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APRESENTAÇAO

A Acadetnia Cearense de Letras, mais uma vez, desempenha o
seu papel ao divulgar a literatura, incentivar o amor à leitura e promo
ver o desenvolvitnento da cultura em nosso Estado.

O Ciclo de Conferências sobre Uteratura Universal, realizado
durante os tneses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2004, ultrapassou
as nossas expectativas. Foratn 415 pessoas inscritas, todas visivelmente
interessadas en1 ampliar seus conhecimentos, com destaque para o grande
nútnero de jovens estudantes, fato que nos proporciona uma agradá
vel sensação de haver cumprido os nossos objetivos.
Segundo William Blake

o ato mai.r s11blime de todos é edificar ttnJ otttro

para toda a gente. Através das conferências sobre os principais escritores
da Literatura Universal, temos a certeza de que conseguimos despertar
nos participantes o amor pelos livros e pela leitura, afinal um bom livro
não deve ser sotnente lido, devemos aprender a conviver com ele,
sempre. Escolher os autores foi tarefa difícil, procurei contemplar os
de maior destaque em vários países, finalizando com um passeio pelas
·

histórias que foram transmitidas oralmente, ao longo do tempo, e que
influenciaram a criação de temas e de heróis de grandes obras da Lite
ratura Universal.
Cotno coordenadora deste Ciclo de Conferências e da antologia
que estamos publicando agora, devo agradecer: ao nosso então Presi
dente, o poeta Artur Eduardo Benevides, pelo exemplo de amor e de
dicação à Acadetnia Cearense de Letras, durante os doze anos etn que
esteve à frente dos destinos da ACL, iluminando os nossos projetas; ao
atual Presidente Murilo Martins, pelo apoio irrestrito aos programas cul
turais da Academia e pelo prestígio da sua presença constante; aos pro
fessores e acadêmicos Pedro Paulo Montenegro e Sânzio de Azevedo,
pela orientação na feitura do programa e pelas conferências dadas; à
professora e acadêtnica Angela Maria Rossas 1viota de Gutiérrez, direto
ra do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, por
sua participação

c

pelo grande apoio na indicação dos professores da

UFC e da UECE, que enriqueceratn a nossa progratnação.
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1\o governador do Estado do Ceará, o acadêtnico I..�úcio
Alcântara, através da Secretaria de Cultura - SE�CUJ�T, dirigida por
Cláudia Leitão, os nossos agradecitnentos pela itnportante colabora
ção para a tnanutenção da ACL e do Palácio da Luz.
Gratidão aos professores acadêtnicos pela disponibilidade e pela
dedicação cotn que contribuíratn proferindo brilhantes conferências,
fazendo cotn que a Acadetnia Cearense de Letras se firme, cada vez
tnais, como referencial, como local de convivência cultural e espaço
dedicado ao aprendizado das verdades, das histórias e das sublimes
belezas contidas nos livros.
Agradecimento especial à Caixa Econômica Federal por mais
esse patrocínio, setn o qual não teria sido possível realizar este evento
cul�ral e esta publicação.
Enorme gratidão ao acadêmico e Deputado Federal, Mauro
Benevides, responsável direto pela viabilização do patrocínio da
CAIXA, e à dinâmica Ana Cláudia Queiroz Rabelo, secretária da Aca
demia Cearense de Letras e da Sociedade Amigas do Livros, pela
dedicada colaboração na organização desta coletânea.
Aos excelentes professores da UF C e UECE e aos atentos alu
nos, o nosso reconhecimento e a esperança de encontrá-los no próximo
Ciclo de Conferências que se chamará

Panorama Literário.

Regina Pamplona Fiúza
Diretora Ad!!Jinistrativa
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Presidente da Sociedade Amigc1s do Livro,
1nen;bro da.Acade11Jia Fortalezense de Letras e
da Associação Brasileira de Bibh'ófilos.
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