
no Sul do Pais, o certo é que, talvez mesmo antes de. tomar conhecimento do grupo da Folha Popular que em 1891 con
gregou poetas como Cruz e Sousa, Emiliano Perneta e B. Lo
pes, eram já simbolistas alguns membros da Padaria Espiri
tual, dois dos quais deixaram livros de poesia: Lopes Filho e 
Livio Barreto; por isso, quando estudarmos o Simbolismo no 
Ceará, as duas figuras apresentadas serão precisamente esses 
dois "padeiros" . 

Mas é tempo de falarmos no grêmio que surgiu para fazer 
frente à Padaria Espiritual, iniciando uma emulação que mais 
ainda agitaria a modorrenta vida literária da Província: o 
Centro Literário. 

O CENTRO LITERÁRIO 

Aparecendo em 1894, essa agremiação não teve evidente
mente a mesma originalidade e, em conseqüência, a mesma 
projeção nacional conseguida, dois anos antes, pela Padaria 
Espiritual. 

Todavia, seu nome chegou ao Rio de Janeiro, onde tam
bém foi cercado de elogios, e não se pode de maneira alguma 
dizer haja sido o Centro Literário um grêmio como dezenas de 
outros que pululavam em todo o Estado, nas últimas décadas 
do século XIX: é que, além de haver quebrado a quase tradi
cional transitoriedade da maioria dos agrupamentos de in
telectuais da Província, logrando manter-se durante cerca de 
10 anos, chegou a publicar uma revista, intitulada Iracema, e 
reuniu o maior número, talvez, de sócios já observado entre 
nós, sendo que, ao lado do aspecto quantitativo pesava forte
mente 0 qualitativo, t�l a envergadura intelectual de 

. 
grande 

parte de seus componentes. 

Esses sócios,- entretanto, não ingressaram todos de uma 
só vez, nem de duas, nem mesmo de três: fundado no dia 27 
de setembro de 1894, d'ois dias depois o jornal A República 
noticiava sua instalação, dele dizendo: "Isento do vírus con
taminoso e letal do exclusivismo, combaterá em prol de todas 
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as idéias alevantadas, visando torná-las do embrião à reali
dade pelo consentâneo e mútuo auxüio de tódos por um. "  Em 
seguida vem a lista dos sócios, nesta ordem: 

_,.... 

Juvenal Galeno 
Viana de Carvalho 
Temistocles Machado 
Pápi Júnior 
Alvaro Martins 
Luis Agassiz 
·Pedro Moniz 
Rodolfo Teófilo 
Alves Lima 
José Olimpio 
Otacílio de Oliveira 
Ulisses Sarmento 
Francisco Barreto 
João Barreto 
Bonfim Sobrinho 
Alfredo Severo 
Tancredo de Melo 
J ovino Guedes . 

Quintino Cunha 
Frota Pessoa 
Eduardo Sabóia 
Alcides Mendes 
Farias Brito 
Bruno de Sabóia 
Almeida Braga 
Belfort Teixeira • 

Desta primeira lista podemos dest�car alguns nomes que 
ainda hoje brilham com intensidade, como os de Quintino 
Cunha, Juvenal Galeno, Farias Brito, Rodolfo Teófilo e Pápi 
Júnior. Outros, são ainda lembrados por quem lida com a li
teratura entre nós, como Frota Pessoa, Alvaro Martins, Te
místocles Machado ou Bonfim Sobrinho; alguns, porém, mer
gulharam no esquecimento completo. 
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Assim é que, da lista de mais 22 sóciós que foram admi
tidos no ano seguinte, ou seja, em 1895, podemos assinalar as 
presenças de ANTONIO BE·ZERRA ("padeiro" como vários da 
primeira lista, e aos quais nos referiremos mais tarde), JUS
TINIANO DE SERPA (que, ao lado de Antônio Bezerra, foi 
estudado no Romantismo, ·entre os "Poetas da Abolição"), Jú
LIO OLfMPIO, RODRIGUES DE CARVALHO (que será figu
ra de proa logo mais), GUILHERME STUDART (depois Barão 
de Studart), SOARES BULCAO, FERNANDO WEYNE, .ANí
BAL TEóFILO e FlúZA DE PONTES. 

No fim do mesmo ano de 95, resolve-se reduzir o número 
de sócios para 30, sendo que, ainda assim, no novo quadro fi
guram sete sócios que não faziam parte do Centro Literário, 
ficando assim con.c:;tituído: 

1 Guilherme Studart 
2 Pápi Júnior 
3 ---- Pedro Moniz 
4 Alvaro Martins 
5 Frota Pessoa 
6 Viana de Carvalho 
7 Francisco Carneiro 
8 Francisco Matos 
9 Antônio Ivo 

10 Rodrigues de Carvalho 
11 Soares Bulcão 
12 Temístocles Machado 
13 Joaquim Carneiro 
14 Aníbal Teófilo 
15 Marcolino Fagundes 
16 João Lopes Ribeiro 
17 Matos Guerra 
18 Nabor Drumond 
19 Alfredo Severo 
20 Francisco Xavier de Castro 
21 : ·Fernando Weyne 
22 · Pâdua Mamede 

• 
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23 Alcides Mendes 
24 Joaquim Fabricio 
25 Martinho Rodrigues 
26 Farias Brito 
27 Antônio Bezerra 
28 Justiniano de Serpa 
29 José Lino da Justa 
30 Fiúza de Pontes 

A partir de 1896, diminuíram sensivemente as atividades 
do grêm.io: sua revista, Iracema, criada em abril de 1895, ain
da circulou por todo o ano seguinte, ao fim do qual se extin
guiu. Mas tanto é verdade que não havia mais aquele entu
siasmo dos primeiros tempos, que Antônio Sales, escreven
do a respeito da literatura no Ceará, dizia haverem-se extin
guido "quase ao mesmo tempo" a Padaria Espiritual e o C.en
tro Literário, "por morte ou expatriamento da maioria dos seus 
membros''. 36 Lembre-se que Sales escreveu isso na década 
de 20. Entretanto, o Centro Literário ainda lutou por vários 
anos, vindo a desaparecer somente em 1904, ou início de 1905 
(segundo constatou Dolor Barreira), durando, por conseguin
te, cerca de dez anos. Antônio Sales, porém, certamente pelo 
fato de residir no Rio de Janeiro nos primeiros anos deste sécu
lo, não chegou a tomar conhecimento da reorganização do 
grêmio, que teve lugar em 1900. · 

Rodrigues de Carvalho, num artigo intitUlado ''O Ceará 
Literário nestes últimos dez anos'', referira-se ao Centro, em 
1899, qualificando-o de "plêiade dos batalhadores que mais 
contribuíram para a agitação operada em nossa vida literária, 
d·e 1894 a 96". 37 

Mas foi ele mesmo quem, no ano de 1900, assumindo a 
presidência da entidade, convocou alguns sócios, a fim de fa
zer renascer o entusiasmo que os impelira na década de 90. 

Infelizmente escasseiam os documentos pelos quais se 
possa acompanhar � atividades do Centro por volta de 1896, 

quando ameaçou extinguir-se; todavia, pelo "Livro de Memó
rias do Centro Literário", transcrito na revista Aspectos, da 
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Secretaria de Cultura do Ceará (julho a dezembro de 1968), 
podemos ver que, antes da reorganização, havia feito parte do 

" . grenuo o poeta LOPES FILHO, agora pranteado, nessa ses-
são de 1900, juntamente com dois outros centristas falecidos: 
BONFIM SOBRINHO e PEDRO MONIZ. 

''Os convocantes diz a primeira Memória acharar11 
por demais penoso deixar extinguir-se lentamente, impercepti
velmente, uma das mais apreciadas sociedades de letras do 
Ceará, já bem conhecida e elogiada em todo o território na
cional". 

Dessa nova fase fizeram parte, além de vários remanes
centes da década de 90, cerca de 37 novos sócios, que foram 
ingressand·o gradativamente no �êmio; destaquem-se os no
mes de bRUNO BARBOSA, TELES DE SOUZA, EURICO 
FACó, ALBA VALDEZ, JOSÉ AI.BANO, ALVARO BOMfLCAR, 
ULISSES BEZERRA, e HENRIQUE CASTRICIANO. 

Revigorado nos fins de 1900, o Centro Literário ainda re
sistiria, como foi dito, por mais quatro anos, aproximadamen
te; havendo há muito deixado de circular a revista Iracema, 
porta-voz dos centristas, resolveu-se editar um periódico que 
deveria intitular-se Jornal da Semana. Ao que tudo indica, 
esse jornal jamais foi lançado. 

Ao longo de sua existência, esteve o Centro Literário sob 
as presidências de Temístocles Machado, Guilherme Studart 
(duas vezes), José Lino da Justa, Pápi Júnior e Rodrigues de 
Carvalho . . Quanto a isso não parece existir dúvida; algo con
traditória, entretanto, é a história de sua origem . 

Ouçamos em primeiro lugar a palavra de Rodrigues de 
Carvalho, membro da agremiação, no citado artigo escrito em 
1899, cinco anos depois de fundado o Centro, portanto: 

Um certo exclusivismo estabelecido pelos rapazes da 
"Padaria Espiritual", que só admitiam no seu grêmio de
terminados estreantes, que muitas vezes não ofereciam os 
requisitos mentais compativeis com a reputação da So
ciedade, concorreu para que, dada uma rivalidade inci-
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tante, um grupo de moços talentosos fundasse o ''Cen
tro Literário". A idéia partiu do cerebro de Pápi Júnior, 
uma insubmissa mentalidade. 38 

Outro contemporâneo, Antônio Sales, criador e um dos 
principais componentes da Padaria Espiritual como vimos 
-, escreveria, a respeito: 

A animação que vinha de fora e a emulação que se 
operava dentro deram lugar à fundação de mais duas as
sociações o Centro Literário, composto de novos dissi
dentes, e a Academia Cearense. 39 

Leonardo Mota reporta-se ainda a um estudo de Antônio 
Sales, intitulado "Pelo Ceará Intelectual", onde o autor das 
A.ves de Arribação teria escrito: 

• 

Uma cisão operada na "Padaria" com a retirada de 
Alvaro Martins e Temistocles Machado determinou a 
criação d'e uma outra associação que tomou o nome de 
"Centro Literário".40 

Vimos que, enquanto Rodrigues de Andrade at.ribui a Pá pi 
Júnior a idéia da fundação do Centro Literário, Antônio Sa
les afirma que a saída de dois "padeiros", Álvaro Martins e 
Temístocles Machado, foi a causa d'a criação do novo grêmio . 

Quanto a Leonardo Mota, não sendo contemporâneo, mas 
di.scordando da versão de Rodrigues de Carvalho, argumenta 
nestes termos : 

A fundação do "Centro Literário" foi um acinte de 
Temístocles Machado e Alvaro Martins à "Padaria", com 
a qual não andavam em cheiro de santidade. Pápi Jú-

. nior com eles se uniu, mas a prova de que os verdadeiros 
fundadores do "Centro" foram os ex-Padeiros menciona
dos temo-la no fato expressivo de a primeira presidência 
ter cabido a Temístocles, que contava 20 anos incomple
tos, e não a Pápi Júnior, bastante mais idoso, já com pro
jeção social no meio e reputado homem de letras. 41 

• 

Lembra ainda Leonardo Mota que, tendo sido fundado o 
Centro Literário no dia 27 de setembro de 1894, logo no dia se-
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g�inte a Padaria Espiritual expulsava os dois sócios, o que, 
dtga-se de passag;em, inverte a situação esboçada por Antônio 
S�les, para quem a saída de Alvarins e Temístocles é que te-
ria determinado o nascimento do novo grêmio. A não ser que 
Sales tivesse escrúpulos em dizer abertamente que sua agrc
lniação havia punido com expulsão dois de seus membros, pelo 
simples fato de fundarem ou ajudarem a fundação de outra 
sociedade literária. 

Há porém um fato que tem.passado despercebido a quan
tos se debruçam sobre os raros documentos de nosso passado 
literário: Rodrigues de Carvalho, no citado artigo, fala de uma 
Carta-Circular, de 15 de outubro de 1894, espécie de manifes
to dos criadores do Centro Literário, esclarecendo que tal 
documento foi assinado por Temistocles Machado, Pápi Jú
tlior, Juvenal Galeno, Farias Brito, Pedro Moniz, Jovino Gue
des, Ulisses Sarmento, Alcides Mendes, Otacílio de Oliveira, 
\'ia.na de Carvalho e Bonfim Sobrinho (Grifos nossos). 

Não vemos aí o nome de Álvaro Martins. Vemos, isto sim, 
além de outro "padeiro" dissidente, Temístocles Machado, o 
primeiro Padeiro-Mor que teve a famosa agremiação: Jovino 
Guedes. Nessa época, Venceslau Tupiniquim já não era Padei
ro-Mar (tanto assim que Sales, no Retrospecto, escrito no fim 
de setembro de 1894, já se assina como Padeiro-Mor interino), 
mas isso não determinou sua expulsão . 

Rodrigues de Carvalho, ainda no artigo mencionado, enu
mera os novos elementos que se juntaram aos primitivos, e 
então é que, ao lado de inúmeros escritores, aparece Álvaro 
Martins. 

Álvaro Martins, Temístocles Machado e Jovino Guedes 

não seriam os únicos membros da Padaria Espiritual a fazer 

parte da nova agremiação: foram também centristas Rodol

fo Teófiio, Antônio Bezerra, Eduardo Sabóia, Almeida Braga, 

Lopes Filho e Ulisses Bezerra. 

sem levarmos em conta o fato de alguns haverem entra

do no centro antes de admitidos na reorganização da Padarta 
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Espiritual, não deixa de ser estranho que, sendo rivais as agre
miações a ponto de se acreditar que a fundação de uma deter
mine a expulsão de membros de outra, não deixa de ser estra
nho que houvesse elementos que pertencessem simultanea
mente aos dois grêmios. Além disso, como se vê claramente 
pelas notícias estampadas nos jornais da época, sempre que 
havia festa numa das duas sociedades a outra se fazia repre
sentar, da maneira mais cordial. 

Conforme temos visto, é enorme o número de componen
tes do Centro Literário; entretanto, procuraremos destacar 
algumas de suas mais expressivas figuras. 

Antônio PAPI JúNIOR (1854 1934) Teatrólogo, poe-
ta, romancista e contista, já tivemos oportunidade de estudá
-lo entre os cultores do romance realista. 

PEDRO MONIZ (1866 1898) Poeta, contista e jor-
nalista, exerceu as funções de S.ecretário do Centro e publicou 
Bíblia do Amor (1895), e Versos de Ontem (1896), além de 
uma novela realista, "O Estupro", na revista Iracema. 

TEMiSTOCLES MACHADO (1874 1921) Vimo-lo en-
tre os fundadores da Padaria Espiritual, com a qual rompeu, 
fundando o Centro Literário, do qual foi o primeiro Presiden
te. Será apresentado adiante como poeta. 

ALVARO Dias MARTINS (1868 1906) Fundador da 
Padaria Espiritual, dela foi expulso juntamente com Temísto
cles Machado . Foi figura de destaque no Centro Literário 
Será estudado como poeta, oportunamente. 

JUVENAL GALENO da Costa e Silva (1836 1931) -
Criador da poesia popular na literatura brasileira, contribui11 
generosamente, com seu nome consagrado, para a fundação do 
grêmio, do qual não parece haver participado com muito entli
siasmo. Estudamo-lo como grande poeta romântico_ 

Raimundo de FARIAS BRITO (1862 1917) Conside--

rado por muitos como o maior filósofo do Brasil, estreou com 

um livro de poemas, Cantos Modernos (1889); depois, publi

cou Pequena História (sobre fenícios e hebreus 1891), Fi-
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nalidade do Mundo (1.0 vol. 1894; 2.o, 1899; a. o, 1905). sua 
obra mais importante. Escreveu ainda, entre outros traba
lhos, A Verdade Como Regra das Ações (1905), A Base Ffsica 
do Espfrito (1912) e O Mundo Interior (1914) . 

José da Silva BONFIM SOBRINHO (1875 1900) Será 
estudado adiante, por ocasião do exame das várias tendências 
assumidas pela poesia em seu tempo . 

José Getúlio da FROTA PESSOA {1875 1951) Ba-
charel em Direito, foi professor, poeta e polemista, havendo 
redigido vários jornais, no Ceará. no Rio e em São Paulo. Fez 
oposição ao Governo Acióli, vindo a ser Secretário do Interior 
e Justiça ao tempo de Franco Rabelo. Publicou: Salmos 
(1898), Crítica e Polêmica (1902), além de outras obras, en

tre as quais A Oligarquia no Ceará (1909), terrível panfleto 
contra o governo a que fez tenaz oposição. 

José QUINTINO da CUNHA (1875 1943) Um dos 
mais conhecidos vultos da cultura cearense. será estudado 
adiante, quando da apresentação de Bonfim Sobrinho, Temís
tocles Machado e outros. 

ULISSES Teixeira da Silva SARMENTO (1875 ?) -
Não nasceu no Ceará, mas no Espírito Santo, residindo aqui. 
algum tempo, como aluno da Escola Militar. Publicou Clâ
mides (1894), livro imperfeito, que não pode ser qualificado 
de parnasiano, mas se ressente de forte 'influência bilaquiana. 
Colaborou ativamente no jornal A República, e no Rio publi
cou ainda Torturas do Ideal (1900). 

GUILHERME STUDART (1856 1938) Médico pela 

Faculdade de Medicina da Bahia, Vice-Cônsul da Inglaterra 

e sobretudo historiador, fundou várias instituições, como o 

Centro Abolicionista, em 1884, o Instituto do Ceará, em 1887, 

a Academia Cearense, em 1894, e o Centro Médico Cearense, 

em 1913, além de entidades religiosas e de benemerência. Em 

1900 foi agraciado pelo Papa Leão XIII com o titulo de Ba· 

rão de Studart. Como vimos, foi Presidente do Centro Lite

rário por duas vezes. É extensa a lista de suas obras, das quais 

175 
• 

• 



podemos destacar História do Ceará, Fámília Castro, Ligeirog 
Apontamentos (1883), Notas Para a História do Ceará Se
gunda Metade do Sécuo XVIII (1892), Datas e Fatos Para a 

História do Ceará 3 vols . (1896 a 1900), Dicionário Biobi
bliográjico Cearense 3 vols. (1910, 13, 15), Documentos 
Para a História do Brasil e Especialmente do Ceará (1904, 09,. 
10), Para a História do Jornalismo Cearense (1924), além de 
mttitas outras. 

Francisco ALVES LIMA (1869 1958) Era natural 
do Piauí, tendo-se bacharelado p.ela Academia de Direito do· 
Recife, no ano em que publicou seu primeiro livro, Estrofes 
(1891), com prefácio de Adolfo Ca · a. Fundador da Aca
demia Cearense, deixou ainda várias o�bras jurídicas, desta
cando-se Psicologia do Direito (1909). Foi ainda promotor e 

juiz no interior cearense, dedicando-se também ao magisté-
• 

rio. 

José RODRIGUES DE CARVALHO (1867 1935} 
Como vimos, foi a principal figura da última fase do Centro 
Literário . Cultor do folclore e da poesia, iremos reencontrá-lo. 
entre os poetas que não se classificam rigidamente em cor
rentes literârias . 

. 

FERN dá Costa WEYNE (1868 1906) Será. 
igualmente apresentado quando falannos das vârias faceta.s. 
da poesia de seu tempo. 

ANíBAL TEóFILO de Ladislau y Silva de Figueiredo de 
Girón de Torres y Espinosa (1873 1915) Nasceu no Pa-
raguai (estando seu pai em campanha), vindo para o Ceará. 
como aluno da Escola Militar; escreveu aqui· seus primeiros 

versos. Transferiu-se depois para a Amazônia, dali se mu
dando para o Rio de Janeiro, onde conviveu intimamente 

com Bilac, Emílio de Me.nezes, Coelho Neto, Martins Fontes. 
e outros da chamada "boêmia dourada". Foi assassinado logo 
após uma reunião da Sociedade dos Homens de Letras do Bra
sil. Um de seus sonetos, "A Cegonha�', tornou-se nacionalmen--

te conhecido. 42 
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José Pedro SOARES BULCAO (1873 1942) Político, 
historiador e poeta, será visto oportunamente entre os verse
jadores d'e várias tendências que poetaram mais ou menos 
independentemente . 

.. ...... - ... 
'(. -

Antônio FiúZA DE PONTES (1876 1909) Bacharel 
em Direito pela Academia do Recife, foi juiz no Pará . Exer
ceu o cargo de Secretário da Faculdade Livre de Direito do 
Ceará, sendo mais tarde eleito deputado estadual . Seus poe
mas, que espalhou em periódicos daqui e de outros Estados, 
jamais foram reunidos em livro, apesar de haver anunciado 
a publicação de Miosótis e Dos Tempos Idos. 

JOSÉ LINO DA JUSTA (1863 1952) Doutor em Me-
dicina, pela Faculdade de Medicina da Bahia, destacou-se 
como orador e conferencista, tendo sido deputado estadual 
e federal em várias legislaturas. Foi o terceiro- Presidente do 
Centro Literário, último, portanto, antes da reorganização de 
1900. Deixou yárias obras, notadamente discursos, estudos 
históricos (Dom Pedro II e o Ceará 1906; Centenário da In
dependência 1922), de política (Em Torno da Conferência 
de Haia 1908), ou versando assuntos ligados à Medicina. 
Pertenceu também ao· Instituto do Ceará. 

EURICO de Queirós FACó (1879 1941) Fez parte 
do Centro Literário em sua derradeira fase. Como poeta, 
será estudado entre aqueles que não se enquadram rigida
mente dentro de nenhuma escola literária . 

ALVARO BOMíLCAR da Cunha (1874- 1957) - Cea-

ren�e, ingressou, no Rio de Janeiro, na carreira das armas, 

vindo para a Escola Militar do Ceará; daqui seguiu para o 

Rio Grande do Sul, na revolução de 1893, mas depois de 

uma estada ·no Mato Grosso abandonou a vida militar, pas

sando a funcionário público civil . Cultivou a po.esia na mo

cidade, reunindo alguns versos �m livros, mas dedicou-se 

depois inteiramente aQs estudos sociológicos, nos quais obteve 

grande destaque. Praticou també� o joma�ismo, fundando 

jornais em diversos Estados. Publicou: Graetosa novela e 
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poesia (1901), Poemas Sentidos (1902), Elegia à memória do 
pranteado poeta cearense Alvaro Martins (1906), A Política 
opúsculos contendo discursos e conferências. 
no Brasil ou Nacionalismo Racial (1926), além de inúmeros 

JOSlt d' Abreu ALBANO (1882 1923) Figura ímpar 
em nossas letras, por muitos considerad9 o maior poeta do 
Ceará, José Albano será estudado no capítulo dedicado às 

diversas tendências de nossa poesia, visto não poder enqua
drar-se dentro de. nenhuma corrente estética de seu tempo. 

Antônio BRUNO BARBOSA (1884 1956) Estreou 
em livro aos 16 anós de idade, sendo seu livro recebido com 
admiração. Posteriormente, bacharelando-se em Direito e 
sendo nomeado juiz em S. Paulo, abandonou completamente 
a po.esia. Publicou: Utopias (1900), com prefácio de Rodrigues 
de Carvalho; Dois Discursos (1900) e Mocidade (1905) . 

. 

J'úLIO OLfMPIO da Rocha . ( 1873 1945) Funcioná-
rio da Alfândega do Ceará por muitos anos, transferiu-se para 
o Amazonas, onde faleceu. Publicou Farfalhas (1902), A Co� 
ruja 1903) e Crepúsculos (1906) . 

. 

ALBA VALDEZ Maria Rodrigues (1874 1962) 
Foi professora, dedicando-se também ao, jornalismo. Além do 

Centro Literário, figurou noutras agremiações culturais cea
renses, sendo ainda �ócia do . Instituto do qeará. Publicou 
Em Sonho (l901), e Dias de Luz (1907) sendo o primeiro de . ' 

contos e crônicas e, o segundo, de reminiscên.cias. São inú-
meros os artigos que deixou em revistas e jornais. 

Deixamos, devido à falta de alguns dados biobibliográ
ficos, de referir-nos a vários outros vultos de importância den
tro da agremiação ou no panorama de nossas letras; fica 

assim confirmado o que dis$éramos, a respeito do número 
avultado de sócios que teve o Centro Literário. 

Podemos, assim; dizer que esse grêmio, que tanta agita

ção produziu na vida literária cearense em sua época, não 
inaugurou uma nova corrente de . pensamento, como a Aca

demia Francesa; também. não ostentou a originalidade da Pa-
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daria Espiritual; cujo "Programa de Instalação" logo se tornou 
nac

,
ionalmente famoso pela espirituosidade; mas ninguém po

�era negar haver i sido o Centro. Literário uma das mais im-. . 

portante� sociedades culturais d.o Cearâ, pela .. tenacidade com 
q�e enfrentou as dificuldad�s d'e um meio nem sempre favo
ravel a tais cometimentos, logrando uma existência bem mais 
lo�ga .que a .da maioria dos grêmios ·de s·eu tempo, pelos no� 
mes que congregou, alguns de projeção naciorial. 

Acrescente-se a isso a lista das obras editadas pelo Cen-
tro: Clâmides Ulisses Sarmento (1894); Coração Rodri-
gues de Carvalho (1894); Os Pescadores da Taíba Alvaro 
Martins (1895); Miudinhos Fernando Weyne; Versos de 
Ontem Pedro Moniz (1896); Mirtos Temístocles Macha
do (1897); A. Cc;tminha e S·ua Obra Literária Pápi Júnior 
(1898); Prismas Rodrigues de Carvalho (1898); Facetas-
Viana de Carvalho (data ignorada); Salmos Frota Pessoa 
(1898); O Simas Pápi Júnior (1898); Ruínas Henrique 

Castriciano (1899); Poema de Maio Rodrigues de Carvalho 
(1901); Poemas Sentidos Alvaro Bomílcar (1902); Amarf· 

. 

lis Teles de Sousa (1902); Farfalh(!,s Júlio Olímpia 
(1902). Esta lista foi publicada na aludida revista Aspectos, 

precedendo as Memórias do Centro. 

Não é demais porém aumentarmos ainda o rol das publi
cações centristas, mencionando livros que pelo menos são da 
época e de componentes do grêmio, como os Cromos, de Fran
cisco Silvério (1897), autor ainda dos Cantos Singelos que tive
ram, com o precedeqte, 2.a edição em 1904, Agonia Suprema, 
de Alvaro Martins (.1902), A Coruja, de Júlio Olímpia (1903). 

Some-se a essa bibliografia a larga cópia de produções, 
em prosa e em verso, estampada pelos centristas nas páginas 
da revista Iracema e e� outros periódicos. da época. 

. . 

Como observou Dolor Barreira, tudo isso "teria sido em 
grande parte esplêndido efeito da emulação que: entre o Cen
tro e a Padaria. logo de· início se cri.ou � .. • · As duas sociedades 
literárias, muito louvavelmente, tudo fariam·, sob o ponto . de 
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vista intelectual, para suplantar e avantajar-se uma à ou
tra ... ", a 

Com efeito, foi tamanha a agitação operada em nossas 
letras pelas duas agremiações, que Valentim Magalhães, fi
gura exponencial do jornalismo literário de eatão, escreveu, 
na Notícia, do Rio de Janeiro, na secção ''Semana Literária'': 
"O Ceará não pára, o Ceará não cansa. Rara é a semana que 

• 

eu não tenha algo a dizer de um livro ou de um escritor." 

E quem lucrou afinal com a contenda foi a cultura cea
rense. 

A ACADEMIA CEARENSE 

Cabe aqui falar de uma instituição à qual nos temos re
ferido algumas vezes, ao longo deste trabalho. Trata-se da 
Academia Cearense, fundada no dia 15 de agosto de 1894, anos 
antes da própria Academia Brasileira de Letras, portanto. 

Não eram exclusivamente literários os objetivos dessa 
entidade, pois abrangiam, além das letras propriamente di
tas, o campo das ciências, da educação, ou da arte, de modo 
geral. É todavia obrigatória sua inclusão em qualquer tra
balho que vise a um levantamento da literatura em nosso Es
tado, tanto pelo número de escritores que arregimentou, 
como pelo fato de originar, mais tarde, a Academia Cearen
se de Letras, esta, sim, como indica a própria designação, 
uma entidade puramente literária. 

Foram fundadores da Academia Ceearense: 
• 

GUILHERME STUDART (1856-1938) Notável histo-
riador, de quem falamos ao tratar do Centro literário, pági
nas atrás. 

JUSTINIANO José DE SERPA (1856 1923) Vimo-lo 
como um dos Poetas da Abolição e entre os componentes do 
Centro Literário. 

Raimundo de FARIAS BRITO (1862 1917) Conside-
rado o maior filósofo brasileiro, também pertenceu ao Centro 
Literário, como vimos. 
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