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NOTULA 

' 

-
WILSON BOlA, médico, militar, professor de Ou/mica Or-

gânica e de Higiene Industrial, é, em verdade, um pesquisador 
e homem de letras que não pôde escapar aos descaminhos de im
posições profissionais adequadas a suas variadas aptidões. 

Sabe-se que para muitos em situação idêntica, o labor inte
lectivo converte-se em luxo só praticável por diletantismo. 

Assim condicionado e não podendo dar-se plenamente à vo
cação inata, valeu-se Wilson Bóia de opções lucrativas inafastáveis. 
E tem sido grande em muitas coisas, mercê da capacidade realiza
dora que sempre lhe sobejou. 

Como não poderia deixar de ocorrer, sobrou-lhe, nada obs
tante, tempo suficiente para recaídas espirituais reiteradas. Reite
radas e significativas, advirta-se, pois que logrou destacar-se no 
teatro e nas artes cênicas, escreveu livros, rendeu-se aos encantos 
de Camena transmudando-se em poeta de boa cepa e faz jornalis
mo até hoje. 

São frutos apreciáveis desses descaminhos imperiosos Lira 
Selvagem, poemas editados em 1945, e Ciência e Arte na Medi
cina, vigoroso ensaio posto em letra de forma nos idos de 1950. 

Discípulo de Renato Viana, produziu excelentes programas 
radiofônicos e brilhou como radioator nos bons tempos da Tupi 
e da Tamoio. 

Este, em largas pinceladas, o perfil do pesquisador e memo
. rialista que agora enriquece a ''Coleção Antônio Safes", da Acade

mia Cearense de Letras, acrescentando-lhe achega ponderável. 
Antônio Sales e sua Época foi elaborado para ficar. Até aqui 

o mestre de Aves de Arribação era um nome nacional reconhecido 
e consagrado por avaliações esparsas, às vezes de dif/cil acesso. 
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Conhecia-se o prosador, admirava-se o poeta e compositor, 
festejava-se o jornalista intimorato. Todavia, só agora, graças a esta . 
paciente lucubração nos domínios da pesquisa acurada, tem-se um 
retrato de corpo inteiro do pol/grafo cearense, que conquistou 
lugar de excepcional relevo no cenário cultural da Nação. 

Acrescenta-se que este novo tltulo da ��coleção Antônio 
Sales'' constitui mais uma contribuicão do Banco do Nordeste I 

às letras pátrias. 
Tornando-o auspiciosa realidade, Camillo Calazans de Ma

galhães e sua admirável equipe reafirmam patriótico propósito da 
instituição que superiormente dirigem. Propósito, tantas vezes 
comprovado, de não regatear esforços no sentido de elevar mais 
e mais o renome desta decantada Terra da Luz, castigada, periodi
camente, por tragédias climatéricas, porém inexcedlvel na criação 
literária, na produção científica, no campo do Direito, da Filo
sofia, da História e Historiografia, na Música e nas artes em geral. 

O Banco do Nordeste, apoiando financeira e tecnicamente 
esta obra, eleva consideravelmente o seu crédito. E Wilson Bóia, 
por força dessa sábia decisão, ingressa vitoriosamente no memo
rialismo brasileiro, ao lado dos que mais o engrandeceram. 

• 
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ANTÔNIO SA LES NA VISÃO DE Wl LSON BÓIA 

, 
Ao escrever algumas páginas como prefácio a Antônio Sales e Sua Epo-

ca, de Wilson Bóia, não escondo o prazer que experimento, e que tem origem 
em dois fatores principais: a grande admiração que voto, desde muito tempo, 
ao poeta de Minha Terra, e a comprovação do alto valor da pesquisa efetuada 
pelo autor do presente livro, escritor a quem muito ficará devendo a cultura 
do Ceará. 

Numa infância embalada pelas evocações paternas, as quais cedo me 
foram familiarizando com inúmeras figuras de nossa vida literária, o nome de 
Antônio Sales coruscava com fulgor incomum, e era de ver o orgulho com 
que meu Pai lembrava as palavras consagradoras da carta que, sob o tl'tulo 

· ��sobre a Alma Ansiosa, de Otac(lio de Azevedo", publicou o autor dos 
Versos Diversos no Correio do Ceará, de 5 de dezembro de 19 18. 1 

Por sinal, o autor de Alma Ansiosa, que o retrataria em sua Fortaleza 
Descalça ( 1980), de publicação póstuma, compôs, quando da morte do 
poeta do Parazinho, este soneto em alexandrinos, estampado n' O Povo, de 
23 de dezembro de 1940: 

Antônio Sales 

Grande Mestre! o calor de teu verso escorreito 
para sempre esfriou no túmulo sombrio . . .  
Foste o sol que tombou no ermo tétrico leito 
de lágrimas, doirando o cristalino rio . . .  

Deixaste o antigo lar como um rosal desfeito, 
pois que o encheste de luz e o deixaste vazio . . .  
Melhor que tu, ninguém soube o ser bom, perfeito, 
e a pátria te pranteou, longas horas, a fio . .. 

Partes! mas através de teus poemas divinos 
há soluços de dor, cantos de rouxinóis, 
aleluias de amor, num carrilhão de sinos! 

Sonhos, ânsias, fervor, flamfvomos crisóis, 
todo o conjunto ideal da orquestração dos hinos 
onde ardem astros de oiro e lampejar de sóis! 

' 

• 
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Já na adolescência, cheguei a saber de cor (de tanto que os reli, nas 
páginas amareladas d' A Poesia Cearense no Centenário) sonetos como "Ne
reida", ��Pátria·, ou ��os Braços de Vênus", do autor das Trovas do Norte.2 

Deliciava-me, então, a leitura do fundamental capftulo que, sobre o escri
tor, incluiu Dolor Barreira no 3<? volume de sua História da Literatura Cea
rense ( 1954), como, anos depois, me deliciaria com os relatos que, a seu res
peito, me faziam escritores que o alcançaram em plena atividade cultural, 
como Cruz Filho, Carlyle Martins e outros. 

Enfim, para testemunhar meu enorme apreço pela sua obra, basta a 
revelação de que ele é o único autor que, na minha Literatura Cearense 
(1976),3 aparece duas vezes na parte antológica: no Realismo, com um 
trecho de Aves de Arribação, e no Parnasianismo, com poemas transcritos 
dos Versos Diveros, das Poesias e da Obra Poética.4 Sem falar no fato de 
o longo ensaio que abre os Aspectos da Literatura Cearense (1982) focali
zar as Aves de Arribação, e de A Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará 
( 1983) ter Antônio Sales como um dos nomes mais citados. Nem poderia 
ser de outra forma, sabendo-se, como se sabe, que foi ele o idealizador e 
um dos vultos de maior relevo do grêmio que sacudiu o marasmo da Pro
víncia na última década do século passado ... 

Devido a essa admiração é que andei sonhando um dia com um traba
lho que retratasse o escritor e seu tempo, um livro simultaneamente sério 
e ameno, como alguns de R. Magalhães Júnior (Artur Azevedo e Sua Época 
e outros ) ou de Raimundo de Menezes (A Vida Boêmia de Paula Nei, etc. ) .  
Voltado mais para o ensaio e a historiografia literária, não me candidatava 
a tal empresa, preferindo exortar os amigos a fazê-lo. Um deles, Edigar de 
Alencar, assim me escrevia em 1970: ��sua idéia sobre um livro a respeito 
de Antônio Sales é válida. Mas há que ter tempo para respigar. E o material . 
melhor ainda deve ser o daí." Estava certo o autor d'A Modinha Cearense e 
por isso não pôde escrever o livro que eu lhe sugerira, embora haja estampa
do na Revista da Academia Cearense de Letras, de 1975, breve mas excelen-i 
te artigo, ��um L (der da Inteligência no Ceará", em que lamenta não terem 
sido inclu (dos na Obra Poética de Sales as Fábulas Brasileiras, bem como as 
trovas, os epigramas e versos de circunstância produzidos pelo poeta. 

E (o que é o destino! ) eis-me aqui a prefaciar, atendendo a desvane
cedor convite do autor, precisamente o livro com que sonhei . . .  

Wilson Bóia, quando no Rio de Janeiro pesquisava sobre a vida e o tra
balho de Osvaldo Cruz, travou conhecimento com vários textos de Sales, 
dos quais os mais famosos são as trovas do Correio da Manhã, que ajudaram 
a afastar Nuno de Andrade da chefia da Saúde Pública, beneficiando indire
tamente aquele que erradicaria a febre amarela da Capital Federal, nos pri
meiros anos do século. Transferindo-se para Fortaleza, há cerca de 7 anos, 
e trazendo consigo anotações de episódios pitorescos, poemas, conferências, 
artigos, em suma, textos onde se documenta a estada de Antônio Sales no 
Rio, foi que Wilson Bóia se lançou à tarefa de, com esses subst'dios e mais 
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os que iria colher nos arquivos cearenses, traçar o perfil biográfico desse que 
é um dos maiores nomes da cultura de nossa terra. 

O que, porém, faz deste I ivro uma obra da maior importância é o seu 
caráter documental, fruto de pesquisa cuidadosa, cujo valor mais se acentua 
quando se sabe (e sabem-no quantos, como o autor desta introdução, vivem 
à cata de velhos periódicos) do estado lamentável em que infelizmente se 
acham não poucas coleções de jornais em nossas bibliotecas. 

Chega a ser assombroso o número de informações recolhidas pelo autor 
não somente em livros, mas principalmente em revistas e jornais do passado, 
sem falar nos velhos álbuns de faml'lia. É certo que nem sempre encontra o 
leitor a fonte dessas informações, mas é preciso não esquecer, entre outras 
coisas, o costume, que tinham nossos maiores, de, ao colar carinhosamente, 
em volumes encadernados, recortes da imprensa, omitir quaisquer indicações 
de data ou de origem . . .  

Sales, aquela "figura gentil" de que fala J. J. Pontes Vieira, primo do 
poeta, em conhecida página de reminiscências;5 o ''Tio Salles" tão comoven
te ressuscitado nas memórias de Pedro Nava, seu sobrinho afim;6 o homem, 
caixeirinho recém-vindo de Soure (hoje Caucaia, e que é a I puçaba das Aves 
de Arribação) ,7 que seria o amanuense dos tempos de Caio Prado, o Deputa
do Estadual e Secretário do Interior na época da Padaria Espiritual, ou o fun
cionário do Tesouro no Rio; o jovem casquilho que chegou a ditar moda na 
Fortaleza do fim do século XIX; o velho intelectual complacente com os es
treantes que lhe pediam prefácios; o poeta, I (rico e epigramista, o romancista, 
o bom jornalista e mau orador; enfim, Antônio Sales, afável com seus amigos, 
cruel com seus desafetos, está de corpo inteiro neste I ivro. 

Várias são as revelações que vêm à tona, desfazendo velhas dúvidas. Só· 
. 

um exemplo: em certo passo do citado trabalho de Pontes Vieira, há palavras 
do próprio Sales, dando a entender que seu primeiro soneto teria sa(do, com 
pseudônimo, n'A Quinzena, do Clube Literário; ora, nesse periódico nada há 
que possa ser do poeta, anterior a "A Mãe Louca", em 15 de maio de 1887 
(e que figuraria nos Versos Diver�s) , quando, no Libertador, em cuja t ipogra
fia era impressa A Quinzena, havia sa(do, em 29 de abril do mesmo ano, na 
página 2, assinado A. Salles, o soneto ''No Jardim", ao qual parece faltar um 
vocábulo no verso 3. Há anos havia eu anotado a dúvida, que agora Wilson 
Bóia esclarece, informando que realmente é "No Jardim", do Libertador, o 
soneto de estréia de Sales, que, firmando-o com o falso nome de A. Lessal, o 
pusera por baixo da porta do jornal de João Lopes, soneto que, graças a uma 
coincidência, haveria de aparecer já firmado com o nome real do autor . . . 

Fica o leitor sabendo igualmente que, diferente do que se tem repetido, 
a traduçã� do romance I Promessi Sposi (Os Noivos), de Alessandro Manzoni, 
foi feita por Antônio Sales a pedido de José Vert'ssimo (tendo o escritor cea
rense recorrido a uma versão espanhola, a princt'pio, na falta do original itali
ano ) ,  mas se nela não figura o nome de Sales, também não aparece o de V e-

, . ri SSimO. 
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Interessante a identificação, que faz o autor, da origem de vários poe

mas dos primeiros livros de Sales, textos aparecidos primitivamente no Li

bertador, n'A Quinzena e n'A República, bem como a demonstração, em 

mais de um caso, da refundição a que o poeta submetia muitos de seus ver
sos, mesmo os de circunstância, e não apenas aqueles dos Versos Diversos e 
das Trovas do Norte que foram enfeixados nas Poesias, como assinalei nas 
notas da mencionada Obra Poética. · 

Há ·fatos que ainda comportam certa dúvida, mas é louvável a seriedade 
com que o pesquisador os questiona, ao dar, sobre eles, várias versões. É o 
problema, por exemplo, da derradeira ''fornada" ou sessão da Padaria Espi
ritual, em 20 de dezembro de 1898: segundo not(cia d'A República, a ela 
teriam comparecido 5 ''padeiros", número que coincide com o registro de 
Sales em suas reminiscências, mas com troca de alguns nomes, e Leonardo 
Mota aponta, nessa sessão, a presença de 7 amassadores do pão do espírito. 
Wilson Bóia afirma, e com razão, que de certo mesmo temos o compareci
mento de Rodolfo Teófilo, Valdemiro Cavalcante e Sabino Batista, dentre os 
membros do grupo. Sem querer tomar partido, lembro somente que Leota, 
ao escrever os artigos que originariam o livro A Padaria Espiritual, teve nas 
mãos esse tesouro que ninguém sabe onde foi parar: o Livro de Atas do mais 
original dos grêmios cearenses .. . 

Não deixa de ser vai iosa a revelação de que os Versos Diversos, com que 
o nosso poeta estreou em 1890, tiveram lisonjeira acolhida na então Capital 
Federal, pronunciando-se sobre eles em 1891 escritores como Artur Azevedo, 
Valentim Magalhães, João Ribeiro e até o então quase obscuro Cruz e Sou
sa.8 

Natural que, tratando de Antônio Sales e sua época, povoassem este 
livro inúmeras figuras do convfvio do escritor, ao longo de sua vida um tanto 
nômade. Assim é que, além de seus familiares, desfilam, em capítulos inteiros, 
em breves passagens ou em notas de cunho elucidativo, nomes da I iteratura, 
da música, da pintura, da polftica, da sociedade, enfim. Seria enfadonho 
alinhar talvez a metade sequer desses vultos, mas lembro uns tantos daqueles 
ligados às letras. Como Antônio Lafaiete - cujo pseudônimo La fite eu ignora
va -,fundador do Meirinho e d'O Figarino, tipógrafo que, segundo o Barão 
de Studart,9 fazia versos no componedor, e que surge no romance Mississipi, 
de Gustavo Barroso, como o Lammenais, redator de O Figurinha ... 

Aliás, Gustavo Barroso é personagem destacada de mais de um capí-
. tulo, sempre às turras com o poeta, de que havia sido amigo outrora. 

Nome hoje esquecido e aqui resgatado é o do poeta e oficial de Marinha 
Alfredo Monteiro Peixoto, uma das v(timas do naufrágio. do ��Solimões", em 
1892, amigo de vários dos futuros ''padeiros", e do qual o Libertador divul
gou muitos poemas, cheios de notas românticas. 

, 
Alvaro Martins, que romperia com os companheiros da "Padaria" e, 

juntamente com Tem(stocles Machado, fundaria o Centro Literário, do qual 
iria fazer parte outro poeta-soldado, Anfbal T�ófilo, igualmente contemplado 
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neste livro, com merecido destaque; Adolfo Caminha, forte no romance e 
feroz na polêmica; Rodolfo Teófilo, o 11fiel e poderoso intérprete da alma cea
rense", como lhe chamou Antônio Sales na dedicatória de Aves de Arribação, 
a partir de sua primeira edição em volume; Henrique Jorge, o Embaixador da 
Música; Lopes Filho, Lufs Sá, José Maria Brfgido, Sabino Batista, José Carva
lho, e quantos outros que, ao mesmo tempo ou em fases diferentes, se congre
garam no buliçoso grupo nascido no Café Java; Juvenal Galeno, o Padeiro-mar 
honorário; Leonardo Mota, Filgueiras Lima, Rachel de Queiroz, Suzana de 
Alencar Guimarães; e mais o tão pouco lembrado poeta paulista Antônio de 
Godói; o mineiro Belmiro Braga, poeta ��descoberto" pelo autor do Panteon; 
e nem é preciso falar de toda uma plêiade de escritores l argamente consagra
dos, onde se destacam Machado de Assis, Raimundo Correia, João Ribeiro, 
José Verfssimo, Coelho Neto e Afonso Celso, dentre outros. 

Da maior relevância a I ista de pseudônimos usados pelo poeta, assim 
como o elenco de tftulos de quantos poemas e artigos de sua pena pôde o pes
quisador desencavar das velhas coleções de jornais ou dos álbuns de recortes 
(preparados por D. Alice, esposa de Sales, e doados à Academia Cearense de 
Letras pelo escritor Pedro Nava ) .  E, fechando o livro, a cronologia de Antô
nio Sales, peça importantfssima numa obra dessa natureza, em que o leitor 
pode ter uma visão ampla da trajetória do escritor em causa. 

A meu ver o pesquisador mais legítimo é aquele que, tal como disse 
Dotar Barreira, ao falar de si próprio e da construção de sua obra, não teme 
��entrar de jornais velhos adentro, sob a atmosfera poeirenta de arquivos pú
blicos e particulares, e procurar em almanaques, revistas, opúsculos e folhetos, 
as mais das vezes comidos de traças e úmidos de bolor", 1 O reconstituir, agora 
digo-o eu, a linha evolutiva de uma vida, através dos fragmentos deixados ao 
longo de sua militância cultural. 

Wilson Bóia é um investigador do passado, um cultor da memória de 
nossa terra, e por conseguinte um conhecedor experiente da famosa "poeira 
dos arquivos", e seu livro será doravante obra fundamental na bibliografia 
de quantos outros trabalhos pretendam enfocar honestamente a vida e a 
obra de Antônio Sales, esse puro homem de letras que há muito estava a 
merecer a homenagem de um livro inteiro a ele dedicado, a ele que é, sem 
favor e sem retórica, uma das glórias mais genuínas da história cultural de 
nossa terra. 

Sânzio de Azevedo 
(da Academia Cearense de Letras ) 
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NOTAS 
• 

1. Ver Aspecto; da Literatura Cearense. Fortaleza, UF C/ ACL, 1982, 
pp. 306-9.  

2. Essa coletânea, sal' da em 1922 da Tipografia Moderna, foi organizada 
por Sales Campos, e traz na capa desenho de meu Pai. 

3. Esse livro, edição da Academia Cearense de Letras (39 vol. da Coleção 
Antônio Sales), foi publicado graças ao dinamismo de Cláudio Mar
tins, presidente daquela entidade. 

4. SALES, Antônio. Obra Poética. Organização de Braga Montenegro, 
apresentação de Otact'lio Colares e notas de Sânzio de Azevedo. 
Fortaleza, Secretaria de Cultura do Ceará, 1968. 

5. VIEIRA, J. J. Pontes. "A Figura Gentil de Antônio Sales". Revista da 
Academia Cearense de Letras. Fortaleza, 3 ( 1) : 9-33, 1941, nov., 
2a. fase. 

6. NAVA, Pedro. Baú de Ossos. 2. ed. Rio de Janeiro, J. Olympio, Sabiá, 
1972 e Balão Cativo. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1973. 

7. O próprio Sales revelou a Cruz Filho não somente o nome real de I pu
çaba como também o fato de o poeta Matias de Araújo, personagem 
de Aves de Arribação, ser 11Uma autocaricatura do próprio autor do 
romance", como está dito no artigo �'Antônio Sales (algumas notas 
e recordações)", enfeixado na mesma revista em que figura o traba
lho de Pontes Vieira. 

8. Até 1893, ano do Missal e dos Broquéis, se Cruz e Sousa não tinha maior 
destaque no Rio, muito menos no Ceará, onde era praticamente des
conhecido como poeta, razão por que Sales não o cita (nem a outro 
poeta brasileiro ) ao falar de simbolistas no prefácio dos Phantos, de 
Lopes Filho, sa (do naquele a no. 

9. STUDART, Guilherme. Dicionário Biobibliográfico Cearense. Fortaleza, 
Tipolitografia a Vapor, 191 O, v. 1, p. 90. 

1 O. BAR R EIRA, Dolor. História da Literatura Cearense. Fortaleza, Instituto 
do Ceará, 1948, v. 1, p. 11 . 
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