sentimento dos que fazem a ACL traçou, em 
cuidadosas pinceladas a figura afável e inesquecível de Genuíno 
Sales, nascido no agreste do Piauí e que, diferentemente dos três 
Imortais anteriormente citados, teve “tudo contra si, do princípio ao 
fim e venceu”. Alfabetizou-se aos 11 anos, deixando o rude labor do 
campo aos 16 anos para ingressar no Ginásio São Luiz Gonzaga, da 
Arquidiocese de Parnaíba, vindo para Fortaleza onde se gradua em 
Direito e Letras, pela UFC e UECE, respectivamente, passando a 
exercer a sublime missão de professor; torna-se poeta, ensaísta e 
contista inigualável. Ocupou a presidência da Academia Cearense 
da Língua Portuguesa, pertenceu à Associação Brasileira de 
Bibliófilos, à Academia de Letras Maçônicas do Estado do Ceará e à 
Academia Piauiense de Letras, como Sócio Correspondente. Foi 
galhardoado com a Ordem do Mérito do estado do Piauí e com o 
Título de Cidadão Cearense pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará. Referiu-se ainda o árcade José Augusto à insidiosa e 
incapacitante doença dos núcleos da base do cérebro que acometeu 
o ilustre imortal e que terminou por ceifar sua vida. Por último, 
alertou os futuros candidatos a assumirem as cadeiras vacantes dos 
Imortais então elogiados a se conscientizarem da ingente 
responsabilidade em substitui-los. Dando sequência à sessão, o 
Presidente, novamente com a palavra, explicou aos presentes que 
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aquela solenidade tinha dupla finalidade: a reverência e o encômio 
aos quatro Acadêmicos recém-falecidos e a inauguração do Espaço 
Cultural Murilo Martins. Informou que o subsolo da Academia era 
preenchido por livros encaixotados e material de secretaria, 
estragados ou descartados. Que por brilhante ideia do Acadêmico 
José Augusto Bezerra, então Presidente da ACL, adquirimos recursos 
para fazer o rebaixamento do piso e outras modificações estruturais 
que permitiram-nos a utilização de espaço tão grande quanto o 
ocupado pela ACL. Que, por sugestão sua e acatamento unânime 
dos confrades e confreiras designou o novo espaço de Espaço Cultural 
Murilo Martins. Informou que esse Espaço comporta três 
instrumentos de grande utilidade para o desenvolvimento das 
atividades culturais da ACL, quais sejam: o Memorial Barros Pinho, 
a Livraria José Telles e a Memória Iconográfica Natércia Campos. 
Fez questão de agradecer mais uma vez aos que colaboram, 
significativamente, para a consecução do Espaço Cultural Murilo 
Martins, relacionando os nomes do Acadêmico Lúcio Alcântara que 
conseguiu que o Governo Cearense destinasse verba para a ACL, do 
Grupo M. Dias Branco que participou com a substancial importância 
de R$150.000,00 (Centro e cinquenta mil reais), do Banco do Nordeste 
do Brasil que doou R$100.000,00 (cem mil reais), do Sr. Thales de Sá 
Cavalcante, Diretor do Colégio e da Universidade Farias Brito que 
doou R$5.000,00 (cinco mil reais) e do Acadêmico João Soares Neto 
que contribuiu com R$3.000,00 (três mil reais). O Presidente Ubiratan 
Aguiar agradeceu ainda à Sra. Suzana Dias da Costa Ribeiro - 
Assessora Especial da Sociedade Amigas do Livro que, apesar de sua 
provecta idade, participa ativamente de todas as solenidades desta 
arcádia. Referiu-se ainda às diversas personalidades presentes à 
solenidade, dentre elas, a esposa do poeta Barros Pinho. Como nada 
mais houvesse a ser tratado, eu, Flávio Leitão, lavrei a presente Ata 
que, após discussão, será assinada pelos presentes.
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ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DA 
ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS –  BIÊNIO 2019-2020

No dia dez (10) de dezembro de dois mil e dezoito (2018), no 
período de 15h às 17h, no Palácio da Luz, sede da Academia Cearense 
de Letras – CNPJ:07.369.952/0001-26, realizou-se a Assembleia 
Geral Eleitoral para eleição da diretoria da Academia Cearense 
de Letras, entidade sem fins lucrativos constituída pelo estatuto 
no 726 com registro em 14/08/1952, no 1º R.P.J. de Fortaleza, com 
registro de aditivo no livro 10, folhas 458, nº de ordem 1926, em 
26/06/1967 e primeiro aditivo consolidado no 141823, com registro em 
26/09/2007. A comissão escrutinadora para supervisionar o processo 
eleitoral foram os acadêmicos Francisco Ernando Uchoa Lima, José 
Augusto Bezerra e Marly Sales Vasconcelos. Os acadêmicos que não 
compareceram à Eleição enviaram seus votos pelos Correios, seguindo 
as determinações do Estatuto da ACL.  A Chapa única Natércia Campos, 
cuja composição segue abaixo, foi eleita pela unanimidade dos votantes 
(32 votos).

CHAPA NATÉRCIA CAMPOS
Presidente de Honra – José Murilo de Carvalho Martins

Presidente – Ângela Maria Rossas Mota de Gutiérrez

Vice-Presidente – Juarez Fernandes Leitão

Secretário Geral – Francisco Flávio Leitão de Carvalho

Secretário Geral-Adjunto – José Batista de Lima

Diretora de Finanças – Giselda de Medeiros Albuquerque

Diretora Cultural – Maria de Lourdes Dias Leite Barbosa

Diretor de Patrimônio – José Linhares Filho

Diretora de Publicações – Noemi Elisa Costa de Soriano Aderaldo

Conselho Fiscal – Ednilo Gomes de Soárez, Francisco Ernando Uchôa 
Lima, e Pio Rodrigues Neto.
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Os membros eleitos tomaram posse no Palácio da Luz, no 
dia 30 de janeiro de 2019, data que inicia o mandato para o biênio 
2019-2020 e que encerra-se no dia 29 de janeiro de 2021. A sessão 
foi aberta pela cerimonialista Regina Pamplona Fiúza que, logo 
em seguida, passou a formar a Mesa da Solenidade.   O Presidente 
Ubiratan Diniz de Aguiar fez, na ocasião, um breve discurso e logo 
após empossou a nova presidente, Angela Maria Rossas Mota de 
Gutiérrez, que empossou os demais membros. A seguir foi servido 
um coquetel.



11ª Parte

Relação dos Acadêmicos 
e seus endereços
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RELAÇÃO DOS ACADÊMICOS E SEUS ENDEREÇOS
DISTRIBUIÇÃO DOS PATRONOS E

ACADÊMICOS POR ORDEM DE CADEIRAS

Acadêmicos da Primeira Fase, sem Patronos e sem Cadeiras  
Farias Brito – Drumond da Costa – José Domingues Fontenele – 
Benedito Sidou - Franco Rabelo – Pedro de Queirós – F. Alves de 
Lima – Valdemiro Cavalcante – Álvaro Mendes – José Carlos Júnior 
– Virgílio de Morais – José de Barcelos – Antônio Bezerra – Eduardo 
Studart – Adolfo Luna Freire – Eduardo Salgado – Alcântara Bilhar 
– Valdivino Nogueira – Henrique Théberge – Rodrigues de Carvalho

OBS – * - Acadêmicos que ocuparam duas  ou três cadeiras  durante  
sua vida na Instituição.

Cadeira 1
Patronos: Ocupantes:

José de Alencar (1922) Justiniano de Serpa

Adolfo Caminha (1930) Ermínio Araújo

Adolfo Caminha (Atual) Sidney Neto

Atual: Sânzio de Azevedo
Rua Leonardo Mota, 1080 - Apto. 501 / CEP: 60.170-041 - Fortaleza - Ceará

Cadeira 2
Patronos: Ocupantes:

Paulino Nogueira (1922) Guilherme Studart

Agapito dos Santos (1930) Amora Maciel

Álvaro Martins (Atual) Luís Sucupira*

Atual: José Batista de Lima
Rua José Alves Cavalcante, 1163 / CEP: 60.822-570 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 3
Patronos: Ocupantes:

Senador Pompeu (1922) Tomás Pompeu

Álvaro Martins (1930) Luís Sucupira

Antônio Augusto (Atual) Martins Filho

Atual: Carlos Augusto Viana 
Rua: Manoel Jacaré, 171/1500 / CEP: 60.175-110 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 4
Patronos: Ocupantes:

Joaquim Catunda (1922) Antônio Augusto 

Antônio Augusto (1930) J. J. Pontes Vieira 

Antônio Bezerra (Atual) Raimundo Girão

Milton Dias

Joaryvar Macedo

Atual: José Murilo de Carvalho Martins 
Av. Beira Mar, 3660/401 / CEP: 60.165-121 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 5
Patronos: Ocupantes:

Adolfo Caminha (1922) Alf. Castro

Antônio Bezerra (1930) Antônio Furtado

Antônio Papi Júnior (Atual) Fran Martins

Atual: Eduardo Diatahy Bezerra de Meneses
Rua Marlio Fernandes, 140 – Guararapes / CEP: 60.810-025 – Fortaleza – Ceará 



389

Cadeira 6
Patronos: Ocupantes:

Fausto Barreto (1922) Thomaz Pompeu Sobrinho

Antônio Pompeu (1930) F. Alves de Andrade

Antônio Pompeu (Atual) Natércia Campos

Atual: Virgílio Maia  
Rua: Joaquim Nabuco, 250/600 / CEP: 60.125-120 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 7
Patronos: Ocupantes:

Liberato Barroso (1922) Antonino Fontenele

Araripe Júnior (1930) Cruz Filho

Clóvis Beviláqua (Atual) Mário Linhares

Nertan Macedo

Atual: Marly Vasconcelos  
Rua: Martinho Rodrigues, 88 - Fátima / CEP: 60.411-280 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 8
Patronos: Ocupantes:

Álvaro Martins (1922) Alba Valdez

Capistrano de Abreu (1930) Valter Pompeu

Domingos Olímpio (Atual) Fernandes Távora*

Aderbal Sales

Atual: Horácio Dídimo († 2 Set. 2018)  
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Cadeira 9
Patronos: Ocupantes:

Tomás Lopes (1922) Carlos Câmara

Domingos Olímpio (1930) Fernandes Távora

Fausto Barreto (Atual) Alencar Matos

João Clímaco Bezerra

Atual: Genuino Francisco de Sales († 29 Set. 2018)

Cadeira 10
Patronos: Ocupantes:

Lívio Barreto (1922) Sales Campos

Farias Brito (1930) Matos Peixoto*

Gonçalo Mororó, Padre (Atual) Abelardo Montenegro

Atual: Ednilo Gomes de Soárez  
Av. Beira Mar, 4777/1500 / CEP: 60.165-121 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 11
Patronos: Ocupantes:

Antônio Bezerra (1922) Otávio Lobo

Fausto Barreto (1930) Carvalho Júnior

Guilherme Studart, Barão (Atual) Joaquim Alves

José Valdivino

Atual: Dimas Macedo 
Rua: Fonseca Lobo, 1355/801-A / CEP: 60.175-020 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 12
Patronos: Ocupantes:

Araripe Júnior (1922) Cursino Belém

Franklin Távora (1930) Joel Linhares

Heráclito Graça (Atual) Natanael Cortez*

J. C. Alencar Araripe

Atual: José Augusto Bezerra  
Av. Rui Barbosa, 748/800 / CEP: 60.115-220 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 13
Patronos: Ocupantes:

Martinho Rodrigues (1922) Soares Bulcão

Heráclito Graça (1930) Natanael Cortez

Jerônimo Tomé, Dom (Atual) Misael Gomes

Ribeiro Ramos

Atual: Mons. Francisco Manfredo Tomás Ramos  
Rua Tavares Coutinho, 1736/601-Varjota / CEP: 60.155-190 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 14
Patronos: Ocupantes:

Antônio Ibiapina (1922) Jorge de Sousa

Jerônimo Tomé (1930) Misael Gomes

João brígido (Atual) Jáder de Carvalho*

José Maria Barros de Pinho

Atual: Ernando Uchoa Lima  
Av. Beira-Mar,  4320/500 / CEP: 60.165-121 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 15
Patronos: Ocupantes:

Antônio Martins (1922) José Lino da Justa

João Brígido (1930) Jáder de Carvalho

João Capistrano de Abreu (Atual) Braga Montenegro

Atual: Mons. Francisco Sadoc de Araújo
Rua da Ressurreição, 926, Bairro: Pe. Ibiapina / CEP: 62.022-345 – Sobral – Ceará 

Cadeira 16
Patronos: Ocupantes:

Antônio Ibiapina, Padre (1922) Júlio Ibiapina

João Moreira (1930) Antônio Teodorico

João Franklin Távora (Atual) Joel Linhares*

Newton Gonçalves

Atual: Maria Beatriz Rosário de Alcântara
Rua: Av. Antônio Justa, 3320/300 / CEP: 60.165-090 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 17
Patronos: Ocupantes:

José Avelino (1922) Álvaro de Alencar

Joaquim Catunda (1930) Renato Braga

Joaquim Catunda (Atual)
Atual: Paulo Bonavides
Rua Manoelito Costa, 281- Lagoa Redonda / CEP: 60.831-374 – Fortaleza – Ceará
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Cadeira 18
Patronos: Ocupantes:

Soares Bezerra (1922) Andrade Furtado

Joaquim José Vieira, Dom (1930) Otávio Lobo* 

José Cardoso de Moura Brasil (Atual) Antônio Girão Barroso

Geraldo Fontenele

Atual: Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez
Rua Deputado Moreira da Rocha, 865 / CEP: 60.160-060 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 19
Patronos: Ocupantes:

Antônio Tibúrcio, General (1922) Raimundo Arruda

José Albano (1930) Martinz de Aguiar

José Albano (Atual) Mozart Soriano Aderaldo

Atual: Juarez Leitão
Rua Silva Jatahy, 760/1000 / CEP: 60.165-070 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 20
Patronos: Ocupantes:

Tristão Araripe (1922) Antônio Drumond

José de Alencar (1930) Antônio Sales*

José Liberato Barroso (Atual) Clodoaldo Pinto*

Atual: Cid Sabóia de Carvalho
Rua Gustavo Sampaio, 1999 - Alagadiço / CEP: 60.455-001 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 21
Patronos: Ocupantes:

Oliveira Sobrinho (1922) Raimundo Ribeiro

José Liberato Barroso (1930) Clodoaldo Pinto

José de Alencar (Atual) Filgueiras Lima

Raimundo Girão*

Osmundo Pontes

Atual: Regine Limaverde
Rua Leonardo Mota, 460/202 / CEP: 60.170-040 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 22
Patronos: Ocupantes:

Paula Nei (1922) Quintino Cunha

Justiniano de Serpa (1930) Leiria de Andrade* 

Justiniano de Serpa (Atual) Alba Valdez*

Eduardo Campos

Atual: César Asfor Rocha
Av. Beira Mar, 1140 / 700 / CEP: 60.165-121 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 23
Patronos: Ocupantes:

José Sombra (Pai) (1922) José Sombra Filho

Lívio Barreto (1930) Elias Mallmann

Juvenal Galeno (Atual) Henriqueta Galeno

Florival Seraine

Atual: Luciano Maia
Rua Paula Ney, 155/200 / CEP: 60.140-020 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 24
Patronos: Ocupantes:

Heráclito Graça (1922) Ferreira dos Santos

Mário da Silveira (1930) Júlio Maciel

Lívio Barreto (Atual) Gastão Justa

Atual: Pedro Paulo Montenegro
Rua Visconde de Mauá, 3302 / CEP: 60.125-125 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 25
Patronos: Ocupantes:

Valdemiro Cavalcante (1922) Francisco Prado

Gonçalo Mororó Padre (1930) Demócrito Rocha

Manuel de Oliveira Paiva (Atual) Carlyle Martins

Atual: Pedro Henrique Saraiva Leão
Rua Marcos Macêdo, 1301/301 / CEP: 60.150-190 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 26
Patronos: Ocupantes:

Visconde de Sabóia (1922) Leiria de Andrade

José Cardoso de Moura Brasil (1930) Otávio Lobo

Manoel Soares Bezerra (Atual) Andrade Furtado*

Otacílio Azevedo

Atual: Lúcio Gonçalo de Alcântara
Av. Antônio Justa, 3320/300 / CEP: 60.165-090 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 27
Patronos: Ocupantes:

Rocha Lima (1922) Cruz Filho

Manuel de Oliveira Paiva (1930) Papi Júnior*

Manuel Soriano de Albuquerque (Atual) Epifânio Leite

Adonias Lima*

Durval Aires

Atual: César Oliveira Barros Leal
Rua José Carneiro da Silveira, 15/301 / CEP: 60.150-260 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 28
Patronos: Ocupantes:

João Brígido (1922) Antônio Teodorico

Oto de Alencar (1930) José Sombra Filho*

Mário da Silveira (Atual) Leonardo Mota*

Júlio Maciel

João Jacques

Atual: Giselda Medeiros
Rua Carlos Vasconcelos, 1847/1203 / CEP: 60.115-171 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 29
Patronos: Ocupantes:

Farias Brito (1922) Matos Peixoto

Paulino Nogueira (1930) Carlos Studart Filho

Paulino Nogueira (Atual) Itamar Espindola

José Costa Matos

José Alves Fernandes

Atual: Ubiratan Diniz de Aguiar
Av. Chanceler Edson Queiroz, 200/1301-B / CEP: 60. 810-145 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 30
Patronos: Ocupantes:

Alberto Nepomuceno (1922) Beni Carvalho

Senador Pompeu (1930) Adauto Fernandes

Raimundo Rocha Lima (Atual) Josaphat Linhares*

Atual: Linhares Filho
Rua Mário de Alencar Araripe, 185 / CEP: 60.883-500 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 31
Patronos: Ocupantes:

Domingos Olímpio (1922) Fernandes Távora

Pompílio Cruz (1930) Mozart Damasceno

Raimundo Farias Brito (Atual) Leite Maranhão

Cursino Belém

Cláudio Martins

Francisco Carvalho

Atual: Maria de Lourdes Dias Leite Barbosa
Rua Bento Albuquerque, 399/702 / CEP: 60.190-080 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 32
Patronos: Ocupantes:

Franklin Távora (1922) Leonardo Mota

Raimundo Rocha Lima (1930) Josaphat Linhares

Raimundo Ulisses Pennafort, Cônego (Atual) J. V. Ribeiro Ramos

Moreira Campos

Rachel de Queiroz

Atual: Napoleão Nunes Maia Filho
Rua Cônego Braveza, 475 / CEP: 60.822-820 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 33
Patronos: Ocupantes:

Visconde de Sabóia (1930) Antônio Sales

Rodolfo Teófilo (Atual) Tomás Pompeu Filho

Perboyre e Silva

Otacílio Colares

Atual: Noemi Elisa Aderaldo
Rua Andrade Furtado, 333 / Apto 101 / CEP: 60.192-070 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 34
Patronos: Ocupantes:

Samuel Uchoa (1930) Papi Júnior

Samuel Uchoa (Atual) Dolor Barreira

J. Figueiredo Filho

Denizard Macedo

Vinicius Barros Leal

José Telles da Silva

Atual: Flavio Leitão
Av. Rui Barbosa, 255/400 / CEP: 60.115-220 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 35
Patronos: Ocupantes:

Manuel Soriano Albuquerque (1930) João Augusto Frota, Padre

Thomaz Pompeu (Atual) Teodoro Cabral

Livino de Carvalho

Cândida Galeno

Argos Vasconcelos

Alberto Nepomuceno de Oliveira

Atual: João Soares Neto
Av. Beira Mar, 2300/1300 / CEP: 60.165-120 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 36
Patronos: Ocupantes:

Tibúrcio Rodrigues (1930) Rodolfo Teófilo

Thomaz pompeu, Senador (Atual) J. Martins Rodrigues

Hugo Catunda

Carlos Neves D'alge († 20 Dez. 2017)

Atual: Révia Maria Lima Herculano (Posse: 7 Nov. 2018)
Av. Beira Mar,  4344/702 - Meireles / CEP: 60.165-121 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 37
Patronos: Ocupantes:

Tomás Lopes (1930) Adonias Lima

Tomás Lopes (Atual) Mozart Firmeza

Manoel Albano Amora

Atual: Teoberto Landim
Av. Barão de Studart, 1966/502 / CEP: 60.120-001 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 38
Patronos: Ocupantes:

Thomaz Pompeu (1930) Júlio Maciel

F. S. Nascimento († 4 Ago. 2018) (Atual) Monte Arrais

Menezes Pimentel

Eleito: Antônio de Pádua Lopes de Freitas (23 Nov. 2018)
Rua Jacinto Botelho, 94 / CEP: 60.810-050 – Fortaleza – Ceará 
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Cadeira 39
Patronos: Ocupantes:

Ulisses Pennafort, Cônego (1930) Moreira Azevedo

Tristão de A. Araripe Júnior (Atual) Beni Carvalho*

Cruz Filho*

Plácido Aderaldo Castelo

José Rebouças Macambira

Atual: Mauro Benevides
Rua Tiburcio Cavalcante, 700/21.and. / CEP: 60.125-100 – Fortaleza – Ceará 

Cadeira 40
Patronos: Ocupantes:

Luis Miranda (1922) Antônio Tomás, Padre 

VALDEMIRO CAVALCANTE (1930) Emídio Barbosa  

VISCONDE DE SABÓIA (ATUAL) Carlos Oliveira Ramos

Tomás Pompeu Filho*

Artur Eduardo Benevides 

Atual: Durval Aires Filho
Rua Nelson Studart, 227 / CEP: 60.811-040 – Fortaleza – Ceará 


