
AtADEMIA tEAHENSE 

A ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS é a mais antiga 
das instituições congêneres existentes no Brasil, fundada que foi 
em Fortaleza, a 15 de agôsto de 1894, com o nome de Academia 
Cearense. 

A iniciativa da fundação coube ao notável historiador 
Guilherme Studart (depois Barão de Studart), o qual, em pa~ 
lestras com outros intelectuais eminentes, no Passeio Público e 
nas livrarias então existentes na cidade, lhes sugeriu a idéia do 
meritória cometimento. Na velha casa do Calçamento de Messe~ . 
jana, atual Avenida Joaquim Távora, onde residia o ilustre ·mé~ 
dico e vice~cônsul da Grã~Bretimha, o assunto voltou a ser dis~ 
cutido, sob a sua direção. E, no salão de honra da Fênix Caixeiral, 
naquele distante 15 de agôsto, foi oficialmente estahe·lecida a 
criação da gloriosa sociedade. pelo mesmo Guilherme Studart e, 
mais, Justiniano de Serpa, Farias Brito, Drumond da Costa, 
José Fontene1e, Álvaro de Alencar, Benedito Sidou, Franco Ra~ 
belo, Antônio Augusto de Vasconcelos, Pedro de Queirós, Alves 
Lima, Wald:~miro Cavalcante e Antonino Fontenele. 

Os objetivos da agremiação eram os seguintes: 
"a) promover o exame das doutrinas ou questões. literárias 

e científica!' da atualidade. por meio de pareceres, memórias, 
livros, etc., que seriam entregues à publicidade, ou por discus
~ões, palestras e conferências, cujos resumos ficariam exarados 
nas atas das respectivas sessões; 

h) acompanhar o movimento intelectual dos povos cultos, por 
meio de exposições escritas das principais teorias., problemas, ou 
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questões tratadas em .revistas especiais ou obras nacionais e 
estrangeiras; 

q) esforçar~se por alargar a esfera da instrução superior e 
secundária do Ceará, devendo criar, manter ou auxiliar institu~ 
tos profissionais e técnicos sempre que lhe fôsse possível; 

d) procurar levantar a instrução primária, povocando pela 
imprensa ou oralmente a atenção dos poderes públicos para os 
variados problemas da educação, da pedagogia, dos programas 
e, em geral, dos assuntos que a ela se prendem; 

e) fomentar o gôsto artístico e literário pelos meios ao seu 
alcance". 

Os Estatutos primitivos foram elaborado& por uma comissão 
c0mposta de Justiniano de Serpa, Pedro de Queirós e W aldemiro 
Cavalcante e aprovados na sessão de 26 de setembro do mesmo 
ano. O seu artigo 23 dispôs que fôssem considerados fundadores 
Tomás Pompeu, Pedro de Queirós, Waldemiro Cavalcante, 
Raimundo de Arruda, Álvaro Mendes, Raimundo de Farias 
Brito, Antônio Augusto de Vasconcelos, Guilherme Studart, José 
Carlos Júnior, Virgílio A. de Morais, José Domingues Fontenele, 
José de Barcelos, Antônio Bezerra, F. Alves Lima, Drumond da 
Costa, Eduardo Studart, Adolfo F. Luna Freire, Eduardo Salga~ 
do, Alcântara Bilhar, Franco Rabelo, Benedito Sidou, Antonino 
Fontenele, Antônio Teodorico da Costa Filho, Álvaro de Alencar. 
Padre Valdivino Nogueira, Henrique Théberge e Justiniano de 
Serpa. 

Era conrlição de ingresso no sodalício, segundo dispunha o 
aludido diploma, haver o candidato publicado alguma obra li~ 
!Prária, artística ou cienHfica de real merecimento. 

Forti Nihil Difficile, a divisa de Lord Beaconsfield, foi ado~ 
tada como lema da nobre companhia, por proposta de Tomás 
Pompeu. 

No ·período imediato ao da constituição, funcionou uma 
diretoria provisória em que figuraram como presidente Guilherme 
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Studart e como secretárioS! Antônio Augusto de Vasconcelos e 
Raimundo Leopoldo Coêlho de Arruda. 

A primeira diretoria efetiva foi a seguinte: 

Tomás Pompeu- presidente 
Pedro de Queirós - vice~presidente 

Virgílio de Morais - vice~presidente 
W aldemiro Cavalcante - l 0 secretário 
Raimundo de Arruda - 2° secretário 
Justiniano de Serpa- orador 
Álvaro Mendes - tesoureiro. 

Exerceram também a presidência, em diferentes épocas, 
Pedro de Queirós, Justiniano de Serpa, Antônio Sales, Leiria de 
Andrade, Martins de Aguiar, Tomás Pompeu Sobrinho, Dolor 
Barreira, Mário Linhares, atual titular, e Andrade Furtado, sendo 
que o terceiro, o sexto, o sétimo e o oitavo em caráter não 
eventual. 

No decorrer da sua proveitosa existência, a Academia foi 
1·eformada duas vêzes: em 1922, por sugestão de Leonardo Mota 
e deliberação de Justiniano de Serpa, então Presidente do Esta~ 
do, quando pass·ou a se chamar Academia Cearense de Letras e 
as cadeiras começaram a ser patrocinadas por nomes ilustres, e 
em 1930, por esforços de Walter Pompeu, com o apoio do Pre~ 
sidente Matos Peixoto. Em 1951, a lO de maio, fundiu~se com a 
Academia de Letras do Ceará, atendendo a um caloroso apêlo 
de Mário Linhares. 

As sessões ordinárias realizaram~se, a princípio, no salão 
de honra da Fênix Caixeiral. depois, no do Clube Euterpe, no 
Instituto do Ceará (baixos da Assembléia Legislativa e prédio 
onde atualmente funciona o Museu Histórico), casa de residência 
de Walter Pompeu, Clube Iracema, Instituto Epitácio Pessoa, 
casa de residência de Dolor Barreira e Casa de Tomás Pompeu. 
Em todos êsses locais, importantes trabalhos foram lidos pelos 
componentes do quadro de sócios efetivos e alguns corresponden~ 
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tes. Dentre outros, devem ser mencionados: "Finalidade do 
Mundo" (excertos) , de Farias Brito; " O Marquês de Taman~ 
daré" , de José Artur Montenegro ; " O Ceará Literário nos últi~ 
mos dez anos " , de Rodrigues. de Carvalho; " O Ceará e os Cea~ 
renses " , de Antônio Bezerra; "Aspectos da Arte Colonial Bra~ 
sileira", de Cunha Barbosa ; " Habitação", de Antônio Teodorico 
da Costa; "A Energia Moral e o Culto da Pátria", de Antônio 
Furtado; "Doutor Geraldo" (fragmento de romance), de J áder 
<le Carvalh0; "Divagação Através das Letras" , de Dolor Barreira; 
" Estrada de Damasco" (fragmento de romance), de Antônio 
Sales; "Mário Ja Silveira", de Júlio Maciel; "O Ceará na Poesia 
de Humberto de Campos•", de Cruz Filho; " Jograis do Parnaso", 
de Ermínio Araújo; " lmbés" (fragmento de romance), de Amora 
Maciel; "Visões do Passado" , de Gustavo Barroso; "Teoria de 
Trasladação de Continentes", de Renato Braga; "Dois Poetas da 
Bahia", de Fernandes Távora; "Monsenhor Furtado", do Padre 
Misael Gomes; "Virgílio Brígido", de Alba Valdez; "Lívio 
Barreto", ele Gastão Justa ; " O Bi~Milenário de Paris", de Abe~ 
]ardo Montenegro ; "Auta de Sousa", de J osé Valdivino; " Fran~ 
ceses no Ceará" , de Raimundo Girão; "O Túmulo de Anchieta", 
de Leite Maranhão; "Rodolfo Teófilo", de Mário Linhares; "O 
Ceará e o seu algodão", de Natanael Cortez. 

Sessões públicas, concorridas •e movimentadas, têm sido 
celebradas , em comemoração de datas festivas ou acontecimentos 
fúnebres : a de 15 de agôsto de 1895, dia do primeiro aniversário, 
no edifício da Assembléia Legislativa, discursando Tomás Pom
peu, Pedro de Queirós, Justiniano de Serpa, Antônio Augusto, 
Padre Valdivino Nogueira, êste lendo a sua bela pro<iução "A 
Cruz na História" , e vários outros oradores, estranhos ao grêmio 
acadêmico; a de 22 de junho de 1896, dedicada à memória de 
José Carlos Júnior, abrilhantada pelos discursos de Justiniano de 
Serpa e Dr. Gonçalo Souto; as de posse dos acadêmicos Rodri
gues de Carvalho, Natanael Cortez, Leonardo Mota, Alba Valdez, 
José V aldivino e João Clímaco Bezerra; as de homenagem pós
tuma a Justiniano de Serpa, Antônio Sales, Walter Pompeu, 
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(;uilherme Studart, José Sombra e Joaquim Alves, falando sôbre 
o segundo J. J. de !>ontes V1eíra, no magnífico estudo " A figura 
gentil de Antônio Sales" ; as do bi-centenário de Antônio Vieira, 
décimo quinto centenário da morte de Santo Agostinho e bi-mi
lenário de Paris; as alusivas aos centenários de Antônio Augusto, 
Justiniano de Serpa, 'fomás Pompeu, Antônio Martins, Rodolfo 
Teófilo, Francisco Barbosa de Paula Pessoa e Virgílio Brígido, 
de que foram oradores Martins Filho, Hugo Catunda, Faustino 
Nascimento, Carlyle Martins, Mário Linhares, Jáder de Carva
lho, Padre Misael Gomes e Alba Valdez; as de recepção a 
Gustavo Barroso, Pedro Calmon, Temístocles Brandão Caval
cante, Barreto Campêlo, Clóvis Monteiro e Mozart Monteiro, que 
foram saudados por Fernandes Távora, Dolor Barreira e Mário 
Linhares; a de 8 de setembro de 1922, no Clube Iracema, em con
seqüência da reforma procedida, sob a presidência de Justiniano 
de Serpa, chefe do Poder Executivo estadual; a de 15 de agôsto 
de 1951, no auditorium do Instituto de Educação, comemorativa 
da fusão com a Academia de Letras do Ceará e de posse dos 
acadêmicos Raimundo Girão, Martins Filho, Joaquim Alves, Fran 
Martins, Filgueiras Lima, Abelardo Montenegro e Braga Monte
negro, em que discursaram Andrade Furtado, Filgueiras Lima e 
Mário Linhares, êste como representante da Federação das Aca
demias de Letras do Brasil; a de 15 de agôsto de 1954, come,.. 
moratJiva do transcurso do 60° aniversário da fundação, na Casa 
de Tomás Pompeu, presidida pelo Governador Stênio Gomes, 
com a presença do membro fundadorDr. Francisco Alves Lima e 
discursos dêste, de Andrade Furtado, orador oficial da soleni
dade, Martins Filho, que saudou Alves Lima, Gastão Justa, que 
discorreu sôbre a efeméride literária, e Mário Linhares, como 
representante da Federação das Academias de Letrras do Brasil. 

O plano de um livro monumental sôbre o Ceará constituiu 
preocupação digna de nota dos infatigáveis obreiros de 1894. A 
autoria do primeiro projeto pertenceu a Guilherme Studart. Cons
taria de 33 capítulos e seria intitulado - "O Ceará em 1896", 
com as epígrafes e distribuição seguintes: 
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PRIMEIRA PARTE 

Cap. 
" 
" 
" 
" 

l. "Estrutura Física do Solo" - Antônio Bezerra 
2. "Clima e Salubridade" - Tomás Pompeu 
3. "Geologia" - Antônio Bezerra 
4. "A Flora e a Fauna"- Henrique Théherge 
5. "Topografia" -Alvaro de Alencar. 

SEGUNDA PARTE 

Cap. 1 . " População" - Tomás Pompeu 
" 2. "Povoamento" - Guilherme Studart 
" 3. " 'Emigração"- Drumond da Costa 
" 4. "Raças e Tipos" - Luna Freire 
" 5. "Língua" - Raimundo Arruda 
" 6. "Costumes" - Antônio Bezerra 
" 7. "Alimentação" - Eduardo Salgado 
" 8. "Habitação" - Antônio Teodorico da Costa 
" 9. "A Família e a Sociedade" - Antonino Fontenele 
" 10. "Pauperismo" - Eduardo Salgado 
" 11. a) "Brincos e festas populares" - Antônio Bezerra 

b) "Teatro" - José Carlos Júnior 
" 12. "Higiene" - Luna Freire 
" 13. "Idéias, crenças. e religião" - Farias Brito 
" 14. "Artes e letras" -José Carlos Júnior 
" 15. "Cultura Científica" - Alves Lima 
" 16. "Instrução e Educação" -José de Barcelos 
" 17. "Vida Política" - Justiniano de Serpa 
" 18. "Município" - Waldemiro Cavalcante 
" 19. "Organização política e administrativa" - Pedro de 

Queirós 
" 20. "Organização Militar" - Franco Rabelo 
" 21. "Organização Eclesiástica"- Pe. Valdivino Nogueira 
" 22. "Propriedade Territorial" - Alcântara Bilhar 

" 23. "Agricultura" - Tomás Pompeu 
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" 24. "Criação"- Tomás Pompeu 
" 25. "Indústria" - Álvaro Mendes 
" 26. "Comércio e Navegação" -Eduardo Studart 
" 27. "Finanças" - Virgílio de Morais 
" 28. "História" -Guilherme Studart. 

A publicação de uma revista foi tarefa também não des
curada. Em 1896, começou a circular a "Revista da Academia 
Cearense", hoje "Revista da Academia Cearense de Letras", um 
órgão que conta nas suas páginas, muitas já amarelecidas pelo 
íempo, trabalhos valiosos pelo que nêles se contém e pelas penas 
amestradas que os escreveram. 

Em 1903, o cenáculo, junl'amente com o Centro Literário 
e o Instituto do Ceará, festejando o Tricentenário da chegada dos 
primeiros portuguêses à nossa terra, cunhou uma medalha, de 
alumínio, em cujo anverso está gravada uma pequena eg,trêla, 
acompanhada das inscrições referentes à magna efeméride, e no 
reverso encontram-se as armas do Estado do Ceará. 

Um serviço inestimável prestadQ à cultura foi, sem dúvida, 
o oferecimento de um parecer sôbre "A Reforma Ortográfica da 
Academia BraSiileira de Letras", proferido pela Comissão de 
Lexicografia e Filologia, integrada por J. M. de Carvalho Júnior, 
Presidente, Ermínio Araújo, José Martins Rodrigues e Martinz; 
de Aguiar. 

Os ·Estatutos em vigor, publicados no "Diário Oficial" do 
Estado, de 17 de maio de 1952, e o Regimento Interno foram 
redigidos pelo acadêmico Raimundo Girão e revistos por An
drade Furtado e Cruz Filho. Os Estahltos anteriores1, votados em 
1930, haviam sido elaborados por uma comissão de que eram 
membros J oel Linhares, presidente, Elias Malmann, relator, 
Walter Pompeu, Josaphat Linhares e Jáder de Carvalho. 

A Biblioteca, denominada presentemente Biblioteca Justi
niano de Serpa, em homenagem a um dos mais cultos e brilhan
tes acadêmicos de outrora, foi constituída na gestão Martinz 
de Aguiar e acrescida em 1951 dos livros que pertenceram ao 
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falecido escritor Hugo Victor, por doação do govêrno estadual, 
a cuja frente se encontrava o Snr. Dr. Raul Barbosa. Está inscrita 
no Instituto Nacional do Livro, onde tem o registro n. 6213, 
desde 26 de julho de 1954. 

A Galeria dos Fundadores, composta dos seus retratos, pin
tados pelo artista J . Ribeiro, foi inaugurada a 15 de agôsto de 
1954. 

O emblema, de uso extra-oficial recente, representando uma 
jangada que aporta à praia dos verdes mares, em que se vê ao 
longe um coqueiro, paisagem típicamente cearense, foi oferecida 
por Mário Linhares, havendo sido desenhado pelo Comandante 
Carlos Garrido, da Marinha Brasileira, residente no Rio de 
Janeiro. 

Três títulos de glória pode ostentar, sobranceiramente, a 
Academia Cearense: mereceu ser representada, em 1897, na 
inauguração da estátua de José de Alencar, na capital da Repú
blica, por Machado de Assis; cabe-lhe a primazia de haver plei
teado a criação nesta cidade de uma Faculdade de Direito, o que 
fêz pela voz do mais notável dos seus sócios, Farias Brito, na 
sessão de 30 de agôs.to de 1901; teve o privilégio, sigular na his
tória do paí~ , de realizar suas sessões em uma casa de govêrno, 
as de 17 de julho e 19 de agôsto de 1922, quando se reuniu no 
Palácio da Luz, sob o patrocínio do grande Presidente Jw~tiniano 
de Serpa. 

Considerada de utilidade pública pela Lei estadual n. 2051, 
de 11 de novembro de 1922, tem também personalidade jurídi
ca, de conformidade com o que se acha registrado, com a data 
de 14 de agôsto de 1952, no Livro 5, n. 726, fôlhas 499 a 501, 
do Cartório Carloto Pergentino Maia. 

A sua finalidade é o cultivo e desenvolvimento das letras 
em g~ra1. 

O patrono dos seus trabalhos é o seu principal fundador e 
maior servidor - Guilherme Studart. 

É a mais alta corporação literária do Ceará, pelo fulgor do 
seu passado e do seu presente. 
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