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verso de circunstância, cite-se também o contista LAURO RUIZ 
DE ANDRADE (Dunas e Penedos 1934) , que mais tarde se 
d'edicaria à ficção científica, e o romancista CORDEIRO DE 
ANDRADE, que publicaria no Rio suas obras (Cassacos -
1934, Brejo 1937, Tônio Borja 1940 . ) 

O GRUPO CLA 

Surgindo na década de 40, o Grupo Clã veio trazer, como 
contribuição mais importante às nossas letras, a definitiva 
implantação do Modernismo ·no Ceará, precisa e felizmente 
numa época em que essa corrente já não necessitava dos ar-

. . 

reganhas iconoclastas nem das piadas demolidoras dos pri-
meiros momentos. Diga-se ass�m, de passagem, que o Moder
nismo, em nosso Est�do, já surgiu algo amadurecido, mesmo 
em suas mais remotas manifestações . 

Mas se falamos em implantação definitiva é porque, de
pois dos tempos heróicos de Maracajá e de Cipó de Fogo, atra
vessaram as nossas atividades literárias uma fase incaracte
rística: cessado o impacto dos primeiros instantes, continua
ram uns versejando à nova maneira, mas outros vindos de 
correntes anteriores. voltavam aos seus alexandrinos. 

E assim passaram-se alguns anos . 

Até que rebentou a Segunda Guerra mundial colhendo 
numa malha de espantos a ingenuidade dos que esperavam 
não mais repetir-se a tragédia de 1914. 

Segundo o depoimento de Braga Montenegro, "tudo pa
recia afogado num hiato de pensamento e poesia", quando 
surgiu, de uma conversa de café,. "a idéia de um congresso, 

o mais original dos congressos. " 69 

Tratava-se do I Congresso de Poesia do Ceará, organi

zado em 1942 por Mário de Andrade (do Norte), Antônio Girão 

Barroso, Aluízio Medeiros, Otacilio Colares, Braga Montenegro, 

Eduardo Campos e outros, e ao qual aderiu um escritor já 

maduro, de outra geração, Joaquim Alves. 
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Nesse congresso, que não chegaria a ser encerrado nor
malmente, em virtude de um quebra-quebra resultante da 
guerra, aparecem os nomes de vários escritores que partici
parão mais tarde do Grupo Clã. É interessante lembrar que, 
em protesto por se fazer um congresso de poes!a em dias tão 
conturbados, organizou-se na cidade do Crato um Congresso 
Sem Poesia. Um de seus promotores, Stênio Lopes, será fi
gura destacada no Grupo Clã� anos mais tarde . . .  

Dessa mesma época é a criação da Cooperativa de Letras 
e Artes, "donde talvez a primeira idéia da sigla Clã" infor-
ma-nos ainda Braga Montenegro. 70 

Aliás, quanto ao designativo de Clã, nada podemos afir
mar com absoluta segurança. Antônio Girão Barroso (com
ponente do Grupo, como Braga Montenegro) , falou-nos da 
existência, em São Paulo, de um Clube dos Artistas Modernos2 
cuja sigla CLAM teria inspirado a do grupo cearense . 

O certo é que em 1943 iniciaram-se as Edições Clã, de 
onde haveriam de sair inúmeros livros, a começar pelos Três 
Discursos, de Eduardo Campos, Mário Sobreira de Andrade e 
Antônio Girão Barroso; o livro de contos Aguas Mortas, de 
Eduardo Campos, e Escola Rural, de Mário Sobreira de An
drade (o já mencionado Mário de Andrade do Norte), todos 
daquele ano. 

A nosso ver, o Grupo vai adquirir maior coesão por volta 
de 1946. Além de nesse ano serem editados nada menos de 
quatro importantes livros de seus componentes (Noite Feliz, 
Fran Martins� Face Iluminada,  Eduardo Campos, Roteiro de 
Eça de Queirós, Stênio Lopes, Os Hóspedes, Aluízio Medeiros, 
Antônio Girão Barroso, Artur Eduardo Benevides e Otacílio 
Colares), ocorre o lançamento, em dezembro, do número zero 
da revista Cl ã, sob a direção de Antônio Girão Barroso, Aluí
zio Medeiros e João Climaco Bezerra. Esse número o de Clã, 
hoje raridade bibliográfica, foi lançado a título experimental. 
O número 1,  sob a direção de Fran Martins, sairia somente 
dois anos depois, em 1948. 
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Convém acrescentar que o Clube de Literatura e Arte, que 
, nesse numero O da revista é mencionado não como Clã mas ' 

como C . L. A., organ�zara sua primeira sessão pública em fe-

vereiro de 19·46. O Clube de L!teratura e Arte, fundado por 
Antônio Girão Barroso, não é porém, a rigor, o que viria a ser 
conhecido como o Grupo Clã, embora seus componentes dele 
fizessem parte . 

Na "Explicação deste Número", que abre a revista CLA 
n.0 O, depois de se explicar que aquele número se antecipava 
à publicação do órgão, tendo portanto "o caráter de mostra", 
é transcrito trecho do artigo de abertura da revista, natural
mente escrito para o número 1: 

CLA não é, apenas, uma revista de literatura . 
É, antes, uma revista de todo o Ceará mental. Aqui, 
na medida do possível, recolheremos o trabalho dos 
nossos homens de letras e de pensamento, pois a pre
tensão que nos anima é sermos porta de saída da me
lhor produção intelectual da gente cearense, de tal 
modo que ela possa aparecer lá fora, nítida 11a sua 
pureza, numa demonstração convincente de que a 
gloriosa Província de Alencar continua a viver, a se 
agitar, na procura sempre insatisfeita de rumos no
vos para a cultura brasileira . 

Ainda nesse ano de 1946 tem lugar igualmente o Primeiro 
Congresso Cearense de Escritores, no qual o Grupo tem par
ticipação das mais ativas, através da palavras dos escritores 
Fran Martins, Braga Montenegro, Antônio Girão Barroso, 
Eduardo Campos, Aluízio Medeiros, Artur Eduardo Benevides , 
Antônio Martins Filho, João Clímaco Bezerra, Stênio Lopes e 
Joaquim Alves . 

Entretanto, na notícia que sobre o evento dá a revista 
CLA aludida (número experimental) não se fala em Grupo 
Clã ou Grupo de Clã . Talvez pelo fato de ainda não existir o 

periódico. 

Mas cumpre declinar os nomes dos componentes do Gru-

_po Clã. 
· 

. 
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.De ·acordo com o Artigo o.o de seus Estatutos, do dia 24 
de março de 1964, foram considerados fundadores : 

ALUtZIO MEDEIROS, ANTONIO GIRAO BARRO
SO, ANTONIO MARTINS FILHO, ARTUR EDUARDO 
BENEVIDES, BRAGA MONTENEGRO, EDUARDO 
CAMPOS, FRAN MARTINS, JOAO CLtMACO BE
ZERRA, JOSÉ ST:a:NIO LOPES, LúCIA FERNANDES 
MARTINS, MíLTON DIAS, MOREIRA CAMPOS, MO
ZART SORIANO ADERALDO· e OTACtLIO COLA
RES .  

Esses nomes, observe-se, não figuram na ordem de prece
dência cronológica, mas alfabética . 

Nem todos aí são da primeira hora . Por outro lado, omi
tiu-se inexplicavelmente. o nome de JOAQUIM ALVES, faleci
do em 1952 . Evidentemente não poderiam figurar os nomes de 
CLAUDIO MARTINS-, DURVAL AIRES e PEDRO PAULO 
MONTENEGRO,. que ingressaram no grêmio recentemente . 

Fica assim completa a lista de todos os participantes, des
de o início das atividades do Grupo até hoje . 

E tanto é verdade que, segundo afirmamos, a caracterís
tica de grupo só foi surgir definitivamente por volta de 1946� 
firmando-se com a publicação da revista-, que em anos ante
riores as alusões aos componentes d·a agremiação são mais ou 
menos vagas . Joaquim· Alves, num artigo provavelmente de 
1944 pois trata de livro saído nesse ano , fala de um novo 
grupo ao qual "pertencem Fran Martins, Aluízio Medeiros, 
Otacílio Colares, Girão Barroso, ·Albano Amora e, os mais re
centes, Eduardo Campos· e Artur Eduardo Benevides" . 71 

Não fala da designação do grupo e inclui entre seus mem
bros o nome do hoje eminente historiador Manoel Albano 
Amora, talv·ez trafdo pelo fato de ele haver estreado com um 
livro de poemas no mesmo· ano, na mesma editora e com o 
mesmo formato do livro·também de estréia de Antônio Girão 
Barroso . . . 72 

Podemos dizer, talvez com algum exagero, que o grupo 
existia, mas tão espontaneamente que seus próprios compo-
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nentes não haviam ainda tomado· conhecimento disso . Pelo 
menos é o que depreendemos da leitura do livro Falam os Inte
lectuais do Ceará, no qual Abd.ias Lima entrevistou, de março 
de 1944 a fevereiro de 1945, vârios escritores cearenses, entre 
os quais quatro de Clã, e onde não se encontra a menor refe
rência ao grupo, muito menos à sigla . 

O Grupo Clã surgiu portanto quando já havia passado a 
fase prim.itivista do Modernismo e entravam os poetas naque
la outra fase, chamada por alguns de construtivista . Despon
tava por conseguinte a Geração d·e 45 quando a agremiação 
cearense, já com alguns livros publicados, começou a projetar
-se . 

Há quem prefira a designação de Grupo de Clã (ou seja, 
grupo da revista Clã); inútil , porém, nestas alturas mudar 
uma designação jâ consagrada . 

Claro que o Grupo não poderia (nem deveria) manter-se 
a vida toda como um movimento; passada a fase mais ou me
nos heróica de implantação da nova arte, trataram seus co�-

. ponentes não mais da descoberta, mas da preservação de seu 
esprit nouveau, mas perdendo naturalmente a ânsia de. novi
dade que caracteriza os agrupamentos de jovens . Cada um 
teve de seguir suas tendências, dispersando-se dentro ou fora 
do Estado, mas todos continuaram produzindo, contando hoje 
esse Clã com novos elementos, de reconhecidos méritos. 

É tempo de falarmos de cada um, isoladamente . A ordem 
que escolhemos é talvez exageradamente arbitrâria . De certa 
forma procuramos seguir a cronologia, sempre que possível . 

JOAQUIM ALVES 

Nasceu em Jardim, no dia 10 de fevereiro de 1894, vindo 
a falecer em Fortaleza, em 8 de junho de 1952 . Tendo percor
rido quase todo o interior nordestino, quer como dentista, quer 
como Inspetor Regional do Ensino, ocorreu-lhe a idéia de es
tudar em profundidade o homem e a região, resultando, daí, 
algumas das mais importantes obras que nos deixou . Passou 
a residir mais tard·e em Fortaleza, onde foi professor de diver-
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sos colégios, bem como da Faculdade de ·Ciências Econômicas 
do Ceará . Pertenceu à Academia Cearense de Letras e ao Ins
tituto do Ceará . Sua bibliografia reúne obras sobre Pedago
gia, Sociologia, História e Geografia, além da critica literária, 
que praticou com segurança e isenção. Publicou : Nas Fron
teiras do Nordeste ( 1929) , Estudos de Pedagogia Regional 
(1939) , O Vale do Cariri ( 1946) , Juazeiro, Cidade Mística 
( 1949) e Autores Cearenses 1.a série ( 1949) . Sua História 
das Secas, escrita em 1935, foi editada pelo Instituto do Cea
rá após sua morte . Aderindo a um movimento de jovens, ele 
já nome consagrado nos · meios intelectuais cearenses, Joaquim 
Alves bem poderia ser chamado tivesse um pouco mais de 
renome o "Graça Aranha do Grupo Clã." 

FRAN MARTINS 

' . 

FRANcisco MARTINS nasceu em Iguatu, no dia 13 de ju-
nho de 1913 . Desde muito cedo revelou vocação para o jorna-

- . 

lismo e a literatura : colaborou em inúmeros jornais do Cea-
rá e de outros Estados, tomando-se mais tarde uma das figu-

. 

ras principais do grupo e da revista Clã, cujo n.o 1 já  surgiu 
sob sua direção . Professor da Faculd�de de Direito do Ceará, 
consagrou-se como autor de obras jurídicas, · conhecidas na
cionalmente, dentre as quais se destaca o Curso de Direito Co
mercial (1957) . Sua obra literária se realiza no campo da fic
ção; contos : Manipueira (1934) , Noite Feliz (1946) , Mar 
Oceano (1948) e O Amigo de Injâ1�cia (1960) ; romances: Pon
ta de Rua ( 1937) , Poço dos· Paus (1938) , Mundo Perdido 
( 1940) , Estrela do Pastor ( 1942) , O Cruzeiro Tem Cinco Estre
las ( 1950) e A Rua e o Mundo ( 1962) ; novela : Dois de Ouros 
( 1966) . Desta última, considerada sua obra-prima, destaca
mos um trecho . 

DOIS DE OUROS 

O enredo se passa no interior cearense, ao tempo do can
gaceirismo : Juvêncio, sabendo que sua namorada· Arminda 
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se amasiara com Celestino, mata o rival e entra no bando de 
Bom-Deveras, adotando a partir de então o nome de Dois de 
Ouros . Após vários crimes (e mesmo depois de extinto o ban
do) , assassina um soldado no Crato e o cabo Firmino (com 
quem se inimizara, mas a quem havia salvo quando menino) 
persegue-o nas matas, ferindo-o a bala; mas recua, talvez para 
deixá-lo escapar . O sargento Anacleto, que soubera, por Ar
minda, de um pacto entre os dois, desconfia do cabo e coman
da novo ataque ao cangaceiro . Não o encontram, mas as atro
cidades praticadas por Firmino no intuito de desmascarar os 
supostos "coiteiros" (sabidamente inocentes) fazem-no crer 
na honestidade do cabo . Por fim, desmoralizado por não ha
ver capturado o bandido, o sargento Anacleto bebe demasia
damente e assassina Arminda, em pleno cabaré . O corpo de 
Dois de Ouros jaz na mata, longe do local onde o haviam pro
curado, levados pelo cabo Firmino . . . 

E encetou a fuga pela mata . Não podendo ficar de pé, 
pois nessa posição o ferimento sangrava muito, andava cur
vado, uma mão no peito, a sustentar o tampão com que pro
curava vedar a ferida . Mas não podia estugar o passo pois, 
com a perda do sangue, já estava sem forças . Assi-m marcha
va curvado, lento, ofegante, mas de qualquer modo dispos
to a alcançar um abrigo onde pudesse repousar com seguran-
ça . 

Não sentia os espinhos nos pés nem as unhas-de-gato ras
gando-lhe as carnes . Tinha o corpo habituado a esses sofri
mentos : três anos no meio das brenhas fizeram dele uma es
pécie de bicho. Um bicho que não dava atenção às picadas 
dos insetos, aos arranhões pelos braços, aos espinhos nos pés . 

Um bicho que agora só tinha um destino encontrar um 
abrigo onde não pudesse ser localizado pela polícia . 

Só agora tinha esse destino? Não, desde que entrara no 
cangaço sua vida consistia em esconder-se da polícia . O gru
po de Bom-Deveras atacava os viajantes nas estradas, visita
va os sítios, incendiava fazendas mas acima de tudo se es-· 
condia da polícia . Quand·o lhe avisavam que uma volante an-· 
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dava à sua procura o bando atravessava a serra do Araripe, 

entrava em Pernambuco, escondia-se nas proximidades de Bo

docó ou de Novo Exu . Nunca se dispusera a fazer frente à 

policia não por medo mas porque sabia que disso não re .. 

sultariam vantagens para os homens, cujo objetivo era bem 

outro que o de lutar com os soldados . 

o grupo era pequeno mas por isso mesmo de grande mo

'bilidade . Composto apenas de sete homens, mais tarde fora 

·reduzido a seis, com a morte de Catingueira. Catingueira era 

·um mulato piauiense que não gostava de amizade com nin

.guém . Fiel a Bom-Deveras, tomara-se uma espécie de guarda

--costas do Chefe, andando sempre a seu lado, defendendo-o 
como um cão de fila. 

Mas essa aproximação era apenas com o Chefe, não com 
·OS outros . Dizia-se, no bando, que a aquilo vinha de muitos 
anos atrás . Um dia, numa briga na feira de Pio Nono, Bom
Deveras salvara a vida de Catingueira . Seis homens, armados 
de faca, lutavam com o cabra e sem dúvida o liquidariam se 
Bom-Deveras, que ia passando na cidade desapercebido, não 
tivesse dado uns tiros nos atacantes. Dois ficaram estirados, 
feridos; os outros debandaram imediatamente. Catingueira 
·acercou-se de Bom-Deveras, para agradecer-lhe . E, reconhe
·cendo-o, se ofereceu para acompanhar o Chefe, no cangaço . 

Desse momento em diante os dois se tornaram amigos, se 
bem que, com os demais, Catingueira não quisesse intimida
.des . E quando foi num fogo em Jardim, Catingueira pagou 
.sua dívida para com o Chefe . Na luta Bom-Deveras fora feri-
do na perna e com certeza seria morto se o amigo não o arras
tasse até onde estavam os cavalos . Aí o cabra ajudou o Chefe 
.a montar enquanto os tiros choviam sobre eles . Quando 
to cavalo disparou com Bom-Deveras, oito balas vararam o 
corpo de Catingueira. Morreu com o dedo no gatilho a 
�morte mais digna para um cangaceiro . 

* * * 

Enquanto o pensamento teimava em se desviar para um 
Joutro fato do passado, Doi.s de Ouros procurava concentrar-se 
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naquele objetivo que devia ser o único a firmar-se em sua 
mente: fugir . Sabia que, se nãô reagisse, as pernas fraqueja
riam e findaria estirado debaixo de uma árvore, onde seria 
encontrado pelos soldados . Tinha que andar ainda mesmo 
que o sangue jorrasse da ferida, ainda mesmo que as tontei
ras fizessem o seu ouvido zunir, como estava acontecendo ago
ra . O céu se povoara de estrelas mas, no meio da mata, fazia 
um escuro de breu . O corpo curvado, a mão sobre a ferida, 
Dois de Ouros ia varando as unhas-de-gato, insensível aos 
rasgões que os espinhos faziam no seu corpo . 

Tinha o rosto intumescido, borrado de sangue, e o suor 
frio continuava a cair de sua testa . A mão apertando o feri
mento, andava o mais depressa possível por baixo das árvo
res . Mas aquele depressa era muito lento : quanto já se dis
tanciara, mata adentro, nestas três horas em que ansiava 
por se afastar do campo da luta? Dois quilômetros, talvez 
três . Apenas meia légua para quem, normalmente, tinha o 
passo rápido, acostumado que estava a fazer léguas seguidas 
sem se cansar. 

O ferimento doía e o sangue coalhava em seus dedos cris
pados sobre o peito . Mas debaixo daquele chumaço de pano 
sentia que continuava a sair sangue fresco, quente, viscoso . 
Quanto sangue já perdera? Não podia calcular . Sabia apenas 
que, para sobreviver, teria que continuar a andar, a varar as 
matas, a rasgar-se nas unhas-de-gato, a prender a respiração, 
a rilhar os dentes, a manter as pernas firmes na direção em 

• 

que Ia . 

Se atingisse ao menos as grotas que já não estavam dis
tantes e onde poderia esconder-se . . . Mas ainda teria muito 
que percorrer: ainda faltavam bem dois quilômetros para al
cançá-las . As gratas eram inascessíveis a quem não as conhe
cesse bem . Uma verdadeira floresta de unha.s-de-gato as cer
cava . Mas Dois de Ouros sabia que, arrastando-se pelo chão, 
poderia chegar até lá . 

Precisava atingir as gratas, precisava fugir para salvar
-se . Com pouco mais a volante estaria voltando do Crato e de 
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madrugadinha chegaria por ali. Nas gratas se sentiria seguro 

---nenhum daqueles soldados teria coragem de varar as uhas-

-de-gato para atacá-lo. Aquilo era lugar para bichos para 

bichos e para os cabras do grupo de Bom-Deveras . 
• 

Mas o passo não poderia deixar de ser lento porque o fe
rimento cada vez doía mais. E o sangue continuava a j orrar, 
ensopando os panos da camisa. Felizmente aqueles panos im
pediam de deixar pingos de sangue pelo chão . Se os soldados 
encontrassem marcas de sangue segui-lo-iam até às gratas. 

A respiração estava presa, não podia abrir a caixa do 
peito para sorver o ar, com medo de espirrar mais sangue pela 
ferida. E a mão crispada sobre o tórax apertava o ferimento, 
como a querer esmagá-lo. Precisava andar, tinha que andar. 
Uma baba sanguínea saía de sua boca mas Dois de Ouros nem 
notou aquele gosto adocicado de sangue. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

O sargento caminhava lentamente, rompendo as brenhas, 
à procura de um sinal da passagem de Dois de Ouros. Logo 
atrás vinha o cabo Finnino, vez por outra dando uma suges
tão: sem dúvida o bandido fora para o Jardim, onde o grupo 

do Bom-Deveras sempre contara com bons coiteiros. E a es
trada que levava ao Jardim era quase diametralmente opos
ta ao local onde o homem, na noite anterior, enfrentara os sol
dados que o perseguiam desde o Crato. Mas isso o cabo Firmi
no não dizia . 

O sargento, entretanto, se mantinha silencioso. Firmino 
sabia o que aquele silêncio significava: novo na cidade, o su
perior com certeza andara ouvindo conversas a seu respeito. 

E Firmino tinha ódio ao povo do Crato por causa dessas con

versas. As suas costas, que não tinham coragem de dizer na 
cara, todos o acusavam fortemente de ser amigo de Dois de 
Ouros, talvez mesmo apaniguado com ele. 

Nada mais injusto era isso o que o revoltava. Cabo do 
destacamento há anos, nada existia que justificasse aquela 
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maledicência do povo da cidade. Não podia negar que fora ami
go de infância de Dois de Ouros de Dois de Ouros não, de 
Juvêncio de seu Zeferino, que era pessoa bem diferente do 
bandido que tanta miséria praticava na serra do Araripe. 
Mas é crime ter-se por companheiro de infância uma pessoa 
que depois derrapa, vira cangaceiro, mostra crueldade em to
dos os seus atos, perversidade para com os próprios filhos de 
sua terra? Quando menino Juvêncio era até muito calmo, não 
tinha coragem de enfrentar os outros, sentia medo de tomar 
parte n11ma briga. 

-Lesma! não sei onde estou que ainda te aturo no nos
so batalhão, covarde! 

Era assim que Creso, o chefe, o tratava, e nunca Juvên
cio sequer se revoltou com aquelas palavras. Firtnino foi 
quem, vendo a marcação de Creso, findou tomando o partido 
do mais fraco, defendendo-o das perseguições do chefe. Por 
isso talvez andassem dizendo hoje que ele protegia o bandido, 
ligados por 11m pacto qualquer, desses que são feitos na in
fância e perduram por toda a vida. Mas na verdade não havia 

. 

pacto algum. A não ser aquele juramento quando Firmino ia 
morrendo afogado e Juvêncio, com coragem, o salvou. 

- Pela honra de sua mãe? 

-Juro! 

Jamais, em tempo algum, Juvêncio quebrou a sua jura de 
honra, nem mesmo quando os dois se tornaram inimigos. E 
Finnino era grato por isso pois, descoberto o fato, ficaria em 
posição de inferioridade na rua. Dever a vida a outro era uma 

• 

situação constrangedora. Nunca Firmino teria voz altiva en-
tre os seus companheiros com alguém, entre eles, a quem de
via a própria vida. 

Talvez por isso hoje se murmurasse essa história absur
da de estar ajudando ao bandido. O sargento, novato na ci
dade, com certeza ouvira alguma coisa a respeito. E por tal 
razão andava desconfiado com o cabo Firmino. Vez por outra 
fazia uma pergunta dúbia, a ver se colhia o subordinado nu
ma atitude favorável ao cangaceiro. 
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-Como é mesmo que se chamava o pai desse bandido, 
cabo Firmino? 

- Seu Zeferino. Era um sapateiro que morava na rua 
da Vala. Morreu. 

(Fran Martins. Dois de Ouros·. São Paulo, Livraria Mar

tins Editora, 1966, pp. 40-3 ; 72-3.) 

' 

Na "orelha" do livro, reproduz-se um artigo de Caio Por
fírio Carneiro, escrito por ocasião do lançamento de A Rua e 
o Mundo (1962) , onde este escritor se refere, entre outras 
coisas, ao que se chama de "cacoete'' na obra de Fran Mar
tins, qual seja "o remoer e repisar descrições, dando a impres-
são com isto que o leitor deve não apenas lê-lo, mas decorá
-lo". Aguda observação; apenas, levando-se em conta a evi
dente voluntariedade do processo, preferimos chamar a isso 
de característica do autor, presente também na novela em 
foco, ao longo da qual se repete, traduzindo o pensamento de 
Juvêncio, a raiva que o acometeu quando soube das ligações 
de Arminda com Celestino. Tratando justamente desse fato, 
Moreira Campos, em estudo sobre Dois de Ouros, identifica o 
processo com o refrão: ''o repisar dos mesmos sentimentos, das 
mesmas memórias, das mesmas emoções, naquilo que possam 
ter de mais impressionista, fixador, para cada personagem: 
um como que carimbo na alma, o ferro-a-fogo de muitas do
res ou decepções". 73 Pelo texto transcrito, o processo itera
tivo se revela por meio de certos pormenores aparentemente 
irrelevantes, como a observação de que o cangaceiro era obriga
do a andar curvado, presente duas vezes no primeiro parágra
fo, e uma vez no fim do segundo, igualmente as alusões às 
unhas-de-gato (planta típica das caatingas nordestinas) apa
recem nada menos de cinco vezes. Com isso torna o escritor 
mais intensa a cena descrita: todo o trecho que reproduzimos 
em primeiro lugar narra a fuga de Dois de Ouros através das 
matas, balead·o, perdendo sangue, preocupado unicamente 
com não ser encontrado pelos soldados da polícia. A monoto
nia que se derrama pela narrativa traduz exatamente a an-
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gústia do bandido, para o qual não parece ter fim a caminha
da extenuante. Ainda assim quebra-se o fio da narração 
quando recua o autor no tempo para falar do grupo do Bom

-Deveras ou, mais precisamente, do cangaceiro Catingueira; 
por esse trecho, percebemos algumas notas que retratam bem 
o homem do cangaço: a fidelidade, advinda da gratidão, cul

mina com o sacrifício de Catingueira, para quem a morte só 
seria digna se no campo da luta, à maneira dos bárbaros ger
mânicos, que criam só ganhar o Valhala se morrendo em com
bate. Na segunda parte transcrita, temos claro exemplo da 
ClJmplicidade do cabo Firmino com Dois de Ouros, e a causa 
disso, por meio de suas próprias recordações, quando, rememo
rando a rua da Vala, no Crato, revive os companheiros de in
fância, e o juramento f.eito por ele e por Juvêncio. Dois de 
Ouros é um cangaceiro real, nada romântico: não era homem 
para grandes lances de valentia, haja vista sua infância, en-
tre os moleques da rua da Vala; é assim, sob certos aspectos, 
um anti-herói, visto dele contarem quase que somente atos de 
perversidade e nunca histórias de gestos nobres como os que, 
verídicos ou não, pontilham as aventuras de 11m Antônio Sil
vino ou de um Virgulino Ferreira, o Lampião. 

ANTôNIO GIRÃO BARROSO 

Nasceu em Ararip.e, no dia 6 de junho de 1914. Transfe

riu-se em 1929 para Fortaleza, onde se diplomou como Perito 

Contador e, depois, em Direito. Fundou vários periódicos, in

clusive o joinal José, que obteve alguma repercussão (1947). 

Professor de História Econômica Geral e do Brasil na Facul

dade de Ciências Econômicas e de Economia Política na Fa

culdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Residiu 

em Brasília, onde trabalhou no Conselho Federal de Educação 

e na TV Rádio Nacional de Brasília. Jornalista. Membro 

da Acadenua Cearense de Letras. Publicou: Alguns Poemas 
(1938), Os Hóspedes (1946), de parceria com Aluízio Medei
ros, Artur Eduardo Benevides e Otacílio Colares, Novos Poe-. 
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mas (1950) e 30 Poemas Para Ajudar (1968), de parceria com 
Cláudio Martins e Otacilio Colares. 
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VIDA 

Proezas 11ão tenho 
na vida tão pau 
nem lances terríveis 
tragédias enfim 
com choros pesados 
e mortes no meio 

-

senao que uma vez 
morrendo afogado 
gritei pros passantes 
me acudam me acudam. 
Mas isso é tão simples 

. 

acho isso tão besta 
tão sem novidade 
a vida todinha 
eu passo dizendo 
me acudam me acudam . 

POEMA DADA 

Vida liquefeita 
num jarro de flor . 
O botãozinho aguça a pele . 
Um pirilampo salta! 
Como o pirilampo é lindo 
no jarro de flor . 

O POETA 

Como as árvores, que já andam carregadas de frutos, 
os meus bolsos estão .carregados de poemas. 
E já pesam os meus bolsos como fardos 
eles, que eram vazios e felizes, 



> . . . --
•• ---

• 

stm, os meus bolsos eram felizes . . .  
Podia tirar deles os minguados dinheiros 
e recibos de contas atrasadas . 
Agora eles quase me doem, carregam coisas intradu-

pedaços de mim leves esperanças 
alguma aurora que já vem pelo caminho . 

[zíveis 

Os terríveis papéis que não puderam ficar em branco! 
Como poderei carregar tudo isso 
será que terei de levá-los para longe? 
Ou eles terão sempre de voltar para mim? 
Como as árvores, que já andam carregadas de frutos, 
os meus bolsos estão carregados de poemas . 
Uma árvore, eu �ei , pode se libertar do fruto 
mas, como poderei eu me libertar do poema? 

POEMA 

Malmequeres suavizam a paisagem 
e, lá fo ra, para além das montanh.as cheias de escarpas e de 

. [medos 
o mar T�lge e, em mim, tudo é como se fosse um dia de tem-

[pestade. 
O corpo melancóli co do céu se esvai e de reper�te as sombras 

que ainda há pouco apenas se anunciavam 
se lançam para baixo e enchem a terra da sua cor arroxeada ., 

ó melancolia, ó indizível tristeza de estar aqui 
e não sentir, como outrora, o perpassar do fino ar tão saudá

[vel destas montanhas! 

• 

boca 
fala 

louca 
falha 

(Antônio Girão Barroso. Alguns Poemas. Fortaleza, Edé

sio Editor, 1938, pp. 9; 22; "Novos Poemas de Antônio 

Girão Barroso" Clã n.0 10, julho, 1950, p. 45; Antologia 

de Poetas Cearenses Contemporâneos, Fortaleza, 1965, 

pp. 40 45.) 
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Podemos concluir, pelos poemas apresentados, que o poe
ta não se fixou numa determinada dicção, ao longo de sua 

trajetória literária: o primeiro, "Vida", de fins da década de 
trinta, trai evidente influência da chamada "fase heróica" do 

Modernismo, a de 22, quando predominavam os poemas-piada; 
no fundo, reflete uma grande tristeza, mas a forma como que 

caricatura essa tristeza, por meio principalmente de termos 
bem populares, v .  g .  "pau", no sentido de maçante, tediosa, 

referindo-se à vida, ou versos como acho isso tão besta . "Poe
ma Dadá", também do livro de estréia, segue ortodoxamente a 
estética de 22, lembrando certos micropoemas de Oswald de 
Andrade; o toque descritivo é típico da mencionada fase. Em 
"O Poeta", Antônio Girão Barroso abandona os metros cur
tos e pratica o puro verso livre, refletindo certa angústia em 
face de sua própria condição de poeta: ao invés de sentir-se 
realizado, lamenta o fato de os papéis não terem podido ficar 
em branco; note-se que os dois versos iniciais repetem-se, 
como um refrão, no final do poema. Simplesmente "Poema" 

intitula-se o seguinte, onde, mais do que no anterior temos 
um lírico a derramar-se em versos que, formalmente moder
nistas, revelam tJma cosmovisão mais ou menos romântica: o 
poeta não consegue conter a onda lírica que a natureza faz 
brotar de sua mente, se ê que não sucede o inverso, a sua tris
teza a encher de nuvens a paisagem. E, para demonstrar que 

o poeta não pretende cristalizar-se, temos uma amostra de 
seu Concretismo num minipoema composto de quatro vocá
bulos. Repetimos, a esta altura, que o poeta não se fixou nu

ma só dicção. Mas não é demais lembrar que em versos re
centes (que constituem sua participação nos 30 Poemas Para 
Ajudar, e que não apresentamos aqui por ser todo um longo 
poema fragmentado) novamente apela o autor para a poética 
de 22, como em versos deste teor: Versos com um vaga-lume 1 

vagamundo I vaga-lume I tem dois olhinhos faiscantes 1 -

é ver uma menininha de olhos claros 1 pretinha como a noite . 
Ou estes outros, de um retardado sabor polêmico: No tempo de 
eu I no tempo de tu I no tempo de ele 1 no tempo de nós 1 
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no tempo de voz I no tempo de eles 1 seu mano, a poesia era 
um fato I TINHA BILAC! 

ANTONIO MARTINS FILHO 

Nasceu no Crato, em 22 de dezembro de 1904 . Depois de 
militar no comércio maranhense, mudou-se para o Piauí, onde 
se fortnou em Direito. No Ceará, fez o Doutorado em Direito, 
tendo sido por vários anos professor catedrático de Direito 
Comercial da Faculdade de Direito e da Faculdade de Ciências 
Econômicas, além de advogado . Fundou e dirigiu a revista 
Valor (1933 a 47) . Detentor de inúmeras comendas nacionais 
e estrangeiras, realizou na Europa estudos sobre Economia e 
Direito Aeronáutico .  Idealizou e fundou a Universidade Fede
ral do Ceará, da qual foi Reitor durante 12 anos (1955 a 67) . 
Presidente de Honra da Academia Cearense de Letras e mem
bro do Instituto do Ceará, pertence a várias associações cul
turais do Brasil e do Exterior, sendo ainda membro do Conse
lho Federal de Educação . Publicou : E·xortação aos Moços 
(1938) , O Ceará em colaboração com Raimundo Girão 
(1939, 2.a ed . ,  1945, 3.a, 1966) , O Cariri Subsídio Para a His

tória da Região Sul Cearense · (1940) , Noções de Economia Po
l ítica (1942) , As Lutas da Independência (1943) , além de ou
tras obras de caráter jurídico ou tratando do problema uni
versitário (v . g .  O Universal Pelo Regional 1965) , bem 
como inumeráveis artigos versando temas ligados à História. 

O LADO ALEGRE DA VIDA 

(excerto) 

Apesar do meu temperamento irrequieto e complicado ou, 
talvez, por isso mesmo, sempre me pareceu necessário divertir 
o espírito nos folguedos e diversões usuais ao tempo de minha 
infância e adolescência . 

Não havia, por parte dos nossos maiores, a preocupação. 
de proporcionar à meninada prazeres compatíveis com a sua 
idade, à maneira do ocorre nos dias d'e hoje. 
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Por isso � eu e os de minha classe teríamos de tomar ini
ciativas próprias, muitas delas prejudiciais e, conseqüente
mente, passíveis de punição por parte da família. 

Da família, sim, porque até mesmo os tios se julgavam 

na obrigação de acompanhar os nossos passos, numa fiscali

·zação permanente. Raras vezes se lembravam de nos levar a 

um folguedo. No entanto, o cipó cantava impavidamente se a 

nossa conduta se desviasse da bitola estreita do código de mo

ral para nós sancionado . 

Quando esporadicamente aparecia um circo, tínhamos o 
direito de comparecer a uma ou duas funções. As demais a 

que quiséssemos assistir bem caro nos custariam. 

Se corrêssemos o risco de pular o arame e "furar" o pano 
clandestinamente, ficaríamos sujeitos a ser sujigados pela 
:gola e postos para fora a troco de assovios . Esse método não 
me tentava muito, pois que sempre procurei fugir de camisas 
de onze varas . 

D�rante as funções a assistência se dividia en1 dois par-
• 

'tidos o "azul" e o "encarnado" . cada qual representado 
por u'a moça boa do elenco. 

Quando as artistas apareciam na arena, oste11tando em 
seus trajes as vistosas cores que simbolizavam os dois parti
dos, as palmas· reboavam estrepitosamente. 

As rivalidades se acentuavam cada vez mais transfor-' 

mando de modo sensível a fisiono�a pacata e monótona da 
cidade. 

Nas últimas representações, dedicadas a cada um dos gru
!pos, as moças re�ebiam dos seus parti�ários medalhas alegó
ricas de ouro de lei. Era a maneira distinta de a c1dade exte
Tiorizar a sua gratidão, pelo quinhão de prazer que o circo lhe 
proporcionara . 

• • • • • • I I . • . . ,/ . . . . 

Quanto a .mi�, em partic�lar, dava
'
. preferência ao palha-

·ço de rua, via de. �egra um tipo loquaz, grotesco e pessima
mente indumentado. 
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Conduzido por um jumento e de costas dadas para o tra

jeto a percorrer, esse palhaço se dirigia à molecada que lhe 
formava o coro, 

·
apregoando a função daquele dia . 

• 

Hoje tem ispetaco 

- Tem sim sin-ô 
Sete e meia da noite 

- Tem sim sin-ô 
Hoje tem goiabada 

- Tem sim sin-ô 
Hoje tem marmelada 

- Tem sim sin-ô 
Hoie tem arrelia . 

- Tem sim sin-6 
Qué de noite qué de dia 

- Tem sim sin-ô 
O trabaio da bola 

- Tem sim sin-ô 
Assubindo na rampa 

- Tem sim sin-ô 
Hoje tem malacuchia 

- Tem sim sin-ô 
Na casa da tua tia 

- Tem sim sin-ô 
, . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Vezes várias me confundi entre os do grupo, gritando e 
. ' , 

. 

cantando a pano solto . Quando, porem, chegava o momento 
de marcar os meninos do palhaço, que pelo seu trabalho fa-
ziam jus a um ingresso, procurava deles me afastar sorratei
ramente. Se aquela marca fosse no braço ou mesmo em algu
ma costela, decerto que me arriscaria. Mas, na testa não . Se

ria forçosamente identificado em casa e a palmatória teria de 
vibrar ao contacto da resistência oposta pelas minhas mãos. 

(Antônio Martins Filho. 11 0 Lado Alegre da Vida". in Clã 

n.o 4, agosto de 1948, pp. 40-3.) 
. 

Embora .seja o ensaio, jurídico ou de História, o seu cam-
• . 

)po predileto e onde melhor se realiza, o memorialismo é tam-
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bém um dos fortes do autor, como podemos constatar pela 
transcrição deste breve trecho de um livro que não chegotl 
ainda a ser ed'itado, e que deverá intitular-se Menoridade, 
obra em que o escritor narra suas reminiscências da infância 
e da adolescência. Geralmente grave em seus estudos, Mar
tins Filho consegue aqui, já que se trata de lembranças ale
:gres (mesmo porque as notas desagradáveis vão-se colorindo 
já com os tons suaves da saudade ... ) , empregar uma lingua
gem leve, entremeada de expressões jocosas, como no caso de 
ele lembrar que "o cipó cantava impavidamente" . Numa No
ta de redação, anteposta à transcrição do texto na revista 
�Clã, observa-se que "ao lado da parte biográfica, este livro é 
também um sério doct1mentário das condições de vida em nos-
.so hinterland, no primeiro quartel deste século". Com efei
to, somente no trecho reproduzido podemos ter uma perfeita 
idéia de como se processava a educação das crianças nessa 
época, no interior cearense, sobretudo com a interferência de 
parentes de todos os graus, numa incômoda escala hierárqui
:ca. Por outro lado, o circo (não naturalmente o circo rico, 
·mas o circo pobre, cujo palhaço andava pelas ruas poentas 
·acompanhado da meninada, a fazer a propaganda do espetá
culo da noite) aqui está perfeitamente retratado, bem como 
as clássicas disputas entre os partidos azul e encarnado, sob 
·o riso simpático de suas respectivas rainhas ... Note-se ainda 
·como o autor, a fim de não destorcer as que lhe fica
ram na memória, faz questão de reproduzir a linguagem do 
palhaço e dos meninos tal como de fato as ouvha :  assim, te 
mos a grafia ispetaco, traduzindo exatamente a pronúncia 
popular, bem como sin-ô, sugnificando não haver o fonema 
palatal nh.  Essa força de evocação, que faz com que quase 
.cheguemos a "ver" o Crato daqueles tempos, é que vai confe 
rir ao escritor as qualidades de um poderoso memorialista. 
cuja linguagem excele pelo desatavio e pela concisão. 

ALUtZIO MEDEIROS 

ALUlZIO Caldas MEDEIROS Nasceu em Fortaleza, no 
dia 16 de janeiro de 1918, vindo a falecer no Rio de Janeiro, 
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em 3 de setembro de 1971 . Bacharel em Direito pela Faculda
de de Direito do Ceará, transferiu-se para o Rio de Janeiro, 
onde exerceu o jornalismo . Os problemas sociais e políticos 
preocuparam-no sempre, com fundos reflexos em sua obra 
poética . Publicou : Trágico Amanhecer (1941) ,  Mundo Eva
nescente (1944) , Os Hóspedes, de parceria com Antônio Girão 
Barroso, Artur Eduardo Benevides e Otacílio Colares (1946) , 
Os Objetos (1948) , Latifúndio Devorante (1949) , Lírica 
(1954) , Poema é Comício (1956) e Setenta e Três Poemas 
(1963) , além de dois volumes de Crítica (1954-56) . 

CANTO DO SÉCULO 

Nunca mais ouvirei violinos em surdina 
nem pianos em surdina 
nem cantos litúrgicos suavíssimos 
nem músicas de s inos e de órgãos nunca mais . 
O espírito mecânico do século esmagou as doces 111e-

[lodiag 
Nunca mais riscos de fogo de esferas vermelhas 
nem a cabeleira azul de Olga flutuando no espaço 
nem alvas gaivotas revoando nunca mais . 
O céu está plúmbeo o céu está plúmbeo. 
Nunca mais veleiros singrando serenamente os mares 
nem canções de águas claras nunca mais . 
O navio de aço levou a namorada para a distância 
para a bruma silenciosa da distância . 
Os mares estão revoltos os mares estão revoltos . 
O barulho do mundo sólido desabou com estrondo. 
Universo que desfalece que desfalece . 
A i  de mim! Estou esmagado estou cego. Ai  de mim! 
Um anjo metálico  com asas de hélices 
me arrebatará para cima das 1�uvens. 

RONDó SEM FIM 

me arrebatará para cima das nuvens . 
e um amargo desespero inconfessado 
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( ó melancolia da juventude!) 

quando tu chegaste,. minha amiga . 
• • 

• 

Havia o livro e a lua . Telefonavam! 
• 

Havia a súbita rebelião (ah os homens!) 
e o vento gelado de agosto 

• 

quando tu chegaste, minha amiga . 

• 

Havia a rua deserta 
o noivo na varanda 
deserta a praça 
o fim do mundo 

• cznema 
quando tu cfl,eg�ste, min ha amiga . 

VIAGENS 

A cavalo de galope 
vejo ruínas de casas 
sinto o lodo do passado 
piso folhas amarelas 
enveredo pelo tempo 
me perco no .latifúndio 
devorante do sofrer· 
úmidos brejos visito 
no labirinto das matas 
odorantes como dantes 
me embrenho e escâlante 
percorro terras incultas 
de léguas, léguas e léguas 
mas sou demiúrgo então 
crio um mundo que não esse 
uma vida diferente 
a cavalo de galope 
nostalgia nostalgia 
de não habitadas ver 

• 

estas terras e$tas casas 

• 

• 



em ruínas a cavalo 
de galope devorante 
latifúndio de sofrer 
devorante de mil vidas 
que não te chegaram a conhecer 
volto atônito e aflito 
os crimes os sofrimentos 
destas extensões enormes 
que são minhas são só minhas 
a cavalo de galope 
dla e noite vou revendo 
o passado deste sítio 
e dos meus antepassados 
latifúndio devorante 
me perco nos teus caminhos 
de crimes e opressões 
volto atônito ·e aflito 
a cavalo de galope 
com tristeza sofrime�to . 

FORTALEZA REVISITADA NOVAMENTE 

Eis-me aqui onde outrora vivi 
vem o vento de sempre vagante 
vem o mar este mar 
espraiado em líquida flora 
calçadas estas pedras pisadas 
pelos passos passados 
estas ruas de luas e nuas 
sombras e nuvens paradas 
este barco de borco me viu ofegante 
c hocalhantes cangalhas este burro 
navegante entre lerdo e pensante 

• 

esta praça que primo me viu 
entre punhos e bocas andando 
Pirambu a miséria encravada 
estes muros de branco lavados 
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esta rua Assunção da infdncia 

cirandantes estrelas cantantes 

este val raso val Pajeú 

este mar este céu claridades 

crepitares de ares este dardo 

Aldeota morada maloca 

este Forte mirante de Praia 

Formosa e canos idosos 

larvados de lodo martírio 

doutrora este tempo de agora 

esta vida de agora é doutrora 

este val desta �da de agora 

vem o vento de sempre vagante 

eis-me aqui onde outrora vivi . 

(Aluízlo Medeiros. Setenta e Três Poemas. Rio de Janei
ro, Livraria S. José, 1963, p. 7 ;  Carlos Burlamaqui Kopke. 
Antologia da Poesia Brasileira Moderna. S. Paulo, Clube 

de Poesia, 1953, p. 221; Aluízio Medeiros. Op. cit., pp. 76-7: 
Antologia de Poetas Cearerises Contemporâneos. Forta
leza, IUC, 1965, pp. 21-2.) 

O "Canto do Século" figura no Trágico Amanhecer ( 1941) ; 
falando precisamente dessa estréia, assinalou Joaquim Al
ves: "O traço predominante na poesia de Aluísio Medeiros 
é a inquietação, em que a procura de um ideal que sintetiza 
a alma coletiva se faz sentir em seus versos . " 74 O que de 
certa forma se aplica a toda a sua obra . No poema aludido, 
vemos a angústia do poeta que, mesmo sendo modernista, 
lamenta o desaparecimento de um mundo, ante a força es-
magadora do progresso desumanizador; note-se a intensi
dade das repetições, como em O Céu está púmbeo o céu está 
plúmbeo ou Os mares estão revoltos, os mares estão revoltos; 
presenciamos algumas notas surrealistas, como na alusão à 
"cabeleira azul de Olga" .  O "Rondó Sem Fim", pertencente · 

ao segundo livro, de 1944, traz-nos a face lírico-amorosa do 
poeta : mas apesar de a chegad·a da amiga ser o leitmotiv do 
poema, várias outras coisas interferem na atmosfera lírica> 
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inclusive a nota político-social no verso Havia a súbita rebe
lião ( ah os homens!) . Nota que vai chegar ao ápice em 
"Viagens", um dos poemas que compõe o Latifúndio Devo-
1·ante (1949) : vazado em redondilha maior, como que com 
isso quis o autor usar um ritmo popular e consentâneo com 
o galopar do cavalo; note-se que o poema não tem uma vír
gula sequer, característica do poeta em suas derradeiras com
posições. Em "Fortaleza Revisitada Novamente'·' ,  a maioria 
dos versos segue o ritmo do eneassílabo romântico; e, além 
da ausência das vírgulas, ressalta outra característica da 
última fase da poesia medeiriana : o uso ds rimas internas, 
como em estas ruas de luas e nuas 1 cirandantes estrelas 
cantantes I esta vida de agora é doutrora, sem esquecermos 
o homoteleuto : este barco de borco . . . E, mesmo numa pá
gina de saudade (pois o presente, no caso, mistura-se ao 
passado) , a preocupação social ressalta, ainda que seja ape-
11as para mencionar a miséria do Pirambu . O que faz com que 
a observação de Joaquim Alves se estenda, como dissemos, a 
toda a sua poesia . 

• 

MOZART SORIANO ADERALDO 

Nasceu em Brejo, Maranhão, no dia 22 de abril de 1917., 
descendente de família cearense, e ainda criança transferiu
-se para o Ceará . Historiador, genealogista, sociólogo e pro
fessor, praticou também o poema, pelo que está incluído na 
Antologia de Poetas Bissextos do Ceará, de Artur Eduardo Be
nevides ; destaca-se porém acima de tudo através do ensaio . 
Tem exercido altos cargos na administração publica, sendo 
ainda membro do Instituto do Ceará e da Academia Cearense 
de Letras . Publicou : A Confusão Ortográfica em Face da Lei 
( 1937) , A Posição do Escritor na Reconstrução do Mundo 
( 1 947) , Esboço de História da Literatura Brasileira ( 1948) , 
Colonização das Terras Devolutas do Ceará ( 1949) , A poemas 
de parceria com José Stênio Lopes ( 1949) , Minha Arvore Ge
nealógica ( 1950) , Discursos de parceria com J . W . Ri
beiro Ramos ( 1952) , Livros e Idéias (1954) , Padre Francisco 
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Longino Guilherme de Melo o Verdeixa Moçoroense (1955) , 

o Fun · ri» Público e o Estado (1957) , Discursos de parce-

ria com Eduardo Campos (1957) , Na Casa de Tomás Pompeu 

- de parceira com João Clfmaco Bezerra (1959) , Rolins, Car

taxos e Afins (1961) , Velhas Receitas da Cozinha Nordestina 

(1963) , Três Estudos (1965) , Na Casa do Barão de Studart -

de parceria com José Parsifal Barroso (1969) e História Abre

viada de Fortaleza (1974) . entre outros . Escrevendo em 1966, 

disse Braga Montenegro que o escritor "não teve ainda um 

livro publicado à altura .de sua personalidade de crítico, his

toriador e ensaísta ; não implicando isto em desapreço à sua 

produção vigente, mas em uma homenagem à sua inteligên

cia e aptidão literária, de que se tem muito a esperar" . 75 

EDUARDO CAMPOS 

Manuel EDUARDO Pinheiro CAMPOS Nasceu em 
• 

Guaiúba, no dia 11 de janeiro de 1923 . Jornalista, contista, . 
romancista, teatrólogo e folclorista, é bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito do Ceará . Vimo-lo entre os membros da 
Academia Cearense de Letras, da qual foi presidente, mais de 
uma vez reeleito . É membro do Conselho Estadual de Cul
tura . Publicou. contos Águas Mortas (1943) . Face Ilumi
nada (1946) , A Viagem Definitiva (1949) , Os Grande Espan-
tos (1965) . As Danações (1967) , O Abutre e Outras Estórias 
(1968) e Tropel das Coisas (1970) ; romances O Chão dos 

Mortos (1965) , A Véspera do Dilúvio (1966) ; várias peças tea
trais, como O Demônio e a Rosa (1948) , A Máscara e a Face 

(1956) , O Morro do Ouro (1964) , Rosa do Lagamar ( 1964) e 
outras mais, encenadas com êxito no Ceará e no Sul do País . 
Além de estudos folclóricos, como a Medicina Popular, com 3 
edições (1951, 55 e 67) , Folclore do Nordeste (1959) , Estudos 
de Folclore Cearense (1959) e Cantador, Musa e Viola (1974) . 

Veremos o autor através de um conto : 

�U LIMPO 

• 

Oh! mil vezes morrer a se ausentar de sua terra, daquele 
pedaço de capoeira, regalo dos seus olhos! Como ia deixar o 
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terreiro de barro socado, ciscado pelos pintos, a sua casinha 
de taipa levantada à custa de tanto sacrifício? Como era mes
mo? Arrumava tudo numa trouxa, velhas e fuxicadas roupas, 
o chapéu da missa do� domingos, os sapatos de couro de be
zerro, meio comidos no arrastado dos sambas, não esquecer 
nada, botar tudo, arrochar, arrochar, até não mais poder. Não, 
não podia ser. A saudade que lhe ia no coração não cabia den
tro de uma trouxa de panos velhos. Não ia escondê-Ia ali, e, 
num gesto derradeiro, passar a corda. apertando o matulão. 
E então partir para muito longe, esquecido daquele chão todo 
seu, da casinha de taipa, dos dias felizes que vivera na Pa
vuna . . .  Era lá besta ! Não ia fazer isso . Não era destituído 
de coração ; o dele era largo, vivedor, bom . 

Tolice ! Mil vezes morrer, mil vezes sumir-se mesmo na 
terra ingrata, a deixar para trás a capoeira, o roçado, o seu 
lar de homem pobre. Mil vezes morrer . . . murmura baixo. 

Puxou a fumaça do cachimbo sertanejo .  Deu mais pas
sadas pelo interior da casa . Viu Francisca sentada em cima 
da mala de couro ; a folhinha que marcava os dias. brinde do 

boticário de Pacatuba, e como se atrasara o calendário !  
Pregara-se no último Natal, dia esperado por ele e a família . 
. e que transcorrera cheio de festas, dança na casa do compa

dre Luís, aluá, pé-de-moleque, cachaça para os mais velhos. 
_servida recatadamente no oitão . . .  Parece até que agora a 
mulher e ele perderam as mãos e estão inanidos . Aquele vinte 
e cinco tinha sid·o dia tão grande para eles, que lá ficara 
ante o olhar da efígie da santa como lembrança perpetuada . 

- Chica, nós vamo mêmo? 

A mulher deixou escoar por entre os lábios um riso es
talado. Riso que dizia muitas coisas, uma por exemplo, que 

preferia também morrer, acabar-se de fome, a deixar a sua 
.casinha de taipa coberta de palhas de carnaúba . 

Estirou os passos para o interior da casa. Feitiço, o cão 
que dormitava na cozinha, levantou as orelhas sobre o corpo 

tdescarnado como se aguardasse nova ordem: 
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- Vamo ficá, Feitiço. Num vamos mais não. 

Mas aua.l ! Leôncio não sabia o que dizer. Sumira-lhe a 

voz . A lfn2ua embrulhada, aquela coisa estranha embolando 

dentro dele . Ntlm desafogo, para não chorar ou blasfem.ar. 

curvou-se ráDido sobre o cão e lhe fez uma carícia . 
• 

Homem e cachorro estavam comovidos . 

* * * 

Sobre a mata seca, estorricada, desceu a noite . 

A nuvem que parecia trazer chuva àquele sítio desfez-se 
em ventos, em rajadas que levaram as últimas esperanças do 
dono da casa, para muito longe, e agitaram as palhas de 
carnaúba em tremeliques nervosos como se por cima delas 
andassem os demônios soltos, zangados com Leôncio, com o 
cão Feitiço e Francisca . 

- Vento do diabo! esconjurou o homem . 

Francisca, em cima da mala, não se mexeu. Não adiantava 
desfazer a trouxa. para recompô,.la a seguir . Dormia ali se 
preciso fosse . Pobre arranja-se de qualquer jeito, inda mais 
quando é de coração forte . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Afinal, soa o momento em que nada mais há que buscar 
no interior da casa . É sair quanto antes, enquantos os olhos 
não ficam cheios de lágrimas, enquanto a saudade não vem 
com a força da enchente de um rio . 

Leôncio apanha a trouxa. Feitiço olha para a sala da 
casa, e não late uiva . 

Quem chamaria aquilo de latido? 

- O cachorro tá gemendo de sodade, Lanço. 
- Tá . . .  

Está mesmo . Agora, imitando os donos, num último 
olhar, principiou a andar indiferente a tudo . E os três, um 
atrâs do outro, tomam o c o pedregoso que atravessa a 
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capoeira assassinada . Vão perder a casinha, 0 pedacinho de 
terra, a existência feliz que viveram juntos . Não irão mais 
aos pés de samba, não rezarão mais na igrejinha de Pacatuba, 
não ouvirão também, nunca mais, os violões passando pela 
estrada, gemendo dores e saudades . . .  

- Lanço! 
- Que é? 
- Tá sentindo? 

. 

- Sim, tá pingando. Caiu um pingo no meu rosto . Olha 
, 

pro ceu, repara. 

O homem deu mais dois passos. Não pôde mais andar . 

- Bobage, num chove não . O céu 'stá tão limpo . 

Num sei, mas pingou. 

O homem deu mais dois passos . Não pôde mais andar . 
Ficou parado, vigiando os olhos vacilantes da· mulher, o 
ar saudoso do cão, o chão cheio de seixos, a capoeira com
burida que pisava. Agora, estão se consultando os três, se In
dagando. 

"Como é, a gente vai ou não vai? Convém ficar? Vale a 

pena aguentar mais uns dias?" Podia ser que ainda chovesse, 
que o inverno, mesmo atrasado, chegasse a tempo de salvar 
a terra e reflorar tudo amolecia o homem . 

Acoraram-se, apalpando a areia com carinho, a terra 
que, regando-a a chuva, poderá florescer em breve e apontar 
outra vez o caminho da fartura . 

- Lanço, a gente fica? 

Puseram-se de pé . Ficavam sim. 

Correram então para a casinha de taipa . O cachorro na 
frente, Chica no meio e o Leôncio da Chica no fim . 

Em cima deles o céu continuava limpo, sem nenhum 
fiapo de nuvem . 

lEduardo Campos. o Abutre e Outras Estórias. Fortaleza, 
Imprensa Universitária do Ceará, Apresentação de Bra
ga Montenegro, 1968, pp. 43-4; 46-7.) 
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Eduardo Campos a observação é de Braga Montenegro 
---, conquanto haja experimentado notável amadurecimento 
artesanal, desde sua estréia como contista, em 1943, "se tem 
conservado o homem de suas aptidões telúricas e de sua ge
ração espiritual . " 76 No conto aqui apresentado, estadeia-se 
o regionalismo do autor, porventura sua característica mais 
marcante . Trata-se de um flagrante, onde mais se constata 
um fato do que se percebe um enredo, razão por que o trecho 
omitido não chega a prejudicar-lhe a mensagem, que se re
solve no profundo amor do sertanejo a sua terra natal . É 
um retrato perfeito do ambiente do sertão, com sua paisagem, 
suas coisas, sua gente, seus bichos : a capoeira, o roçado, o 
casal de caboclos e mais o cão, figura indispensável em tais 
quadros. O linguajar do povo cearense está presente nos diá-
logos : "Chica, nós vamo mêmo?" Vamo ficá, Feitiço . 
Num vamo mais não." "O cachorro tá gemendo de sodadet 
Lanço." "Tá . . .  " Isso, tanto pela supressão de fonemas, 
como pelo laconismo ( "Lanço ! "  "Que é?" "Tá sentin
do?" "Sentindo?") . Ou, de maneira indireta, através da 
narração do próprio autor : "E.ra lá besta! Não ia fazer isso." 
Mas acima de tudo o que é mais digno de destaque, e que, em 
última análise, constitui a razão de ser do conto, é a maneira 
como o contista nos apresentar as personagens buscando sofre
gamente alguma razão (real ou imaginária) para não abando
nar a terra, árida e seca, mas amada : embora vendo o céu 
exageradamente azul, limpo, sem uma nesga sequer de nuvem,. 
a Chica não hesita em dizer ao marido que sentira um pingo 
de chuva no rosto. Na verdade, talvez nem lhe passe pela 
mente a idéia de poder iludir o esposo com tal observação ; 
o que ela diz é o que sente intimamente, o que ela queria 
realmente haver sentido. Daí sua obstinação : "Num sei, 
mas pingou." Referindo-se exatamente ao conto Céu L impo, 
escreveu alhures Hertnan Lima, teórico e mestre no gênero :  
"Em cinco páginas, não mais, Eduardo Campos condensou 
maravilhosamente o destino da raça, a difusa ternura, a do

rida singeleza d'alma, o resplandecente e irracional amor à 

terra, que não é maior em canto nenhum do mundo . 77 
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ARTUR EDUARDO BENEVIDES • 

Nasceu em Pacatuba, no dia · 25 de julho de 1923 . Trans
ferindo-se para Fortaleza, milita no jornalismo e se forma em 
Direito . Ocupa inúmeros cargos ad-ministrativos e ingressa 
no magistério superior, como professor de Literatura Luso

-Brasileira da Faculdade · Católica de Filosofia do Ceará, da 
qual seria Diretor . Professor igualmente da Faculdade de 
Letras da UFC, da qual foi- também Diretor. Até inicio de 1976, 
dirigiu o Centro de Humanidades da Universidade Federal do 
Ceará . Detentor de vários prêmios literários, membro da 
Academia Cearense de Letras, poeta, contista, ensaísta e ora
dor, publicou : Navio da Noite (19·44) , Os Hóspedes (1946) , 
de parceria com Antônio Girão Barroso, Aluízio Medeiros e 
Otacílio Colares, A Valsa e a Fonte ( 1950) , O Habitante da 
Tarde (1958) , O Tempo, o Caçador e as Cousas Longamente 
Procuradas ( 1965) , Canção da Rosa dos Ventos (1966) , O 
Viajante da Solidão (1969) , Elegias do Outono e Canções de 
Muito Amar e de Adeus (1974) e Viola de Andarilho (19·74) , 
todos de poesia, além de A Lâmpada e os Apóstolos (1952) , 
Universidade e Humanismo ( 1971) e Idéias e Caminho-s (1974) , 
de ensaios e discursos; Cancioneiro da Cidade de Fortaleza 
( 1953, 2.a ed. , 1973) , antologia; Caminho Sem Horizonte 
For (1958) , de contos, Evolução da Poesia e do Conto Cearenses, 
Fortaleza, Ceará, 1976, sem aludirmos a outras obras, versan
do temas ligados à educação e ao h11manismo do mundo atual. 
Focalizamos o que julgamos ser a parte principal de sua obra, 
a poesia . 

A MORTE 

Lentamente a morte dança 
sobre as pérgula·s. Deita-se 
no esquecimento e em ânforas 
partidas. E cresce 
para se dar madura 
e em solidão. 
De repente chega. 

• 

• 
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E já esta 'Da 
há muito tempo em nós. 
Mas surge caminhando 

no mar que começa 

sob o olhar de Deus. 

Então nos erguemos. E colhemos 

seu áspero fruto. E ela exige 

o terrível tributo de viver. 
Em silêncio a olharmos. Suá face 

esplende mas é fria . E ela apanha 

a flor, o cão, a casa, a ave, o homem, 

o dia, o sonho, a nave o riso o amor. 
Tudo morre. Incessantemente. 

Tudo segue seus passos pela névoa. 
Todos ouvem sua voz no que se vai . 

. Lentamente dança no tempo 

e em nós . Somos 

a canção que ela canta 
o barco 

• 

em que desce sozinha pelo rio . 
. 

Ninguém a ama: só os santos . 
e os que em versos a confortam 

de sua dor de ser tão fria e só . 
Ela é triste . · · Um dià a encontrei 
no rosto de meu irmão, quando menino. 

Depois em minha mãe. Estava lívida. 

E eu tinha cousas para dizer . E não podia . 

Estava quieto, olhando silencioso. 
E via 

• 

a morte em sua pálida · 

j·mobilidade. · 

Ai, sua funda sede só se desaltera 

quando ela nos leva 
para o esquecimento . 

Quantas vezes morremos antes 

da morte definitiva? 

Quantas vezes seu pólen cai 

I 

. -



• 

em nossa espera? 
E a grande rosa cresce 
e cobre 
o púcaro da vida. 

SúBITA ELEGIA 

Marinheiro não fui. 
N asei para as viagens. 

• 

Nasci para habitar os portos e os mares. 
Em vão sonhei navios. 
Meu olhar . reflete embarcações. 
Nunca tive uma ilha para amar. 
E me perdi nas vãs infantari·as. 

Marinheiro não fui. 
Minha âncora es tu, poema. 

(No sono nascem · · 
gaivotas impossíveis.) 

O MORTO NA PRAIA 

Um homem na praia estava imóvel. 
Um homem na praia estava morto. 
Um homem na areia enrijecido. 

• 

Vinham ondas do mar sobre o seu corpo. 
Vinham ventos e entravam em seus ouvidos. 
Vinham silvos longínquos e ele morto . . . 
Adiante mulheres se entregavam 
aos desejos de jovens vagabundos. 
Adiante bêbados gritavam, 
marinheiros no bar contavam l�istórias. 
Holofotes cruzava1n a superfície 
sobre a noite rasgando o bom caminl�o. 
Os uivos das águas vinham fortes. 
Mas um ho�em na praia est�va morto. 

' ·-

Ninguém o encontrava, ·n em um cao 

• 

• 

• 
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vinha lamber o sangue coagulado. 
Ao fundo, estava o mar; no alto, a lua 
que outrora brilhara sobre as naus 
de valentes marujos todos mortos. 
Bem próximo do corpo estava o porto 
como sigla nos olhos mareantes. 
Noctívagos passavam assoviando 
canções desesperadas pelo cais. 
Sob os gestos alguns estavam mortos 
Contudo caminhavam e eram ·t ristes. 
Mas na praia um homem se encontrava 
como um barco fendido. E estava morto. 

. . 
. . . : . '· 

. . 

ELEGIA PARA ALBA. FROTA 

IV 

Lívida estavas no caixão� enquanto 
Nós outros, teus jograis, te rodeávamos 
E em difíceis silêncios sufo'cávamos 
O pranto sob o· qual nascem vigílias. 

Teu velório foi longo. A madrugada 
Encontrou-te parad� so�re a essa 
E tudo pro.cessava-se sem pressa 
Com a lentidão das tristes despedidas. 

Afinal veio a hora: fui daqueles 
Que puseram teu esquife sobre o carro 
Em que te conduziram sem regresso. 

Mas nas brumas do adeus, na fria ausência 
Que pesa mais que a morte, não morreste: 
Continuas nascendo no meu verso. 

(Artur Eduardo Benevides. O Viajante da Solidão. For
taleza, Imprensa Universitária do Ceará, 1969, pp. 14-5 ; 
Antologia de Poetas Cearenses Contemporâneos. Fortale

za, IUC, 1965, pp. 53 ; 49-50; O Viajante da Solidão, clt., 
p. 68.) 
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Lírico por excelência, bem pode Artur Eduardo Benevides 
ser c�amado de poeta .elegíaco; infenso aos apelos da poesia 
experimental, prefere ficar no terreno em que adquiriu reno
me de mestre, da estirpe de um Augusto Frederico Schm\dt. 
Podemos apontar duas constantes em sua poesia : a morte e 
o mar (não raro grafado este com maiúscula) .  E de tal ma
neira essas duas presenças povoam toda a sua obra, que não 
nos preocupamos em reproduzir os poemas na ordem crono
lógica . A "indesejada das gentes" surge logo como tema único 
e como título do primeiro poema : a morte, que leva a todos, 
sem distinção, sejam homens, animais, coisas ou mesmo abs
trações; quando diz : SQmos 1 a canção que ela canta 1 o barco 
I em que desce sozinha pelo ·. rio, talyez haja velada alusão 
ao Aqueronte da Mitologia grega, o qual ia desembocar no 
reino dos mortos ; ao lembrar a presença da morte no rosto de 
sua mãe, vemos desencadear-se o máximo da carga lírica cJo 
poema (E eu tinha cousas para dizer. E não podia) Em ''Sú
bita Elegia", temos o poeta a lamentar o não ter sido mari
nheiro, causa talvez de tanto aludir ao Oceano em toda a sua 
·obra : em O Tempo, o Caçador, e as Cousas Longamente Pro
curadas ( 1965) , diz ele, numa página de prosa poemática : O 
Mar nos chama. Não apenas o Mar líquido, o Mar das águas 
escuras, búfalo imenso, ondas revoltas, navios apitando, ôôôô! 
Mas o Mar interior, a fuga que eternamente nos resguarda o 
imprevisto Mar, sem vento e sem esquadras.) Por sua vez "O 
Morto na Praia'' traz-nos simultaneamente as duas constantes 
referidas : a morte, com seu mistério inevitável tem como pano 
de fundo a paisagem marinha : note-se o enriq.uecimento da 
densidade emocional com a revelação da ignorância ou indi
ferença dos circunstantes; e como se não bastasse a presença 
avassaladora do mar, através das ondas dos ventos dos uivos 
das águas, ainda é uma imagem náutica o que ocorre ao 
poeta, ao ver o morto "como um barco fendido" ; a predomi-
nância de decassílabos confere atmosfera clássica ao poema, 
um dos mais bem realizados de toda a sua obra, a nosso ver. 
Afinal, para não ficarmos só nos poemas livres, um soneto : 
destituído quase de rimas (apenas duas consoantes nos quar-
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tetos e uma toante nos tercetos) , e tendo como tema a morte 

de uma amiga, é o fecho de uma elegia composta de quatro 

sonetos. Foi Edigar de Alencar quem ob$ervou a respeito do 

poeta : "Mesmo quando parece hermético, é lfmpido nas suas 

intenções e concepções." 7& Com efeito se podemos vislumbrar 

em sua arte algumas notas daquele mistério que o Modernis-· 

mo herdou do Simbolismo (e que, afinal está na poesia de 

todos os tempos) , o certo é que raramente podemos qualifi

car de herméticos os seus versos. Isso nos faz lembrar Manuel 

Bandeira, que chegou a confessar : " . . . jamais fiz um poema 

ou verso ininteligível para me fingir de profundo sob a es

peciosa capa de hermetismo". 79 Benevides é sem sombra de 

dúvida uma das mais altas vozes da poesia cearense contem

porânea. 

BRAGA MOTENEGRO 

Joaquim BRAGA MONTENEGRO Nasceu em Maran-
guape, no dia 28 de fevereiro de 1907 . Antes de ingressar no 
Banco do Brasil, onde atingiu aos mais altos postos residiu 
no Amazonas, tema de seus primeiros trabalhos, que assinava 
sob o pseudônimo· de Léo Silva. Não chegando a concluir um 
curso superior, t�rnou-se entretanto um autodidata de só
lida cultura literária, destacando-se tanto no terreno da cria
ção, como contista e novelista, como através da crítica lite
rária, da qual é um dos expoentes no Ceará; recebeu por isso, 
o título de Professor Honoris Causa pela Faculdade de Letras 
da Universidade Federal do Ceará. Publicou : Uma Chama Ao 
Vento (1946) , de contos; Araripe Júrtior (1948) , Evolução e 
Natureza do Conto Cearense (1951 ) , ensaios, As Viagens 
( 1960) , novelas, Correio Retardado (1966) e Correio Retardado 

. 

II ( 1975) , estudos de crítica literária . Preparou o volume 30  
da coleção Nossos Clássicos, José Albano (antologia e estudo 
crítico) em 1958. Em Setembro de 1976, a Secretaria de Cul
tura, Desporto e Promoção Social do Ceará publicou em vo
lume As Viagens (reedição, e o que o autor denominou "outras 
ficções". Apresentação de Francisco Carvalho. Editora Henri
queta Galeno, Fortaleza. E autor de inúmeros ensaios esparsos, 
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constantes na maior parte de prefácios, bem como de artigos 
em jornais de diversos Estados . Membro da Academia Cea
rense de Letras, do Instituto do Ceará e do Conselho Estadual 
de Cultura . 

AGONIA 

É a estória de um homem que, tendo�·se mudado volun
tariamente para uma cidade interiorana, vive a remoer um 
drama íntimo, não conseguindo inspirar simpatia a ninguém 
(exceto, segundo ele mesmo imagina, a uma jovem, que, da 
janela de um internato, parece contemplá-lo todas as tardes) ;  
quando se decide a abrir as cartas que havia recebido, fican1os 
nós sabendo de sua tragédia; trata-se de cartas apaixonadas, 
escritas por duas pessoas diferentes : sua esposa, que faz alu-

. sões ao filhinho, e sua cunhada, que lembra o pecado em que 
incorreram ambos . Angustiado assim por um problema sem 
solução, começa ele a sofrer toda sorte de alucinações; com 
a razão abalada, corre pelas ruas e morre sob as rodas de 
um automóvel . 

Estava há cerca de um mês na cidadezinha do interior, 
para onde fora transferido em comissão mas esses poucos 
dias se lhe afiguravam tempos infinitos ; apenas algumas 
horas de avião o separavam da cidade onde ficara a sua casa, 
as pessoas a quem era devotado, o seu conforto, o mundo que 
criara durante anos e a sensação que experimentava era 
a de distâncias incontroláveis . . 

Até então não fizera nenhuma relação de amizade e vivia 
quase inteiramente despercebido . No emprego, era o senhor 
Gerente ; no hotel, o hóspede do quarto número 17 . No mais, 
um moço de fora, de aspecto distinto, a quem as mulheres 
atiravam olhares gulosos, mas muito esql1isito, distante, alua
do . Percebia insustentável a situação em que se colocara; con
tudo não tinha ânimo para lutar. Fechava-se numa tacitur
nidade que impedia toda a aproximação, toda a convivência 
amistosa . Isto lhe era prejudicial, notadamente quanto à sua 
profissão . Já pressentira uma atmosfera de reserva entre os 
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seus colegas de trabalho, com relação à sua pessoa, e isto o 

afligia sobremodo : inda 'mais ·porque adivinhava que essa 

reserva não decorria de· neD.httm movimento de hostilidade ; 

mas originava·-se, sem dúvida, desse natural receio que as 

pessoas honestas sentem se afligir, com a sua aproximação, 

aos que são retrai dos por índole ou circunstância . Anima v a-se 

de propósitos de urbanidade, mas as palavras lhe eram cada 

vez mais frias e escassas, as linhas do rosto cada vez mais 

rígidas . Debalde as ordens de serviço lhe saíam mansas -

essa mansidão soava como uma ironia . Os lãbios mal se lhe 

arregaçavam num sorriso a expressão dos olhos não ex
primia afabilidade . 

O erro partira de começo . Logo à sua chegada, recusara 
vários convites para reuniões e passeios, apresentando mo
tivos que traíam um inequívoco desinteresse pelas atenções 
que lhe dispensavam . Nessa ocasi�o, todavia, estava depri
mido, estonteado por aguda nostalgia do mundo que fora com
pelido a renunciar . Por que agora? . . .  

Urgia, portanto, uma modificação nas suas atitudes ;  era 
preciso infundir confiança aos companheiros e subordinados 
- 1nostrar-se tal como acreditava ser : de maneiras afáveis, 
de coração largo e generoso. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tomou-o �m desespero incontrolável . Apagou a luz e dei
tou-se, gemendo, vencido. Assim ficou por muito tempo. A 
noite já ia avançada e do silêncio partiam ecos perturbadores : 
a buzina de um automóvel ; o canto esganiçado de um ébrio, 
cada vez mais intervalado e mais distante . Fechou os olhos 
e 'isto lhe aumentou a acuidade dos sentidos . Tinha uma 
imensa dor de cabeça . Levantou-se às apalpadelas e deu volta 
ao comutador : uma luz viva inundou o quarto, percutindo 
violentamente na sua retina . Procurou o vidro de aspirina, 
tirou · água da moringa e engoliu dois comprimidos .  Nova
mente deu volta ao botão da luz e a escuridão foi quase com
pleta : apenas uma claridade · muito vaga· penetrava pelas vi-
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draças, mal revelando o contorno dos móveis dentro da peça. 
Agora o aposento se povoava de ruídos : trilhos chiados asso
bios, rangidos, pipilos, roncos e sopros . As ba;atas caí�m do 
telhado, esvoaçantes, pegajosas, sobre o seu corpo; os grilos 
saltavam, aos guinchos, arranhando-lhe a epiderme com os 
esporões; as aranhas estendiam sobre a cama uma teia es
cura, embaraçando-lhe os movimentos : milhares de vaga-lu
mes piscavam em roda de sua cabeça; e os ratos roíam os ob
jetos, incansavelmente. Sentou-se na cama, atordoado. Abriu 
os olhos e viu um rato enorme a espiá-lo de cima da 1nesa . 
Apanhou uma das sandálias e atirou-a raivosamente sobre 
o animal . Houve um rolar de garrafas, um tilintar de vidros 
que se quebravam sobre o tijolo, soltando chispas, esparzindo 
cacos ; mas, mal cessara o ruído e o rato lá estava no mesmo 
lugar, a fitá-lo escarninho, os olhos brilhando como brasas 
crepitantes . Num impulso, pôs-se de pé e, descalço, marchou 
para o animal, rugindo de raiva, as mãos para a frente, os 
dedos crispados como para estrangular . Mas o bicho fugia, 
sempre à mesma distância, recuando aos pinchas, os olhos 
cada vez mais rubros, sem desfi tá-lo, fatais e agressivos . Con
tudo ele avançava obstinadamente, derribando os objetos, pi
sando os vidros espalhados no chão, ferindo os pés, ensan
güentando os lençóis da cama, já derreados na poeira, dila
cerados na luta alucinada, na agonia em que se prostrava 
vencido de cansaço, transido de dor . 

Minai, o rato deu um salto maior e desapareceu através 

da parede que dava para a rua . Correu à janela, abriu-a e 

saltou para o lado de fora; nada mais viu . . .  A cidade estava 

mergulhada em leve bruma, que mais se rarefazia à propor

ção que se distanciava do solo . O céu estava nublado e a hora 

indecisa se observava pelo tempo. Olhou em redor de si e deu 

uma gargalhada vitoriosa; porém, súbito, um desvairado pen

samento penetrou-lhe a mente : o rato não fugira, estava, 

sim, em ca · o do internato! Não podendo vencê-lo, ia pro

curar desforra na mocinha sua companheira de soledade . . .  

A pobrezinha desprevenida, certamente dormindo àquela hora, 

ia ser assaltada pelo monstro . Todo o esforço, agora, resul-
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tarla inútil . Antes dele a�in.gir a praça já. o bicho, sequioso 

de sangue e de vingança, lhe teria roído o coração . Pôs-se, 

então, a correr desabaladamente, soluçando de impotência e 

de furor . Transpusera o perímetro central e ia correndo ao 

longo da rua que marginava o riacho, quando pressentiu 

um rugido que vinha em sentido contrário e logo divisou 

dentro da bruma, aqui mais espessa, os olhos terríveis do 

rato . O monstro vinha fazendo curvas, resfolegando estre

pitosamente . Uma onda de ódio subiu-lhe ao coração . Es

perou, disposto a nova luta, essa de vida ou de morte .  Os 

olhos do rato, sempre cada vez maiores, projetavam-se em 
lâminas de fogo, dentro da neblina . Agachou-se à beira do 
passeio, preparado para o bote fatal . O momento era deci
sivo . . .  agora, agora ! . . . A fera parecia fugir à luta. Agora, 
agora! . . . Precipitou-se com fúria . . .  

O carro tentou desviar : era demasiado tarde ! 

(Braga Montenegro. Uma Chama ao Vento. Fortaleza. 
Edições Aequitas, 1946, pp. 53-5; 67-9. )  

Conquanto se tratasse de uma estréia, Uma ClLama Ao 
Vento (1946) revelava para a literatura cearense um escritor 
;seguro de sua técnica e com verdadeira vocação para o conto, 
razão de o livro haver conqtlistado dois prêmios (um deles da 
Academia Brasileira de Letras) :· do conto escolhido, "Agonia", 
transcrevemos um trecho das primeiras páginas e o epílogo . 
Pelo primeiro, constatamos a angústia da personagem, um ho

mem desambientado não ·devido à hostilidade do meio que 

-essa não existia , mas pelo círculo de ferro criado por sua 
·própria casmurrice : ele porém não é esquisito por índole , senão 
por causa de um drama íntimo que lhe amarga a alma .  Tal 
·drama se desvenda ao leitor somente quando, ao abrir as car
tas que recebera, o homem encontra palavras apaixonadas de 
·d·uas mulheres, que identificamos como sendo respectivamen
�e sua esposa e sua cunhada . No trecho final, surpreendemos 
.a personagem após haver lido três cartas (sendo a última da 
esposa, com expressões de desespero) , e de havê-las rasgado . 
.sobrevem-lhe a dor de cabeça à qual se segue o início do deli-
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• r1� : acompanhando a narração, cremos a princípio que de fato 
existem ruídos de insetos no qU&,rto do hotel; todavia o número 
exagerado de insetos povoando a noite (milhares de p!rilam
ps, grilos, baratas pegajosaS e até aranhas, que "estendiam so
bre a cama sua teia escura") ,  leva-nos de pronto à conclusão 
de que eles na verdade povoam a mente, o mundo psíquico do 
homem desesperado, · que agorà tenta investir contra um fato 
. . . , . ' . 

. . . 
. �maginario, que teima �m zomb�r de sua dor; note-se que em 

dado momento o que. lhe vem ·à me�te não é a imagem da es
posa desprezada, nem do filho, tampouco da cunhada, de quem 

• • 

se tornara talvez amante; seu pensamento se volta para: a jo-
vem que o contemplava da janela do internato : representa ela 
a idealização, tudo o que deveria ter sido e que não foi ; sentin
do-se ele prisioneiro de ·sua · angústia, identifica-se com a jo
vem, que lhe :parece ·prisioneira do internato, e "sua compa
nheira de soledade't ; amb.os, '.imagina, buscam a liberdade . 
Calculando estar o rato ,à ·caminho do· internato, a fim de ata
cá-la, perde-se o homem pela noite, até confundir os faróis de 

• 

um automóvel com · o8 olhos zombeteiros do· terrível roedor 
produzido pOr · sua insâriia . · Este conto, de forte densidade 

• 

emocional, · ;é ·bem representativo . . da arte de Braga Montene--
• 

gro, em cuja obra .. de ficcionista assumem relevo especial os 
problemas da �lma e da psique, a pais�gem interior das per-

. . . . 

sonagens . 
, ' ' t , • ' "' ' 

, ' 1 ° ' ' 1 ', . ' . . . . " . . . . 

• • . . . o I • o 
• • . . . . . . 

· · · · ·:OTACfLIO COLARES . . . . . 

OTACfLIO dos ·Santos COLARES. Nasceu em Fortaleza, 
no dia 1.o de setembro de 1918.· Cedo .abraçou o jornalismo, 
chegando a dirigir noutros Estados órgãos .dos .Diários Asso
ciad·os. É professor de História da Literatura no Curso de Bi
blioteconomia da Universidade Federal .do Ceará, e de Litera
tura Brasileira no curso de Letras do Centro de Humanidades 
da mesma Universidade, sendo ainda Chefe do Departamento 
de Letras Vernáculas e membro da Academia Cearense de Le
tras. Foi Diretor do Departamento ·de Difusão da Cultura, da 
sec. de Cultura do Ceará. Membro do ·Conselho Estadual de 
Cultura. Publicou : Os Hóspedes (1946) , de parceria com Antô-
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de Cultura do Ceará. Membro do Conselho Estadual de Cul
tura. Publicou : Os Hóspedes ( 1946) , de parceria com Antô
nio Girão Barroso, Aluizio Medeiros e Artur Eduardo Benevi
des, Poesias ( 1947) , O Jogral Impenitente ( 1965) , Os Saltado
res de Abismos ( 1967) , 30 Poemas Para Ajudar ( 1968) , com 

Antônio Girão Barroso e Clâudia Martins, Três Tempos de Poe
sia (1973) e Lembrados e Esquecidos (1975) , este de ensaios . 
Em 1976, publicou, de prosa: Dois Estudos Portugueses, sepa-
rata do n.o 9 da revista Aspectos, e o 2.o volume de Lembrados 
e Esquecidos, sob os aupícios da Secretaria de Cultura do 
Ceará . 

468 

O JOGRAL 

Eu faço versos como quem procura, 
certo de achar, sem dor nem sofri-mento, 
na Musa amiga, indevassada e pura, 
o desejado e justo valimento . 

Nada me dói da mágoa que enclausura 
a outros mais tristes o áureo pensamento, 
que esse me vem, de manso e sem tortura, 
ao tempo azado e em cada bom momento . 

Tédio em mim não se dá de ausente havê-la 
por tempo prolongado a caprichosa 
Poesia, que me serve ao seu agrado . 

E a rir me vou, fe.liz de. assim qu,erê-la., 
furtiva às vezes, outras, dadivosa 
com o ar feliz do que se sabe amado . 

BARCAROLA 

Velas pandas, vento forter 
barco leve sobre o mar . . .  
Portos novos, mil surpresas, 
mil língua3 a decifrar . . .  

• 

I 
' 

• 
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Meus desejos de criança, 
nunca os pude realizar . 

Aguas mansas, calmarias ' 

canções para me berçar . . .  

Leves mãos nos cais de porto, 
lenços brancos a acenar ' 

partidas precipitadas 
COTJn prantos a provocar 
e os retornos sem aviso 
para as ânsias consolar . . .  

• 

Foi destino que não tive, 
foi fado mau, foi azar 
que TAne deu, desde os primeiros 
momentos de desejar . 
Tudo é morto desse encanto 
que não pude desfrutar: 
velas pandas, vento forte, 
barco leve sobre o mar . . .  

Meus desejos de criança, 
nunca os pude realizar . . .  

SONETO EM TONS MENORES 

• 

Possam outros gozar tranqüilidade 
mais do que nós e mesmo da riqueza 
fruir delícias, na insinceridade 
dos bens terrenos, com maior largueza . 

Possam alguns, em triste fatuidade, 
julgar-se donos de .imortal grandeza 
tomando o quanto pela q1wlidade 
ou o que é simples disfarce por beleza . 

Aqui por onde estamos ficaremos: 

nem de todo enganatips nem sofridos 

�.,...,is, antes, com o quanto met·ecemos . 

• 

469 



• 

Para que em nós os dias ;á vividos. 
não sendo interno a que nos condenemosJ 
também não sejam cé'US imerecido3 � . . 

' 

• • 

ESTUDO EM ROSA 
• 

• • • \ ·• '· 

Tens hálito de rosas, quando ama3. 
• • 

e caprichos pagãos,
· 
qUando desejas; 

cicios de jardim, se amor harpeja:J 
ao meu ouvido, ou q1J,ando amor reclamas . 

. 
• 

De rosas são teus seios .· . . Quantas damas, 
daquele alto padrão . que tanto almejas, 

. 

queriam tê-los como tu, que en$ejas 
toda a emoç�o;,. �om o gozo que derramas . 

Róseo teu dors�, rósea � face e tudo . 
que tu perfumas; o ar que se respira, 
que embriaga, que deslumbra e deixa mudo . 

. 
És rosa. incenso inapagável pira -
ardendo na emoção e�· que me iluQ,o • . 
E_, mais me tosse um mal, mais .me iludira . .  � 

I • ' # ' 

(Otacilio Colares . . O Jorgral Impenitente. Fortaleza, Edi
tora Instituto do Ceará, 1965, pp. 17 ;  2 1 ;  Os Saltadores 
de Abismos.· Fortaleza, Edições Clã, 1967, pp. 37 ; 52.) 

: 

. . 
. 

. . 
• . . 

Havendo composto sonetos desde a década de 30, é neste 
• 

poema de fortpa . .. fix.� q�e acre�tamos estar o melhor da pro-
dução poética · de ·otacílio Colares . "0. Jogral", que abre o li-
vro O Jogral Impeni.tente (1965) ; soa-nos como uma profis
são de fé que é válida com. relação a toda a sua poesia : vaza
do num soneto que �só não é .:totalmente .clássico por causa do 
esquema rimático·· dos ·quartetos (em ABAB ABAB) , o tema 
é a própria maneira de o po.eta compor seus versos, com a 
confissão explíci�� ·� e :não buscar forçá-los; se a poesia toge 
por momentos�·

. 
ele· · espé�a qri·e · ·ela· . se d�cida: . a voltar . . . A 

"Barcarola"� r. r�pr6duZl&o�là _. . lpteêl�amente · parà · ·  ci·emonstrar 
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que o poeta sabe exprimir-se, como mestre, noutras formas e 
noutros metros : fincando raízes profundas na lírica lusita
na, lamenta ele suas frustrações de sonhos de viagens. em 
redondilhas com rimas apenas nos versos ímpares; a presen
ça das âguas confere ao poenta o acento essencial das barca
rolas de origem italiana . Mas onde o p�eta se sente mesmo à 
vontade é no soneto; e este à vontade se reflete na maneira 
como compõe o catorzeto : escreve-o sem exageradas preocu
pações com a modernidad·e, havendo mesmo leve dicção camo
niana a marcar a maioria de seus poemas de quatro estrofes: 
por outro lado, isso põe o poeta ao lado daqueles que, moder
namente, não d·f.\..sdenham o sopro clássico, como Vinícius de 
Moraes e outros . No "Soneto Em Tons Menores", o recorte 
clássico se coaduna perfeitamente com o tema, que se resolve 
numa filosofia de vida se não estóica, pelo menos desambi
ciosa das coisas supérfluas. Convém advertir que, levando-se 
em conta a perenidade da dicção clássica, nada invalida a 
atualidade da poética de Otacílio Colares . Entretanto, levan
do talvez ao máximo sua falta de prevenção em se tratando 
de arte (no que se aproxima bastante .de mestre Guilherme 
de Almeida) , houve instantes em que atingiu não propria
mente ao Classicismo, mas ao Neopamasianismo, como ao 
compor os alexandrinos do soneto "Faunesca", incluído n' O 
Jogral Impenitente e ainda na Antologia de Poetas Cearenses 

Contemporâneos ( 1965) , e cujo primeiro terceto diz : 

H a veria o silêncio apenas harpei ado· 

pelo arfar do teu seio em timidez na oferta 

do almo filtro a enrijar o alvi-rosado seio . 

o poema que talvez melhor caracterize a poesia do autor 
em estudo reproduzi1no-lo no final : Em "Estudo em Rosa", 
derrama-se o poeta num erotismo algo bilaquiano, mas a lin
guagem é depuradamente clássica, como também o esquema 
rimático. em ABBA ABBA CDC DCD, para não aludirmos à 
construção bem camoniana do verso final (E, :nai� me fo�se 

um mal, mais me iludira . . . ) ,  com sua enâlage (1,lud1,ra por .,lu-

diria) . otacílio Colares é um mestre moderno de soneto . 
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JOSÉ ST�NIO LOPES 
• 

JOSÉ STtNIO de Lucena LOPES Nasceu em Guara-
miranga, no Sitio dos Pilões . Estudou as primeiras letras em 
casa e no Pacoti, indo depois para o famoso Caraça, de Minas 
Gerais, de onde regressou em 1938, abraçando o jornalismo e 
conquistando por concurso o · cargo de Inspetor do Ensino Pri
mário . Após uma temporada no Crato, como professor, re
tornou a Fortaleza, licenciando-se em Filosofia, pela Facul
dade Católica de Filosofia do Ceará. Ingressando no SENAI, 
passou mais de um ano na França, fazendo estágio de aperfei-· 
çoamento pedagógico . Atualmente é Delegado do mesmo 
SENAI, em Campina Grande, na Paraíba . Jornalista .. ensaís
ta, crítico literário e cronista, tem praticado a novela e, mais 
raramente, o poema. Publicou : Roteiro de Eça de Queirós 
( 1946) , Diretrizes do Ensino ( 1949) , A poemas (1949) , de par
ceria com Mozart Sariano Aderaldo, Duas Novelas ( 1951) , de 
parceria com João Clímaco Bezerra, Rio do Esquecimento 
( 1956) , notas de viagem à Amazônia, e Velha Fazenda, Velhos 

Costumes (1961) , no dizer de Braga Montenegro, "um livro ad
mirável, de gênero ambíguo entre memória e ficção" .  so 

JOAO CLíMACO BEZERRA 

Nasceu em Lavras da Mangabeira, no dia 30 de março de 
1913 . Bacharel pela Faculdade de Direito do Ceará, fez o cur
so de Contador na Escola de Comércio Padre Champagnat. na 
qual se iniciou como professor . Exerceu as funções de Chefe 
de Relações Públicas do Banco do Nordeste e de Técnico de 
Educação da Universidad·e Federal do Ceará, onde é professor 
das Faculdades de Filosofia e de Ciências Econômicas . Ro
mancista e novelista, tem praticado a critica literária através 
de artigos em jornais e revistas fortalezenses . É atualmente 
Secretário Geral da Assessoria Técnica da Confederação Na
cional da Indústria, residindo no Estado da Guanabara . Pu
blicou : Não Há Estrelas No Céu (1948) , Sol Posto ( 1952. 2.a 
ed . ,  1968) , Duas Novelas (1951) , de parceria com José Stênio 
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L?pes, e O H e Seu Cachorro (1959) , de crônicas. É 
amda autor das antologias e estudos crfticos de Juvenal Gale
no e Humberto de Campos, da coleção Nossos Clássicos (n.os 
34 e 79, de 1959 e 65, respectivamente) .  É membro da Acade-
mia Cearense de Letras· � O texto que transcrevemos é da no
vela Longa é a Noite, constante de Duas Novelas, citado, e es
tampado também na revista Clã . 

• 

LONGA É A NOITE 
. 

Doente dos pulmões, .ltm literato fortalezense muda-se 
para um vilarejo serrano, em }?usca de melhoras; ali, quando 
os acessos da enfer1nidade permitem, procura reencontrar 
inutilmente Margarida, jovem :que conhecera ainda no trem . 

. . 

Escrita em forma de diário, a n�vela tem .como protagonistas, 
além do literato, o Dr . Linm (médico que se torna seu ami
go e em dado momento lhe comunica o noivado) , o padre Fé
lix, a empregada Joana, e Margarida, onipresente ainda que 
em alusões . Acrescentem-se o carteiro Lionel e o cão Velu
do . Pela interrupção dos capítulos do diário, sabemos da 
morte do literato . Na última visita do médico, acompanhou-o 
a noiva. que não quis entrar no quarto do doente . 

5 DE JANEIRO 

Cinco dias de cama . Sinto-me cansado . Mas vencia as
tenia . E pela manhã dei uma volta pelo campo . Surpreendi
-me com pieguices de adolescente, colhendo flores pelos cami
nhos . Mas eram belas e eu não tinha com o que me entreter . 

Trouxe muitas flores para casa . A minha velha emprega
da, a preta Joana, encheu-se de assombro ao me ver aproximar 
carregando tantas rosas . 

-lh!  como o senhor está bonito! exclamou . 

Improvisei um jarro e flori a minha sala e janelas solitá
rias . Não tenho retratos nem gravuras pelas paredes . Tudo 
nu, desoladamente nu . 
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Dormi a sesta e vún para a janela . Espichei-me na �spre

guiçadeira para ler . Na realidade, espero Margarida . Assalta

-me o presentimento de que ela passará por aqui . É uma tar

de linda e eu lhe direi palavras amáveis . Contar-lhe-ei histó

rias simples, passagens da minha vida, pequeninas coisas sem 

importância e sem graça . 

8 DE JANEIRO 

Joguei fora as rosas que murcharam . Comoveu-me o ges
to banal . E invadiu-me · uma tristeza maior : a certeza de que 

breve morrerei, fenecerei como as pobres flores . E jogar-me-
. . 

-ão debaixo da terra, com a indiferença que sempre acompa-

nha o sepultamento dos desconhecidos e solitãrios . 
' . 

Infantilidades, bem sei . Mas dolorosas e pungentes ver-

dades . 

13 DE JANEIRO · · 

O médico veio examip.ar-me hoje . É a primeira vez que o 
vejo e simpatizei cpm. o seu jeito . Conversou comigo . Contou
-me a sua vida na vila, os sonhos de mocidade que se desfize

ram . Não podia abandonar a velha mãe, quase cega . De res

to, convidou-me para visitá-lo . Jogaríamos xadrez . 

Afiançou-me que- a febre --fora por culpa do esforço da ex
cessiva caminhada do último passeio . Coisa de somenos que 

passará logo, com repouso e paciência . 

Convenci-me de que devo precaver-me, prender-me ao leito 
com mais insistência e resignação . Não vou sentir muito, 
aliás. O tempo piorou e chove copiosamente . 

Passo horas esquecidas na espreguiçadeira, vendo a chu
va tamborilar sobre a calçada ou acompanhando as nuvens 

na sua marcha lenta pelo céu . Recordo os amigos que deixei 
longe . E idealizo longas cartas para cada um deles . Escreve

rei, não hã dúvida . 
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Eles devem freqüentar o· mesmo café . Talvez falem de 
mim, da minha partida quase-fuga, sem despedidas . Arribei 
pela madrugada e não vi ninguém . 

Meus pés ressoavam . pelas calça�as vazias . A. zoada do 
mar zum�ia nos rneus ouvidos . Na minha malota, a chapa de 
radiografia . · E 11m abatimento de morte invadia o meu futu
ro . No corpo, nada . Nem dores nem cansaço . Apenas o medo 
e uma inexplicável e revoltante vergonha de estar doente . 

23 DE JANEIRO . . 

.. 
• 

o • • 

A solidão e o isolamento da beira deste regato me tor-
nam feliz . Imagino coisas gr�dioSaS . Crio um mundo para 
mim . É tranqüila a existêncià no meu niun<io' iinaginârio, 
onde não há dor nem sofrimento : Coloco-me mais além do 

• 

bem e do mal� co·mo sonhara Nietzsche . O evangelho fala de 
u1n mundo onde há choros e ranger de· dentes, pois é o con
trário deste mundo terrível o que encontro à margem do re
gato . 

Pássaros cantam . Não lhes sei os nomes, pois jamais es
tive no campo . Mas os distingo p.elos gorjeios . Uns negros, 
outros coloridos., todos belos . 

' . 
· Os livros que conduzo jazem à espera de leiura. Atiro-os 

para longe, deito-me · na relva, adormeço·. 

Acordei, sobressaltado . Alonguei a vista para a estrada e 
estremeci . Margarida passava em direção à vila . Gritei p�r 
ela, ergui-me n11m ímpeto e corri . 

• 

Meu esforço· ·para alcançá-la foi inútil . As forças �ugi-
ram-me e, exaurido de cansaço� caí à sombra de uma velha 
mangueira, junto à minha ca�a . 

3 1  DE JANEIRO 
• 

' . 
• • 

• 

Dá-me vergonha o que vou escrevei' ... Detesto o sentimen
talismo piegas, o patetismo barato . Mas n·ão me consigo fur
tar ao sortilégio desta tarde realmente bela . O sol morre no 
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horizonte . Não é somente a imagem banal . Ele baixa vaga

roso, envolto no seu rico manto de cores . Sempre gostei das 
auroras, mas aqui na serra os crepúsculos são mais bonitos .  
E agora, sentado na calçada, extasio-me como o por do sol : o 
primeiro que vejo e o primeiro que tento descrever . A lem

brança de Alencar estraga o sentimento de beleza que me do-
mina. 

7 DE FEVEREIRO 

Dei o nome de Veludo ao cãozinho, que j á  me acompanha 
nos passeios matinais . I! lJm nome desmoralizante para o 
lugar . Aqui os cães se apelidam : Treme-Terra, Tempestade, 
Furacão, Rompe-Tudo. Nomes que traduzem força e vigor . 
Também os homens constituem uma perene luta com a na
tureza, afeitos ao trabalho fatigante e contínuo . 

Eu e meu cão formaremos o contraste . A fraqueza den
tro da força, a tristeza na festa permanente da terra farta . 

A febre desapareceu . Andei novamente pelos recantos 
conhecidos . Bebi a água do regato e deitei-me à sua margem 
verdejante. 

. 

Acompanhei por muito tempo uma nuvem que passeava 
no céu . Escrevi versos . Talvez os mostre ao carteiro . Ele, de
certo, os gabará e agradecerá o meu gesto . 

22 DE FEVEREIRO 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e e e e e e e e e e e 8 e e e e I e e e e e e e e 

Dr . Lima tentou falar-me da noiva hoje pela manhã. Não 
recordo a que propósito ele me interrogou : 

- Nunca pensou em casar? 
A minha resposta negativa, expandiu-se : 
- É um erro . A gente precisa de mulher nesta vida . 

Tenho a minha velhinha, mas sou noivo . Um médico casado 
inspira mais confiança. 

-· Certamente . 
. . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
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13 DE MARÇO 

. 
O carteiro, o bondoso Lionel, entregou-me um pequeno 

bilh�te, com ares conspiradores . Abri-o .  Era de Margarida . 
Letr1nha e linguagem singelas, mas quanta doçura! 

"Meu caro amigo : 

Lamento muito a sua piora . Espero poder visi
tâ-lo dentro de noucos dias . Estou rezando pela 
sua saúde. 

M .  A . "  

As iniciais ao invés do nome por extenso deixam-me a im
pressão de medo, de mistério . 

Pobre Margarida! Como pensei em amá-la! Pobre dela ou 
de mim? De ambos, talvez . 

(João · Clímaco Bezerra. "Longa é a Noite", in Clã n.o 11, 
dezembro de 1951, pp. 6-7 ; 7; 9-10; 12; 15; 18; 24-5.) 

Aproveitando o fato de a novela ser escrita em forma de 
dlário, reproduzimos trechos salteados, buscando surpreender 
o que nos pareceu mais interessante dentro do seu enredo. Aí 
ten1os a ternura, que o protagonista chama de pieguice, nele 
infundida pela paisagem dos campos; e, acima de tudo, a lem
brança, ou melhor, a espera de Margarida (5 de jan . ) .  Depois� 
entra em cena o médico, homem maduro, cuja cordialidade, já 
amizade, no primeiro encontro, retrata sua ânsia de, como mé
dico do interior, travar relações com alguém de seu nível cul
tural . De grande densidade e força dramática é a afirmação 
que flui da memória do enfermo, ao lembrar o dia da partida, 
quando o angustiava não só o medo, mas "uma inexplicável 
vergonha de estar doente" (13 de jan . ) . Margarida surge por 
um momento, mas nem escuta os gritos do enfertno, no único 
instante em que pôde revê-la (23 de jan . ) . Mais uma vez o li

terato revela medo de ser tachado de piegas, ao sentir o fas.cí-
nio do poente; anti-romântico, chega a dizer que "a lembran
ça de Alencar estraga o sentimento de beleza" que o domina; 
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esta afirmação (que acreditamos não seja projeç.ão do pensa.:. 
mento do autor) retrata bem a atitude do literato provinciano, 

. ainda na fase "heróica" das demolições de valores estabelecidos 
(31 de j'an . ') . Note�se · adiante a· constatação de· que os nomes 
dos cães sertanejos espelham a rudeza dos homens e da vida 
que levam e o carinho com que alude o. literato ao cãozinho 
Veludo . (7 de fev . ) .  Nos trechos finais, temos a referência do 

. " . . 

Dr . Li�a à noiva (22 de fev . ) . e o lacônico recado de Marga-
rida, trazido ··peio· ·càrteiro Lionel ( 13 de mar . )  . Agudamente 

• 

nota o protagonista que a presença das iniciais, em vez da as-
sinatura da moça, revela um mistério; nada nos esclarece o 
autor, mas, ao .sabermos, no. finai · da novela, que a noiva do 

. , . 
. ,., ,.., . Dr . Lima a qual so apareceu por alusoes· . . nao quisera en-

tr��. no qQ�rt,o ;do .ÀQ�nt.�. (c�p.for:t;ne .. disse.mos n9. resumo) , as-
. . . ' . . 

salta-nos a suposição de que ela, a noiva do médico, é a própri� 
Margarida, a fugidia amada do literato enfermo . E j ustamen
te. nesse . . enig�, algo machadiano, . r.eside uma das forças que 
co11stituem a grand�za dessa novela de João Clímaco Bezerra . 

MOREIRA CAMPOS 
. . 

· · José Maria MOREIRA· CAMPOS Nasceu· em Senador 
Pompeu, no dia 6 de janeiro de 1914 . Passou a infância e par
te da adolescência em Lavras da Mangabeira, de onde se trans
feriu para Fortaleza, bacharelando-se em Direito pela Facul
dade de Direito do Ceará e licenciando-se em Letras pela Fa
culdade Católica de ·Filosofia do Ceará . Professor de Literatu
ra Portuguesa do Departamento de Letras Vernáculas do Cen
tro de Humanidades da· UFC, foi Decano do mesmo Centro e 
exerce atualmente as funções de Pró-Reitor de Ensino e Gra
du8.,ção da UniverSidade Federal do Ceará . É membro da Aca
demia Cearense ·de Letras. Tem praticado ô ensaio e o poema, 
destacando-se porém, acime de tudo, como contista, dos maio
res de nossa literatura . Publicou : Vidas Marginais ( 1949) , 
Portas Fechadas (1957) , As Vozes do Morto (1963) , O Puxador 
de Terço ( 1969) , e Contos· Escolhidos ( 1971, 2.a ad . 1974) . 
De poesia, MlJmPl,tos, · Imp;rensa Universitária do Ceará, 1976. 
Transcrevemos na íntegra, o conto "As Corujas" . 
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AS CORUJAS 

_ Ele conversa muito consigo mesmo, repete-se, os olhos no 
chao e metido no dólmã de brim listrado, os pés redondos nas 
alpercatas . Resmunga, insistente . Fecha as janelas do velho 
necrotério . Apanha os pedaços de lona e, com eles, cobre os 
mortos sobre as lousas . Deixa-lhes .apenas os pés de fora . A 
mulher sem chinelas, com o sangue coagulado entre os dedos 
abertos ; as grandes botas gastas e de cadarços do alemão an
darilho, que amanheceu morto no oitão do armazém da praia, 
onde se alojara : o enorme saco e o livro de impressões, folhea
do por muitos dedos, foram recolhidos à ·delegacia . É preciso 
cobrir os mortos, proteger-lhes as cabeças . As corujas descem 
pela clarabóia . Têm vôo brando, impressentido, num cair de 
asas leves, como num sopro de morte . De repente, dá-se conta 
de sua presença, das asas de pluma sem ruído. Alteiam-se e 
pousam sobre o peito dos mortos, arranhando-lhes os olhos pa
rados, que fulgem na noite, divididos ao meio . 

X "  ' - o, praga. 

Os pedaços de lona ficam dobrados a um canto da sala 
escura, e ele os puxa sempre, curtos, deixando à mostra os 
pés inertes. Indispensável fazê-lo; depois fechar a luz triste 
da lâmpada, que desce pelo fio longo com teias de aranha . 
O facho da lâmpada de pilhas ainda percorre o teta de trave
jamento antjgo . Crescem e oscilam as sombras : as botas de 
cadarço do alemão contra a parede umas botas de muitas 
viagens . As corujas rasgam mortalha a noite toda na copa 
das altas árvores do terreno . O facho de luz tenta a densidade 
das folhas, corre cinzentos telhados, passa pela torre da ca
pela, detém-se, ao longe, na janela de vidro do nosocômio . 
Em qualquer parte, na noite, estarão as corujas . Elas rasgam 
mortalha, agourentas, cortam o silêncio, sacudindo a vigília 

dos doentes. Recolhem-se, de dia, ao sótão da capela, o��e 

pegam os ratos, que guincham nas suas garras . Necessar1o 

subir ao sótão, desfazer-lhes os ninh.os . Fala�á com Irmã Ja

cinta, diretora do nosocômio, quando el� vier para a ala das 
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indigentes, ativa, tilintando as chaves no bolso do hábito. Ela 
mandará que Antero, o jardineiro, trepe ao sótão. Ele é moço 
e divertido . Torcerá o pescoço das corujas, com os cabelos 
cheios de teia de aranha, e as atirará ao pátio do alto da torre, 
pilheriando com as enfermeiras. É preciso exterminar as mal
ditas, que rasgam mortalha na noite, enquanto o facho de 
luz as procura na sombra densa das árvores : 

XA I - o, praga. 
• 

Resmunga, conversa sozinho, repete-se. Torna a experi
mentar as trancas das janelas, teima em ajeitar os pedaços 
de lona, que modelam saliências rígidas . O pedaço de lona 
do alemão ficou curto como uma camisa : têm presença ape
nas as botas. Resmunga. Se pudesse ele próprio poria 
uma tela de arame na clarabóia . Já falou a Dr . Joca, que 
ele trata por você, porque foram criados juntos, e tlm xinga 
o outro . O bisturi do Joca corta sem pressa, profissionalmente. 
Luvas ensangüentadas, bigode branco amarelecido pelo fumo, 
ele apanha o cigarro com a boca no cinzeiro sobre o peitoril 
da janela. Secciona pedaços : 

- Leva o balde . . 
. O velho o recolhe, e conversa consigo mesmo, o corpo 

atarracado mal contido no dólmã de mescla . 
Quando o homem que chegou do interior e se hospedou 

no quarto d·a pensão veio fazer velório ao corpo descarnado 
do filho, ele deu a lâmpada de pilhas e o advertiu para as 
corujas .  Elas desciam pela clarabóia, mesmo com a luz da 
lâmpada . Era preciso manter as velas acesas nos castiçais . 
Só assim as desgraçadas não vinham: temiam queimar as 
asas nas chamas . Ficavam rasgando mortalha no alto das 
velhas árvores ou na · torre da capela . Sem a presença das 
velas, elas surgem sempre, impressentidas, como n11m sopro 
de morte : alteiam-se leves, pousam sobre o peito dos mortos 
e com o bico arranham-lhes os olhos, que fulgem parados e 
indefesos na noite . 
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Ao reunir num só volume contos de seus 4 livros, quis 
Moreira Campos não só dar uma idéia de sua evolução no 

" genero, como definir o que entende por conto, modernamente ; 
antes esboço de romance, atingindo mais de uma dezena de 
páginas, é atualmente o conto, segundo o escritor cearense, 
"um momento, um flash 11ma fatia de vida, u�a impressão, 
uma mancha, como querem alguns." s1 Com efeito, autor de 
contos longos, como "Lama e Folhas", "Vigília", ou "O Preso",  
chegou a tal ponto de contenção que n'O Puxador de Terço 
( 1969) os mais extensos não passam de 4 páginas, havendo-os 
de duas apenas . Não assinalamos isso em detrimento dos 
contos citados (todos de valor indiscutível, incluídos em an
tologias nacionais e estrangeiras) ,  senão para constatar uma 
tomada de posição do autor, em busca da essencialidade. E 
desta é exemplo perfeito o conto "As Corujas" do citado 
O Puxador de Terço . De início, observa-se uma particulari
dade interessante : contrariando a etimologia, esse conto não 
pode, a rigor, ser contado, pois é destituído de enredo, com 
princípio, meio e fim; trata-se, portanto, de um corte, de 
um flagrante, em suma, daquilo que o autor disse ao definir 
o conto atual . A ausência de enredo aproxima-o, a nosso ver, 
do poema ; ainda mais pelo fato d·e só a alusão aos pássaros 
noturnos bastar para conferir ao texto uma atmosfera encan
tatória, densa de mistério e poesia . As aves, fatalmente li
gadas à idéia de morte pela crendice de que seu canto rasga 
mortalhas, surgem-nos aqui ainda mais lúgubres, em con
tacto real com os mortos. Não que nós as vejamos descer sobre 
os defuntos, mas através dos pensamentos ou palavras do 
velho : por duas vezes, de dentro das considerações em torno 
do ambiente e da aproximação das rapinas, sai a exclama
ção : " Xô, praga ! "  É o velho espantando as corujas, mas 
não podemos precisar se estamos voltando aos instantes em 
que as aves pousavam sobre os mortos ou se o velho, ao reme
morá-las, solta as palavras como as estivesse vendo de fato. Te
mos idéia de como são caçadas as aves agoureiras : o facho 

de luz procurando-as pelas árvores, · ou o jardineiro torcen

do-lhes os pescoços no sótão; também tomamos conhecimen-
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to da morte do andarilho alemão, com suas "botas de muita3 
viagens'' ;  sabemos quem é Irmã Jacinta, bem como o Dr. 
Joca, ou o jardineiro Antero. Tudo isso porém emerge do 
meio das manchas que constituem o conto. Inimigo do de
talhismo, o contista valoriza todavia o detalhe imprescin·dí
vel : o dólmã de mescla, o travejamento antigo do teto, as 
botas do andarinho, etc. Note-se ainda com que crueza neo
nat.uralista aparecem os olhos dos mortos, na noite, divididos 
ao meio, semicerrados. Mas, acima de tudo, ressalte-se a força 
do refrão : por duas vezes, no fim do primeiro parágrafo e no 
final do conto, descreve-se a descida branda e impressentida 
,das corujas, que se alteiam e pousam sobre o peito dos mor
tos, a fim de arranhar-lhes os olhos ; há pequenas variações 
vocabulares mas a cena é a mesma, repetida para efeito es
tilístico. Pelo sortilégio das palavras, pelas evocações que con
segue despertar, atinge Moreira Campos, com "As Corujas", 
a altitude de um poema denso de simbolismo. Escusado lem
brar que o autor tem lugar destacado no panorama literá
rio nacional como verdadeiro mestre do conto. 

MíLTON DIAS 

José MíLTON de Vasconcelos DIAS Nasceu no Ipu, em 
29 de abril de 19l9. Bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito do Ceará, foi professor no Ceará e em S. Paulo Exer
ceu as funções de Secretário da Universidade Federal do Cear: 
e de Técnico de Educ�ção. É professor de Literatura Fran
cesa no Departamento de Línguas Estrangeiras do Centro de 
Humanidades da mesma Universidade. Fez estágio no Ins
tituto Nacional Pedagógico de Paris e cursou Literatura Fran
cesa também na França. Membro da Academia Cearense de 
Letras. Foi condecorado pelo Governo da França com a Ordem 
das Palmas Acadêmicas. Cronista e contista, publicou Sete
Estrelo (l960) , As Cunhãs (1966) , A Ilha do Homem Só 
(1966) ,Entre a Boca da Noite e a Madrugada (197 1 ) ,  Cartas 

Sem Respontas (1974) e Viagem no Arco-lris (1974) , em co
laboração com Cláudio Martins. Segue na íntegra uma das 
suas "estórias" :  
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TRt:S IRMAS 

Presume-se que Hermínia, a mãe, não tenha tido con
duta irrepreensível na juventude, mesmo na vigência do fi
nado n1arido, que era um homem bem constituído para os 
trabalhos do campo, feito também de corpo e alma para as 
alegrias da pinga, da dança e da conquista à mulher alheia. 
I-Iermínia, já velhota, ainda punha no andar uma certa graça 
que não deixava dúvida quanto à intenção de atrair a cobiça 
masculina. O certo é que agora, aposentada de todos os amo
res, come o p·ão difícil cumprindo a sentença bíblica com 
o suor do seu rosto derramado pelas cozinhas dos brancos. 

Morava e mora no sertão e foi lá mesmo que se perdeu a 
primeira filha, por nome Mar:a, e tão depressa se tornou esta 
dita menina conhecida como mulher de vida airada, bonita, 
malcomportada, afrontando a sociedade local com os veS
tidos curtos, decotados, de cores violentas e as farras acinto
sas, que passou a ser tratada por Maria Perdida, versão mu
nicipal da concubina dos grandes do Império e da República, 
pois falavam claramente. das suas aventuras e dos seus amores 
com o senhor prefeito. 

E tanto sucesso alcançou, tanto subiu na carreira rá
pida, tanto "charme" pôs no olhar de brasa, tanta sinceridade 
no seu propósito de luxar, de ganhar dinheiro e correr o 
1nundo, tanto sonhou com navio e cidade grande, que vindo 
para Fortaleza e botando banca, ou melhor, botando cama 

, . . , . . 

no Mucuripe, la mesmo conseguiu que um comissario se m-

teressasse por ela e a carregasse para terras do sul. 

Esta é o orgulho da m,ãe, que continua no sertão, na 

mesma cidade que sempre viveu. Qua11do aparece, Hermínia 

faz por sua conta a promoção da menina, inventa cartas, im

provisa notícias, informa com segurança : Está no Rio, a 

Maria. É a que está melhor de todas , mora num "departa

mento", ·casou com um gringo, tem automóvel e todo con-
• 

torto. · 
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Uma vez lhe perguntaram se Maria está gorda, ela res-
pondeu com alegria d'alma : Nem gorda, nem magra, está 
assim medieval . . .  

Uma outra Maria, a que vinha encostada à primeira� na 
ordem de idade, foi a segunda pomba despertada. Não se pode 
dizer que era bonita como a Perdida, ah, isto nunca mas 
era sacudida, tão alvorllçada, tão doida, dançareira, bebedeira 
de cerveja, abrideira de barulho, tão inquieta, que ganhou o 
apelido de Maria Pinote. Tantas fez, tanto trabalho deu ao 
padre, ao delegado, tanto escandalizou, que se cotizaram, pa-

• 

garam-lhe a passagem de caminhão e a mandaram exercer 
seu ânimo amorento aqui na capital. Salvou-se assim muita 
paz doméstica. 

Hermínia desculpava a filha, dizia que a pobrezinha ti
vera uma doença em pequena, ficara com o juízo "destroçado". 
E completava : mas aquilo tem um coração de ouro. Apesar 
d·e todo ouro no coração, sabia-se, por porta de travessa, que 
Hermínia apanhara da própria filha, ao ensejo duma carras
pana inesquecível . 

Tão avoada, não havia quem dissesse que se apaixonaria 
um dia. Mas diz que o impossível aconteceu a pobre se en
graçou dum embarcadiço, caiu-lhe nas malhas. Quando foi 
abandonada, sofreu, chqrou, bebeu, perdeu o gosto de usar . . 
óculos "rayban", de pintar o cabelo de louro, de usar o colar . . . 

de miçang�, o vestido vermelho brilhoso, e foi entristecendo, 
alternando a embriaguez freqüente com estados de desgra
çada depressão. Um .dia destes queimou-se toda, virou fo
gueira, morreu ardendo, morreu apaixonada pelo embarca
diço infiel . 

Hermínia veio cá, os olhos constantemente molhados de 
choro copioso, mas compreendendo o gesto da filha como fra
queza do coração generoso e perdoando tudo da pobrezinha, 
debitando tudo por conta daquela doença que ela tivera em 

• cr1ança. 
Foi buscar os pe��nces da meni�a, 1� mesmo na pensão 

onde morava e voltou magoada, a madame não quis dar nem 
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os oculos, nem o colar de conta de vidro nem os brincos nem 
ul 

. ' , 
a P se1ra. Hermínia lamentava : As outras disseram que 
o homem deu muita coisa a ela, mas a madame estava in
tolerável . Alegou as despesas do enterro, encerrou o assunto. 
Tanto que ela queria os óculos escuros da menina ! 

. 
Quando veio, Hermínia trouxe outra filha, por nome Ma

ria das Graças, que tratam por Graciosa. Bem se vê que é de 
menor, mas tão enfeitada, o baton carregado na boca polpuda, 
o esmalte feito sangue nas unhas compridas, as sobrancelhas 
arqueadas, o olhar vivo, o cabelo curto . O vestido barato, as 
alpercatas ordinárias denunciam pobreza de verdade. 

- Esta não ·volta pro sertão, esclareceu Hermínia. Vai 
se empregar por aqui os ganhos lá andam poucos, em 
casa de branco só tem mesmo a vantagem da comida, mas pa
gam barato e ainda são desaforentos que só vendo . Está é 
que nem a mais velha, quer ser gente . . .  

Foi assim, por morte de Maria Pinote, que apartou recen
temente em Fortaleza, a terceira Maria mulata como as ir

tnãs, menina de muito futuro. 

(Milton Dias. As Cunhãs. Fortaleza, Editora Comédia 

Cearense, 1966, pp. 63-7.) 

Andou muito bem Mílton Dias ao subintitular alguns de 

seus livros de "estórias e crônicas",  entre eles As Cunhãs, do 

qual extraímos o conto acima reproduzido; e chamamo-lo de 

conto para enquadrá-lo num gênero definido; guardando 

muito daquela leveza própria da crônica, "Três Irmãs" apro

xima-se com efeito muito mais do conto do que de qualquer 

outro gênero literário; e apesar de lhe faltarem a síntese e a 

monocronia do conto atual, é extremamente moderno pela 

linguagem. Aqui, desfilam, cada uma a seu turno, as três 

irmãs filhas da velha Hermínia, cuja condição de ex-prosti-, . . . 

tu ta parece refletir-se �o destino dessas Mar1as : a primeira, 

arribando com um gringo, depois de uma temporada no sub

mundo do Mucuripe ; a segunda, pondo . fogo às vestes (num 

suicídio típico de mulheres em sua situação) • e deixando vago 
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u1n quarto num cabaré ; a terceira, ainda impoluta, mas se
gura candidata ao ofício das outras, visto que para isso a 
trouxe do sertão a velha Hermínia. Toda essa fauna mise
rável com a velhota ainda tentando atrair amores pelo· 
�.ndar faceiro, as ligações da primeira Maria com o Prefeito,. 
Maria Pinote batendo na mãe e caindo no meretrício, a mesma 
llermínia parecendo lamentar mais a perda dos óculos rayba1n 
do que a morte da filha ; a mais nova, já ensaiando os primei
ros passos na "vida alegre" toda essa humanidade in·feliz 
daria páginas de colorido trágico ; Mílton Dias, porém, con
segue, de maneira quase alegre, mal disfarçando a piedade 
e mesmo a simpatia que lhe inspira essa sub-human-idad·e, 
pintar-nos quadros leves : à maneira de Charles Chaplin que,. 
no cinema, alternava o melodrama com o humorismo, entre 
o escritor com a nota de fino humor, mal começamos a es
boçar alguma comoção; assim ocorre qu·ando Hermína in
forma uma amiga da situação física de sua filha mais velha : 
" Nem gorda, nem magra, está assim medieval . . .  " ou. 
ainda quando, ao referir-se à mais nova, sentencia, como que 
or gulhosamente : "Esta é que nem a mais velha, quer ser 
gente . . .  " O exercício da crônica nos jornais, onde são ab
solutamente necessários o tom coloquial, bem como a graça 
e elegância da frase, fizeram de Mílton Dias um dos mais 
originais . escritores cearenses da atualidade, seja no campo 
n1esmo da crônica, em que é mestre, seja na ficção, compondo 
o que ele chama de "estória", e que está bem representada. 
pelas "três irmãs". · 

. 

LúCIA FERNANDES MARTINS 

Maria LúCIA FERNANDES MARTINS Nasceu no Rio 
de Janeiro, em 24 de março de 1926, mas transferiu-se para. 
o Ceará no início da década de 40. Iniciando-se ainda muito 
jovem na literatura, conquistou, em 1945, com menos de de-· 
zenove anos de idad·e, menção honrosa num concorrido cer-· 
tame, promovido para comemorar o centeário de Eça de Quei
rós� Data dessa época a sua colaboração na imprensa do Ceará 
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e _ de outros Estados. A autora, porém, assinava suas produ
ço�s sob o �seudônimo de Sandra Lacerda, e assim é que pu
blicou Destmos Cruzados, romance, no jornal O Povo, em 1953, 
e A Face Marcada, novela, no jornal O Estado, em 1955. En
tretanto, são dessa época alguns · contos na revista Clã, assi
nados com o nome real. Publicou ainda Nada de Novo Sob 
o Sol ( 1967) , sob pseudônimo, e Janelas Entreabertas (1971) . 
É a única mulher pertencente ao Grupo Clã . 

• 

A MAQUINA DE RETRATO 

Entediada (5 anos de casada, trabalhando para ajudar 
o 111arido pobre) , Marta c_onclui não s�r essa a felicidade que 
so.nl1ara usufruir com César; � quando conhece, na loja onde 
trabalha, um jovem, Armando, que tenta cortejá-la; reluta, 
mas por brincadeira dá-lhe um nome falso e finge ser sol
teira ; afinal, ei-los namorando, ao final dos expedientes. Um 
dia mesmo sabendo não ter condições para tal, compra para 
Armando, a prazo, uma máquina fotográfica que o atraira 
numa vitrina. Mas no domingo Marta e César vão ao mesmo 
cinema onde está Armando com uma morena ; tudo termina .. .  
lVIenos as prest�ções da máquina.Leremos o final do conto. 

O n1arido se levantara e se aproximara da porta, onde 
o rapaz se achava encostado, um papel na mão, silencioso, 

-

aguardando o desenrolar da cena. E viu-o encarar o estranl1o 
com uma fisionomia de · quem não compreendia coisa ne
nhuma, e ler o papel, para exclamar, numa espécie de es
tttpor. 

Trinta contos . . .  Trinta contos? ! ! !  Não, não é aqui, 
deve haver engano ! Eu não comprei nenhuma máquina fo
tográfica !  Deve ser aí no apartamento vizinho ! No trezentos 
e seis . . .  aqui é trezentos e cinco . . . É engano, posso lhe ga-

rantir . .  . 

Mas o rapaz fincou pé, disse que não. Fora sua senhora 
quem comprara a máquina, �li estava o no�e dei� escrito, 
pela sua própria mão. A assinatura dela, nao está vendo? 

E dizendo isso estirara um papelzinho com seu nome es
crito, bem legível, a tinta. O marido olhou, olhou, sem co1n-
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preender nada� Chegou bem perto do nariz para ter certeza, 
e depois, perguntou : 

Essa letra é sua . . .  Você comprou mesmo essa máquina? 

Não podia mentir . . .  Era impossível . . .  Abaixou a cabeça, 
afirmativamente, e estremeceu ao ouvi-lo exclamar indig
nado : 

- Marta, como pôde fazer uma loucúra dessas? Aonde 
vamos arranjar dinheiro para comparar uma máquina desse 
preço? Como poderemos pagar semelhante absurdo por uma 
máquina? Quem já viu uma coisa assim? 

O homem, parado à porta, procurou intervir : 

- Eu já disse à madame que era muito fácil. É só devol
ver a máquina e pronto, tudo fica resolvido. 

Novamente o mesmo horror. Devolver a máquina. Aonde 
estaria Armando agora? E a máquina? 

Então o marido a olhara com aquele ar atarantado e dis
sera : 

- É o jeito, Marta, é o jeito devolver. Não podemos pagar 
tal preço por essa máquina . . .  

Devolver, devolver, devolver. Sim, iam exigir dela que de
volvesse a máquina. Mas, como? E sem saber o que fazer, rom
peu num choro convulso, enquanto o marido, penalizado, pro
curava reconfortá-la. Não, não chorasse. Comprariam outra 
mais barata, mais adiante, quando fossem ricos. Não sabia 
que ela tinha vontade de ter uma máquina fotográfica, senão 
já teria providenciado sobre isso . . . Pobrezinha! não sabia 
decerto que tinha tanta vontade. Era .horrível ser pobre. Se 
fosse rico lhe compraria mil máquinas iguais àquela. Mas não 
era possível, o jeito que tinham era devolver. 

Então ela inventara aquela mentira sem saber como., A 
máquina não era para ela : comprara-a para d·ar a ele no seu 
aniversário. Por isso não lhe dissera nada . Era segredo, era 
surpresa . 

O marido ficara sensibilizado, falara na bondade dela, la
mentou mais uma vez não terem dinheiro para pagarem aq ue-
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la� �restações. E acrescentara sem piedade : sentia muito, mas 
o Jeito era. <tevolver � . . . 

. : . . 
• • 

Então o terror, o verdadeiro terror de que tudo fosse des
coberto se . apoderou .dela, . . · .Devolyer a máquina. Que diria? 
Devolver como? E chorava, . cllorava, sem · poder deter as lá-• 

grtmas. 
• I . . 

. . . 

Aonde está a máquina? perguntou ·César, vendo que 
ela não se mexia, ,não tinha intenção de parar o pranto, e 
o homem Co:ffi�çava a se iinpacientar com a delonga . 

o • • 
• • • • • • 

- Na gaveta da cômoda, respondeu, sem saber como pu-
dera dizer aquilo. . . . 

.

. . . . . 
. 

. . . . . . . . 

. 
I o • ' o • ' .. ' 

. . 

• 
• 

• • • • - # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1ft • .. 

• • . . • • , t • . . 
• • t • 

A voz d.ele veio lá de dentro, irritada, aborrecida. A má-
quina não estava na cômoda. Ela que fosse procurar. Revirara� 
mexera em tudo e não a encontrara. Certamente guardara 
noutro lugar e pensara que. deixara na .cômoda . Não era sem
pre assim que fazia? Esquecia onde guardava as coisas . . .  
Fosse procurar. Ele estava cansado, já fizera o que pudera. E 
cordial, voltando-se para o ho�em· que esperava .de pé, na 
porta, dissera : 

- O  senhor tenha a bondade de sentar e esperar um pou
quinho, que ela encontra logo . Marta é assim : guarda as 
coisas e se esquece do lugar onde as coloca. Para achá-las 
depois é um sacrifício, uma luta. 

- Eu sei, disse o homem com uma cara engraçada. Minha. 
mulher também é assim. 

Ah, o senhor é casado? Então compreende essas. 

coisas . . .  As mulheres todas são iguais . . .  Por favor, sente-se. 

aí nessa cadeira. Espere com paciência que ela encontra. Co

nheço bem minha mulher. Para falar a verdade, conheço-a. 

como a palma da minha mão .: desde que nos casamos que· 
tem o hábito de guardar as coisas e não saber onde as co-· 

locou : . . 
• 
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• 

O homem pigarreou, amável : 

- É isso mesmo. Elas são todas assim . . . A minha é a 
• 

mesma coisa. 

Houve um silêncio em que o visitante puxou um cigarro, 
acendeu-o e olhou para a janela aberta. 

Um besouro passou voando, indo cair na vidraça da sala. 
Lá fora chovia um pouco. 

E lá dentro dentro do quarto chegaram até aos dois 

homens os ruídos de gavetas desarrumadas, móveis remexidos, 
objetos que caíam no chão� 

Marta procurava a máquina de retrato : na primeira, na 
segunda, na terceira gaveta da cômoda. 

(Lúcia Fernandes Martins. Janelas Entreabertas. Forta

leza, Edições Clã, 1971, pp. 108-11.) 

Infelizmente é-nos impossível transcrever por inteiro este 
conto (de quase 19 páginas) , dotado de tão intenso enredo, 
seja pelo fluir dos acontecimentos exteriores, seja pelos dra
mas que povoam a alma da personagem central. Neste "A 
Máquina de Retrato", que surgiu pela primeira vez em 1964, 
11a revista Clã n.o 20 e depois em Uma Antologia do Conto 
Cearense ( 1965) , para afinal figurar em Janelas Entreabertas 
( 1971) , é interessante destacar, de um trecho �ão reproduzido 
aqui o conflito de Marta entre o desejo de. ceder aos galan
teios do rapaz e o remorso antecipado ao pensar na possibi
lidade de ser infiel ao marido : "Viu-o afastar-se e imediata
mente se arrependeu por ter sido tão estúpida. Afinal que mal 
havia em se encontrar com ele à tardinha, à saída do traba
lho?" "E a lembrança do marido, sempre tão bom para ela, 
tão fiel , tão preocupado com a vida que levavam, a impediu de 
I�aciocinar. ( . . .  ) E à simples idéia de que pensara por um 
momento em sair com o estudante agora a atormentava." 
Predominou porém o que se lhe afigurava mais agradável, 
ou seja, a aventura, sem grandes consequências, não fosse 
a idéia bizarra de ela comprar a máquina fotográfica, pivô 
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de toda a angústia que· vai constituir o ápice do enredo. Para 
pagar a primeira prestação mente ao marido dizendo haver .

d 
' , 

SI o assaltada; mas não poderia mentir indefinidamente : o 
que inventar quando das próximas prestações? o resultado é 
o que acabamos de '· ler : Ma·rta, ·diante. do esposo, nervosa, 
quase apavorada, :·angustiando-se com suas perguntas e, mais 
do que isso, com as intervençõ'es do cobrador; que inocente
mente procurava resolver o problema : "1: só devolver a má
quina e pronto, tudo fica.· resolvido. Note�se a presença do 
discurso indireto livre, como no parâgrafo 4.o do ·trecho apre
sentado : .. "Mas o·- ·rapaz .·: fincou pé, · ·disse que não .. · ·. Fora sua 
senhora quem comprara a máqúina;·· .. ali estava o · nome dela 
esc ri to; 'pela ·. sua· ·. própria mão . .. A- ássinaturã dela, · :não esta v a 
vendo?", noutros trechos mais . Com isso, logra a autora dar 
maior leveza à narração, evitando longos torneios· ou hiper
trofia de diálogos ; .. ::·Apesar .. ·da · -extens-ão e - da rique'za do en
redo, o conto assume o_ aspecto moderno de flash por não ex
plicitar o fim da história : o · principal já foi dito, e o conto 
termina no ápice do drama, com a personagem central re
volvendo gavetas inutilmente, :  nt:l'in fecho admirável . 

CLAUDIO MARTINS 
- . 
. 
• 

' 

. . 
Nasceu em Barbalha, no dia 10 de- maio de 1910 . For

mado pela Faculdade de Direito 4o : Ceará, é doutor em ciên

cias Econômicas, além de notário .. públic�, professor de Fi

nanças Públicas da Faculdade de Ciências Econômicas e de 

Direito Notarial da Faculdade� . . de Direito - da �C � . Exerceu 

os cargos de Secretário de Estado dos .Negócios . do: Governo e 

Administração, de E.ducação· e ·-.Saúde e ·.da Fazenda. Preside o 

Conselho Estadual de Educaç·ão. É autor de · consa·gradas obras 

sobre Direito Tributário e Finanças. ·F.az .parte da Internatio

nal Fiscal Association e é atualmente Presidente da Academia 

cearense de Letras. De poesia, publicou : ·Poemas .. (.1962) , 30 

Poemas Para Ajudar ( 1969) , em colaboração· :com Antônio 

Girão Barroso e Otacílio Colares,·e·. Viagem·.no· Arco-tris ( 1974) , 
• 

• • • ' • • ' • • o • • • • : �. • • • • • \ i  

com Mílton Dias . -''.::,\\,· . . � ' .\ ' . : \ �.-.'· : · ':: · .- . ·  ·. , · - . · · . - - . -
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POEMETO DA MALDADE DIV�N A I . : . • 

• 

• • 

• 
• 

• • • • ; I • 

É inegável , · · � . · . 
· · . : · · · · 

que Deus criou o mundo em seis dias. 

E como lhe parecesse . conveniente 

• 

. ter alguém para apreciar-lhe a grande obra 
tomou de um po.uco de argila 
e fez o homem . 
à sua imagem e semelhança. 
É inegável também · 

que ;amais esteve em s1Uls altfssi1nas cogitações 
criar um mundo feliz · . . 

· 

onde pudessem reinar a paz e · a tranquilidade 
pois que 
oniscientemente 
deu ao primeiro homem. uma companheira . . . .  

Depois veio a bomba atômica. 

POEMA· DO DESENCANTO · 

ve;o dois enamorados 
que se amam 
de mãos dadas 
falando a doce linguagem 
de mãos que se apertam 
ternas. 
Tivesse o tempo parado 
eternizando os momentos 
em que também me aperrtavas 
as mãos que eram só ternura 
e eu não lamentaria 
esses dois enamorados 
que se iludem 
de mãos dadas. 
Oh! atas que embruteceram 

-nossas maos que se estreitavam 

• 

• 
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oh! palavras impensadas .: · 

que em garras as transtor1naram 
oh! gestos que lhes roubaram . 
aquela doce ternura 
oh! dura realidade 
que me faz tão desgraçado . .  
vendo dois enamorados • . •  

(JLTIMA VONTADE 
I ' 

• 

Quando eu morrer . · 
ninguém· me dê· .santo · : . .  

• • 

. 

• 
. 

'• 

. .  
• ,., lf/flll • • • • • catxao nao preet,s� : · .. · 

. . . . . 

nem choro nem veta. · · 

(Em santo não creio 
o resto pra quê?) 

. . . 
· Uma rede basta · · · . . . . . . 
em ombros cansados 
de gente bem simples 
sem ter que fingir . 
- Irmãos das almas! 
- Irmãos das almas! 

• 

. . 
• 

' . 

(Prece em voz alta é proibida : 
e também contrição 
mas a pinga é necessária) 
- Amigos pra quê? 
- Pra quê choro e vela? 
só gente bem simples 
sem ter que fingir. 
Tesouros não tenho 
não tenho virtudes 

, . 

mas lego pecunta 
pra que me detestem. 
Os vícios não lego 
que os vícios são meus 
só eles me restam . . .  • 

• 

• • 

• 

• •  
• • 

. . . 

. -

• . . . 

• 
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Assim foi a vida 

assim foi meu mundo 

não levo saudade.·· ,, · 

Uma rede basta 
em ombros cansados. · 

• • 

• 
• • 

ASPIRAÇAO 

l 

• 
• 

' 

• • 

• o • ' 

Não chores o que parte 
, · 

mas o que fica 

• 

• • 

• 

• •  

partir é sempre uma solução . . 

e nada é pior que uma .\perda irre.mediáp.el. 
Seja eu o primeiro a despedir-me 
e minha vida terá sido um �xito. 

' 

. . . 
I . 

• 

• 

(Cláudio Martins, A. G. Barroso e . . Otacillo Colares. 30 
Poemas Para Ajudar. Fortaleza, lUC, �968, pp. 31 ; 33. 
Cláudio Martins e Milton Dias. Viagem no · Arco-tris. For-
taleza, 1974, pp. 13; 25.) · . .  , · · · : · · 

• . . \ . � . . . • 

Embora o próprio autor se conside-re um "poeta bissexto" 
(na classificação de Manuel Bandeira) ; o certo é que o hoje 
consagrado mestre das finanças· já versejava 

'
na década de 30, 

assinando versos futuristas ·com o pseudônimo de Ênio das 
Mercês. Dessa fase ficou-lhe a nota· algo ·humorística, pre
sente no "Poemeto da Maldade ·Divina", onde todo o desas
sossego da humanidade tem comó causa primordial a criação 
da mãe Eva . . . Já em "Poema· do Desencanto", flagramos uma 
das características principais de .· sua .p oesia, ou seja, o pró
prio desencanto : em fac.e de dois enamorados, parece sentir 
simultaneamente inveja de sua r.felicidade e pena por essa 
mesma felicidade ser efêmera, tanto assim que acha estarem 
eles se iludindo; o poema adquire -maior força a partir dos 
versos que se iniciam com a interj-eição· : (oh ! ) .; note--se que o 
autor escamoteia a metrificação, dando a idéia de verso livre� 
mas só graficamente : na verdade;. ·. Ieild�se , o poema em voz 
alta, parece-nos todo ele vazado etfi. ··heptassílagos (redondi-
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lha maior) , visto que, por três vezes, foi partido o verso : que 
se am�� I de mãos dadas 1 I de mã�s que se apertam 1 ter
nas I última Vontade" e "Aspiraçao" traduzem ainda mo
mentos amargos no primeiro, surge de repente a idéia da 
morte (como se o poeta a desejasse) , mas ele nada quer do 
mundo, a não ser a simplicidade rústica dos homens do ser
tão; quebrando um pouco a gravidade da cena, está presente 
a lembrança do conhecido samba de Noel Rosa (Nem choro 
nem vela) , bem como a alusão à pinga, para compor o quadro 
simples do hontem do povo. O último trai uma concepção 
schopenhaueriana de vida, com um mundo cheio de dores, do 
qual não é grande perda partir. Aliás, essa amargura diante 
da existência não é de agora na poesia de Cláudio Martins : 
num poema jâ antigo, em que parodiava Casimiro, disse ele : 
De Q'Ue me valem tesouros, 1 de que me valem honrarias, de que 
me vale o que tenho, 1 se tudo, tudo eu daria 1 por aquilo 
que não tive, j por minha infância querida I que nunca mais 
há de vir! Para nós é esta a face mais válida porque mais 
autêntica de Cláudio Martins. 

PEDRO PAULO MONTENEGRO 

PEDRO PAULO de Sousa MONTENEGRO Nasceu em 
Quixadá, em 9 de janeiro de 1928 . Licenciado em Letras Neo
latinas pela Faculdade de Filosofia, Ciência.,s e Letras da 
PUC do Rio de Janeiro e Bacharel pela Faculdade de Direito 

do Ceará, tem diversos cursos de pós-:graduação, . entre os 

quais o Mestrado em Letras, feito em Madri, Espanha. Exer

ceu 0 cargo de Consultor Jurídico na Delegacia do Tribunal 

de Contas da União. Mas suas principais atividades giram 

em tomo do magistério : foi catedrático de Português �a Po

lícia Militar do Ceará e adjunto de catedrático de Espanhol 

na Escola Preparatória de Cadetes de For.taleza; é titular de 

Teoria da Literatura no Departamento de Letras Estrangei

ras do Centro de H11manidades da Universidade Federal do 

ceará e na Universidade de Fortaleza. Tem publicado inú

meros
' 
ensaios sobre literaturas espanhola, hispano-americana 
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e brasileira ; é membro ·do Instituto o ·Brasileiro de Filosofia e 
e da Academia Cearense de Letras. Publicou : Convivências 
( 1966) . e A Teoria Literária na Obra Crítica de Araripe Júnior 
( 197 5) . O primeiro é o prefaciado por Braga Monte negro, que 
lhe assinala não somente o domínio dos métodos de aborda-
bem critica, mas, acima de tudo, a intuição do fenômeno li
terário, com o que se tem destacado como um dos grandes no
mes de nossa crítica literária. 

• DURVAL AIRES 

' 

DURVAL AIRES de Menezes . Na.sceu em Juazeiro do 
Norte, no dia 13 de fevereiro de 1922 . Estreou no jornal li-. . 
terário José, de Antônio . Girão Barroso, passando daí em 

. 
. . . -

diante a aparecer em inúmeros suplementos. literários de jor-
nais daqui e de. outros Estados, assinando poemas, contos ou . 
crônicas. Jornalista profissional cç:>m larga experiência, exer-
ceu a chefia da redação de vá,rios periódicos, tendo sido ainda 

. . 
dire.tor do Ensino. Publicou : Os Amigos . do Governador ( 1967) 
e Barra da Solidão ( 19·68) , a que chamou de novelas-reporta.
gem. Não reuniu ainda seus poemas em livro . . É membro da. 
Academia Cearense de Letras . 
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CANTO 

Sei que nessa hora 
nesse · instante 
coisas intocáveis e transcendentats 
estão acontecendo. 
Homens que modificam· os caminhos 

do mar, 
da terra, . 
do tempo 
e do vento 

E teimam em t ecundar o ventre das estrelas 
. . . 

Qui.sera t� contar toda a .b eleza, 
de um mundo nopo que. se plasma 



Mas sou um simples camponês 
nascido nas terras imensamente 
alegres e verdes do Vale do Cariri 
e nada aprendi além de amar a terra 
e nem sei quantas .cores possui o arco-íris. 

No entanto 
se pousasses tua cabeça no meu ombro 
e me deixasse beber todo o lirismo 
que há na quietude dos teus gestos 
eu te contaria como é belo 
um açude que eu conheço 
e um rio que nasceu na minha infância. 

Tu te banharias 
nos poços mais profundos· 
olhando minúsculos· peixes 

. 

rondando o teu corpo despido. 
Eu ficaria distante 
ouvindo o ruído 
das mangas maduras caindo dentro d'água. 

ANALOGIA 

Juazeiro cidade minha 
Timbaúba, Salgadinho, · 

Malvas, Boca das Cobras. 
Infância de sonhos nunca possuídos 
O que não fui, caudalosos rios, 
ntenina salva, balsa en.calhada nos mofumbos. 

- , 

E porque sem asas nao sou passara 

Inevitavelmente Boa Vista chegou 

Tinha o rio, o trem, as casinhas 

de telhados vermelhos 

e a fazenda lá longe. 
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O mar é a lembrança de um brinquedo 
E o Morro do Pecém u'a mulher de branco 
esperando o jangadeiro morto. 

E porque sem asas não sou pássaro 

Boa Vista também voou na tarde ausente. 

S6 eu fiquei 
- um menino triste espantando graúnas . . . 

CANTO DO SUAVE DESENCANTO 

Olhar pousado 
em ti jamais houvesse. 
Impossível 
mulher e desejada tanto. 
E morto 
é como se estivesse 
teu beijo 
agora ausente do meu canto. 
E morto 
eu nunca mais pudesse 
esquecer, sor1·ir, viver. 
No entanto 
eu tenho em mim o canto 
que enternece 
e não me prendem olhos, 
promessa, pranto. 
Paz e sono sobre as pétalas. 
A despedida? 
-· Façamo-la sem lua 
e aliança prometida. 
O que não era . 

esvaiu-se na tarde azul-maçã. 
Assassinaram . . 

a bailarina da valsa proibida 
Há vagalumes mortos estrela 

• 

• 
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polufda 
Mas nascem 
rosas no frio da manhã. 

. . ' 

<Antologia de Poetas Cearenses C�ntemporâneos, cit., pp. 

73-4; 75 ; 82-3.) 

Admitindo-se que a disposição dos poemas, na antologia, 
segue a ordem cronológica de composição, podemos afirmar 

que a poesia de Durval Aires se vai modificando no sentido de 
cada vez mais colorir-se de hermetismo . Assim, "Canto", a 
nosso ver sua melhor produção poética, revela-nos, através de 
sua simplicidade formal e de sua falta de mistério, a própria 

simplicidade do poeta, que s� confessa mesmo "u:ffi simples 
A 

campones, que nem sabe as cores do arco-íris; em meio às 
grandes transformações por que passa o mundo moderno, onde 

os homens já busc�m a viagem a outros mundos, o autor foge 
do bulício da civilização e mergulha na placidez bucólica de 
seu sertão, aonde não chegaram os ecos dessas transforma

ções ; note-se que o poeta reconhece haver beleza no "m·uildo 
novo que se plasma", mas prefere levar a amada para o doçu
ra do Vale do Cariri . Em "Analogia" vamos observar uma 
técnica diferente, menos linear, podemos dizer : os aconteci-

. 

mventos vão surgindo como bolhas que de repente viessem à 
. 

tona da memória : a balsa encalhada, a menina salva de mor-

rer no turbilhão do rio caudaloso, ou a fazenda, lá lo11ge ; um 

brinquedo evoca o mar, enquanto o Morro do Pecém é a mu

lher de um percador esperando seu cadáver; a lembrança de 

Boa Vista vem e desaparece, deixando apenas a image� do 

meni110 triste, enxotando graúnas no passado . "Canto do 

suave Desencanto" retrata a angústia de um rompimento, 

u1n drama amoroso ; talvez para figurar o desconcerto que vai 

em sua alma, o poeta j oga notas surrealistas a partir da alu

são à despedida (verso 18) : tarde azul-maçã, vagalumes nlor

tos, o assassinato da bailarina da valsa proibida, estrela po-

luída . 
• 
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o Grupo Clã esclareçamoa foi um dia tomada de 

posição, movimento literário de modernização de nossas le

tras, quando já  havia esfriado o Modernismo aqui inaugura

do com os poetas de Maracajá e Cipó de Fogo. Com o tempo, foi 

perdendo esse sentido de movimento revolucionário (como 

aliás seria de se esperar) , até transformar-se numa agremia

ção aberta, na qual vão ingressando outros nomes de nossa li

teratura, como foi o caso dos últimos nomes apresentados . 

Ressalte-se, em conclusão, um fato curioso : conseguind·o 
o grêmio sobreviver por tantos an�s, nenhum de seus compo
nentes, ao que saibamos, jamais se desviou dos objetivos lite
rários que uniram a todos, na hoje distante década de 40. 

OUTRAS FIGURAS 

Fora do Grupo Clã (antes, paralelamente ou depois) sur
giram e se projetaram vários nomes que, pela sua importân
cia, e também pela época em que se iniciaram literariamen
te, devem figurar neste capítulo . Escolhemos apenas os que 

. 

nos pareceram mais significativos, dentro dttma faixa que 
reconhecemos abranger período relativamente longo, pois 
·engloba autores que poderiam ter figurado no primeiro mo
mento modernista e outros que quase poderiam ser conside
rados representantes dos "novos" . 

RAIMUNDO GIRAO 

Nasceu em Morada Nova, em· 3 de outubro de 1900. For
mado pela Faculdade de Direito do Ceará, doutorou-se pela 
mesma Faculdade . Tem exercido a advocacia, e ocupou os 
cargos de Prefeito Municipal de Fortaleza ( 1933-34) , e de Mi
nistro do Tribunal de Contas do Ceará, bem como o de Secre
tário de Cultura do Ceará; membro d'a Academia Cearense de 
Letras, da qual foi Presidente, e do Instit11to do Ceará . His
toriador, genealogísta e economista, pratica também o ensaio 
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