ELOGIO 0[ UMA INT[tiGENCIA
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Há r1uase cmco anos, ei

. ·opu. o
· ... v- apogeu

d e sap areceu do cenário intc

�tua!

qnerida ele Antônio Fur tado (
Foi um dos homens de

Sua

inteligência era

V ALDO RIBEIRO RAMOS

letras

do

ele uma inteligência vigorosa,

Ceará,

a

popularissima

figura

e

.
.
.
ele ma i or capacidade que a m eia conheci.

extraordiiÜ ria:

creio

mesmo

que não erraria,

se dissesse que tocava ás fronteiras elo gênio .
Ainda q uando 1·ivia em

Baturité, s ua

c

minha cidade. encraYarla na

IPol dura de suas oerras a s p e ra s e tão cheia de rec o r d aç ã o para nós ambos .
ITYelcu acentuado pendor para a Yida lit.erária. ele tal modo preparando uma

s,',Jida base de conhecimentos, que. mais t�u·cle, com a experiência que os
a n o s lhe trouxeram

e

o c<tudo hcm o rientad o mereceu na sua terra, e,

ci;tre os ele sua geração. sagrar-se verdadeiro artista da palavra.
Oriundo ele uma família de ho m e n s de talento, Antônio Furtado fez
rápida carreira, subindo sempre por suas próprias fôrças, sem interferência
que nfw fôra uma vontade férrea e disciplinada, a serviço ele um

outr a

c é!·ebr o
A

1·erclacleiramente pri1·ilegiado.
p r i n c í p io

exerceu

moços. !11uitos elos quais

o magistério, at raind o uma geração inteira ele
foram depois fi gura s de prol no Ceará.

Foi nesse tempo, menino de c:dças curtas, q u e tive o primeiro contacto
cem Antônio Furtado, por ter

un1

tio ad-,·erticlo a meu pai da conveniência

de me pôr na escola. talvês antes para me privar elos divertimentos da rua,
na companhia ela m ol c cagcm do meu tempo e ela minha idade, que mesmo

po�·que su r p r e e nde s se em mim qua lqu er manifestação ele vontade. Conf esso ,
fr:�ncamcnte, que me seduzia

formar co m o m e u batalhão,

t;�l as de coqueiro, na praça do mer cado e enfrentar
rua, á be ira elo Rio das Lages.

c

que

nem

o

armado

ele

batalháo da outra

ele le1·e me pass ara pela meíite

meter - me com livros ou otll·ir preleçues ele professores. Eu era uma criança.
Mas

o

que é certo, é que um be lo dia me l eva ram a matricular na escol3

ele Antônio Furtado. que. ficava alí. ainda me lembro be m . na d esc ida

tb cidGcle para
o

a

estação, numa posiçáo que nos permitia aos alunos ver

trem quando passa,·a

fumc1�anclo

e

rugindo

nas

suas

juntas

levando e trazendo a civilizaçáo da Capital para o in t eri o r.

ele aço,
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Antônio Furtado gozava a fama ele exímio professor ele humanidade.
o

E

era

ele

fato.

Estudava

muito,

escrevia e falava nas recepções e

manifestações públicas, toda vez que a cidade se engalanava para r ec eb e r
t:m

procer político ou um visitante de renome. Frequentei com assiduidade

as aulas e fui bom aluno. O mestre tinha vivo interessee pelos pupilos,
ralhava, aconselhava, e, nas sabatinas, ás quinta-feiras, em fila os alunos,
ao redor da grande mesa, examinava o gráu de aproveitamento de cada
um. Não

raro,

nessas ocasiões, estalava um

o, corria uma lágrima ou

se ouvia um p rotesto.

•·.. .

No fim do primeiro ano letivo o

.·

·

mestre para a capital, de cuja Fac1·'
de bacharel, e eu seguira para uma faze.
qt:asi os

quinze anos.

novo

Ne�se

'

�d

ambien

·

\:r

t� arou: transferira-se o
r
;:>ais, saía com a láurea

serra, onde permaneci até
que

se

lh e

abrira,

tinha

J\ntônio Furtado, que sempre fôra estudioso, alheio e independente por
temperamento ou por necessidade, ao tumulto ·das ruas, todas as possibi
lidades para execução elos planos que se

lhe

traçara, frequentando as

Elclhores rodas da época e convivendo com os homens de mais acentuach
p:·ojeção na metrépole proYinciana. Aí se manifesta em toda a p l enitud e
o

seu poder liter[nio e artístico. aparecendo na imprensa diária ou na

t r ibuna , aplaudido e admirado pelos que o om·iam ou liam seus traktlhos
vasados em linguagem escorreita, rica e brilhante. Prosador e poeta em
qualquer desses aspectos cb <11"te ele e:;crever, senhor ele uma pena agi!

e

segura.

predestinada

a

esculpir páginas ve;·clacleiramente l apid are s ,

1�mitas elas qu<tis dignas ele figurar em antologi<ts, entre as elos maio res
m estres do verso ou da prosa. assim pela opulência e força da expressão,
como tambcm pela beleza do estilo.

Dcstarte. analisando-se suas compo

sições, não seria fácil se em A.ntônio Furtado o poet<t en1 maior que o
p:·osaelor. parecendo. porem, que atnbos

se

podem manter no mesmo pé de

i��T1<1lmente. r\ o crítico bem in te ncionado e preocupado com a análise da
obra ou do artista que a produziu, não cumpre apenas o estudo superficial
de qualidades ou defeitos que

a

mesma apresenta. A obra traduz o senti

mento do artista. e. deste modo, para estudá-la, impõe-se o conhecimento
exo.to de uma serie ele cau;;as que concorrem para personificá-lo, definin
c�o-lhe

as cliretrizes.

Daí a necessidade ele determinar as

pensamento que nele influíram.

o

temperamento,

a

correntes do

natureza

elos seus

estudos, as su<ts faculdades descritivas;, os autores ele sua predileção, o
meio em que o seu espírito despertou para a vida, e, até. condições de

orc!em biológica que, não ha negar, têm ação preponderante na fomnção
psí.quica elo indivíduo. A obra ele <trtc, qualqu:::r que ela seja, literári;1 ou
plástica, reflete um estado clalma elo autor.

Em

Antônio Furtado um trecho

de prosa ou um soneto é sempre uma obra bem urdida, em l inguage1:1 forte
e

de opulenta adjetivação, resultado ele sua própria formação impetuosa

e

pletórica. Por isso Y1esm0 foi um pale,trador admirável, não se calava
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nunca, tinha sempre uma evasiva ou uma resposta pronta, quando aparteado,
dominava completamente os que o ouviam, trazendo-os como que suspensos

encanto de sua palavra. A simples leitura de seus trabalhos denuncia
felicidade com que manejava a língua: se vivesse tão só ele escrever,
enredo
de
poderia no curto espa<;o de uma noite, compor uma novela
:10

a

complicado ou uma tese sobre assunto qualquer. E a sua I inguagem era
sempre rija, tersa e limada. Se ás vezes surge rebuscada, pontilhada de
ou

preciosismos

neologisn

arcaicas e obsoletas, is
su?.

maneira de escrev

\ ,;7;;:i

f
·[j l'f.

p ro sa de Antônio FurtaC\._

'.

se destine a ficar, é um proc

se em algumas outras abusa de formas

os,

··- � � não con titúi uma faceta princ�pal na
�
�
_
·:..Je_ . l- "''111 tnCidente.
O que predomma na

-�- -�p-Ú. '"'-reve
,

•

8

uma compos1çao massiça que

�u al de aperfeiçoamento que

o

levou

en' >eus contos enfeixados en

LÔEA FIXA" ou em novelas esparsas,

uma linguagem primorosa,

e';tílo fluente, agil. nervoso, plástico. en

c<:ntador mesmo. em que se

r ,.1

r de

a

notar um quasi predomínio da influência

dt' E<;a de Queiroz, que foi elos escritores portuguêses, o mais lido no
Ta sua prosa não hú forma obscu1·a nem propriamente complicada:

Brasil.

nota-se di sc i p lin a na suc ess ã o das ideias. translucidez de p-ensamento que

car:1ct'crizam um escritor

e claro.

esc or re i to

"IDEIA FIXA" é o livro

que condens:-t todos os principais contos ele Antônio Furtado, de entre os
qu:1is

dc;;t�.::a essa página re ali s ta, cheia de muito colorido, "O PADRE

se

EST E V AO" .

que sohre ser uma urdidura verdadeiramente interessante,

ctm qu anto não original, é tambem uma pág ina de fino lavor literário, em
que surgem eloquentemente as melhores q ualidacl es do artista.
Ainda nos tempo;; acadêmicos escreveu uma pequena novela bíblica
-.

"JUD.\S"

I i i·E-rá rias.
Como

rc,·ela

aci ma salientámos não

e1n

-

que é por igual uma das suas mais delicadas composições

m ui ta s

de

s u as

se pode negar que Antônio

Furtado

páginas uma orientação artística, puramente

fjHeiroziana. E é sobretudo. no conto e na novela, domínios literários onde
n,ais
e

�e

expandiu o gênio do escritor, que mais se aproxima da linguagem

dos p rocesso s seguidos pelo mestre em quem se inspirara, chegando

n;esmo ao ponto' de parecer a sua prosa com a que tomara para modêlo.

l\Tas a nosso

ver, conquanto maneje

a

língua com essa facilidade que

tndos lhe conh ecí am os, o aspecto mais curioso pelo qual podemos medir o
n:lto do homem e mostrar o alcance ela int-eligência privilegiada ele Antônio
Furtado.

-

é a polêmica. Ninguem

er<: fluente e abundante, cor;·ent.e

o
c

sobrepuja nesse tocante. A expressão
clara. incisiva e forte, quasi sempre

tocando á agressividade. Polemista terrível pelo vigor da erudição. pelos
recursos ele dialetica. pela

for<;a de uma lógica que resistia a qualquer

investida. mordaz á S"· ift, humorista á Twain, Antôpio Furtado era sar
cástico, ferino e violento. preocupando-o unicamente inutilizar o adversário.
2em favor, pode-se a firmar, era um mestre na polêmic&, um dos maiores
r.olemistas de to d o :; os tempos que possui o Ceará, e o claro aberto com
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su:l morte, por muito tempo continuarú vago.
foram t ambem campos ele

A crónica e o ensaio ele crítica I iterária
at;viclacle mental ele

nos

Furtado,

Antônio

quais brilhou como astro ele

p r imeira grandeza, deixando alguns trabalhos que merecem lido s e devi
damente apreciados. Tinha a bossa do crítico, tendo deixado para comprova r
as suas qual idades nesse setor da ati v id ade elo pensamento um largo estudo
3c•bre Augusto Linh ares , que só por si bastaria para lhe assegurar, como
uítico, um no me acatado nas

nossas letras.

lwmem, elas suas qualidades e elos

. .

seu olhar penetrante, não escapavan,

·.

n•ana. Assim, em tudo que esc r even

.

c •� ·

de sua sugestiva personali<\.Jde. credencianc� ldhomens de let ras uma elas

vasado em

estudo da obra e elo
·

,,

trabalho

1

linguagem serena. sem excesso ele el

A gudo

·

observador. ao

talhes ela paisagem hu-

�

feitamente delineado o per fil

no· conceito severo ele notáveis

fi g uras I iterária5 mais curiosas

ela

geração a

que pertenceu. um prosador de estirpe. conb _:c ec lor exímio da língua na
qnal exprimiu seu pensamento. 1'�a galeria dos grandes e critores elo Ceará,
el e

q!lando se fizer um dia. a hiotória

nossa formação liter á ri a, seu no111e

t< · rá lugar de relêvo como uma das mais perfeitas vocações artísticas que
ainda aqui surg·iram. Na poesia tambem o gênio de Antônio Furtado
proj eta com o mesmo senso estético de um

gre go.

m a r;ni fic ênc i a

pirado diante ele uma paisagem. o seu e�pírito alça-se á
t:n;a extraordinária beleza. A

c

rija

é forte.

xp res"ão

se

Quando se sente ins

de

m esmo. a tal ponto.

que, á s Yezes se torna pesado 0 es t ilo . EntflO se pode ver i ficar que o poeta
ccc!eu lugar ao artiqa: em

vez

de

se

deixar

l ev ar

nos vôos ela inspiração.

preocupa-se com um:1. f orma c :1prichosa. chndo á ling uagem uma tonalidade
estranha, que

:1rrehata. pela

to·-ná-la clutil e le1·e.

força a imponência ela expressão. ante� de
ocasiões trabalha a língua como o arti sta

l\''e ssas

rinzela o mármore. Entretanto, 1�iio �.e lhe p ode negar feliz inspiração.
r\tmo cadenciado. perfeita interpretação das

transluciclez

imagens,

p :> ns ament o, tudo numa riquíssima tessitura ele rimas raras
Antônio Furtado é de Yerc l ade um elos
]nrnasiano,

grandes

tendo-se abebeiraclo na me �ma

e

r!P.

nobres.

poetas elo Ceará, genuino

fonte

em

que

se inspira1·an1

quantos seguiram essa escola e se integraram nos seus métodos e processos.
Sua produção poetica espalhada
:1

cm

prosa.

1n

imprensa. não é menos volumosa que

Aq ui tr:�screvemos um dos seus sonetos - autêntica joia

literária, que eleYa bem alto o nome ela poesia cea re n se

:

LOIROS ...
Loiros, da côr do sol, da côr do lllilho.
C1·cio que de oiro a arder siio fritos lrus cabelos
Mas rrle111brmn, /a111beu1

SQb o qual jorra
)

o

!11ar

wn

C III

rn!IO

fjord de gêlos

.fui: csccnle

brilho.
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um sutil arôma, um perfu.me a tomilho,

Alado, l e< Je, ondeada. E os teus cachos ... Ao vê-los
A boca se me crispa, em m1sia de mordê-l()ls,
Beijando de

Têm

E

um

mn

em

cada aloirado atilho.

wn,

Iom pau.nasial de arrebol e crepúsculo

perdido de a111or. ébrio de amor, cu. sinto,

Abalo cm i

_-,&J,�·; •o

-

'·LiJ.'f. :·H.'f� -"I!Lt
't á lua Í111a!JC7-1-I langu.e,
.l!tco1
· ·opu. 0me um Rtl o E.rtmlo,

E, com toa
En quero

c febre e111 cada músculo.

�•;.rt<t

' . (".,;..l"-��� ..

'P

,�o

�

A hóstia do leu ( · .

' . .

.

...

.

-o

•

•

vinho do teu. sangue.

'

De certo o leitor firmou ,�u juizo sobre a poesia de Antônio Furtado
c

terá notado de que porte é ·:a artista que lapidou este belíssimo alexan

drino. em que o sentimento, a inspiração, a precisão das regrar poéticas,
em rimas ricas e opulentas, encontram uma expressão cinzelada a capri
cho. Antônio Furtado não fazia versos, porque os soubesse fazer, fazia-os
porque era inspirado poeta, verdadeiro joalheiro do verso. Nesta crônica
não tentamos um ensaio sôbre sua individualidade literária, apenas ren
demos de publico, uma homenagem a quem amou e trabalhou a língua
como verdadeiro artista e nos ensinou numa fase risonha da vida, que vai
longe, a cultuar e querer os mestres que a manejaram
.
talizando-a em páginas que nem o tempo destruirá.

e

a poliram, imor

