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Genuino Francisco de Sales nasceu em Pedro I I, Piauí, no dia 15 de abril de 

1938. Bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, em 

1966 e graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, em 2001. É pro

fessor de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira de vários colégios de Fortaleza. 

Das atividades administrativas destacam-se: diretor de ensino da Organização Edu

cacional Faculdade Farias Brito e da Secretaria da Federação dos Empregados de 

Estabelecimentos Bancários do Norte e Nordeste. 

É poeta e contista com os seguintes livros publicados: Bem na safena, 2000; 

EntreMentes (poesias), 2003; Análise sintática (Caderno do Genuíno), 2003; Os ser
tões, 2003; e Fins d'água, 2005. Honrarias: título de Cidadão Cearense; Medalha do 

Mérito Renascença em grau de Oficial, do governo do estado do Piauí; Intelectual 

do Século e Medalha do Mérito Cultural, da Câmara Municipal de Pedro II, Piauí; 

e título de Notório Saber, da Universidade Estadual do Ceará. Prêmio: I Concurso 

Ceará de Literatura, no gênero conto. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 29 de junho de 2006, oca
sião em que foi saudado pela acadêmica Giselda Medeiros. Ocupa a vaga deixada 
pelo escritor João Clímaco Bezerra, cadeira número 9, cujo patrono é Fausto Barreto. 
Foi presidente da Academia Cearense da Língua Portuguesa, membro efetivo da Aca
demia de Letras do Vale do Longá e da Academia de Letras Maçônicas do Estado do 
Ceará. Sócio correspondente da Academia Piauiense de Letras no estado do Ceará. 

CATEDRAIS DE SONHOS 

Volto a sentar-me 
nas pedras ancestrais 
de meu terreiro; 
e me ponho a fitar 
a estrada longínqua 
por onde andei 
e que agora, encurtada, 
me aponta certezas 
das coisas inatingíveis. 
Vivo esperanças 
multiplicadas 
pela ousadia de meus sonhos 
e me assusto diante 
da eternidade das pedras 
que, transformadas em cátedras, 
me ensinam sortilégios 
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POETAS DA ACADEMIA CEAREN E DE LETRA 

fluídos na monstruosidade 
de sua eterna mudez. 
Dizem-me que amar 
é desconhecer todos os 
limites da existência; 
que compreender 
é virar a alma pelo avesso; 
que educar é gravar influências 
através da magia 
do traço-de-união 
que gera a unidade 
entre o eu e o outro; 
que chorar é cantochão 
e réquiem da alma diluída 
no salso líquido das lágrimas. 
Que a eternidade 
não dura tanto 
quanto um minuto 
de tristeza e ira; 

. � que vzver e navegar 
no sonho 
sem se cansar de ousar 
esperanças; 
as pedras do meu terreiro 
não sentem, 

, nao amam 
mas ensinam a vida, nas ilusões. 
Não é a toa que se diz: 
que pelos santos 
se beijam as pedras. 

PRESENÇA 

Eu gosto de não te ver 
. , 

para não sentzr em vao 
• 

com tua presença esquzva 

o pecado inevitável 
do desejo impossível 
Eu gosto de não te encontrar 

, 

para não sofrer a tentaçao 

do irrealizável 
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JOSE MURILO MARl�INS 

Mas mesmo sem querer te vejo 
e mesmo sem querer te encontro 
e se te vejo peco 
e se te encontro sofro 
sofro e peco 

, . porque a tua presença ontrtca 
é a volúpia de minha solidão 
na certeza do impossível 
em que pulveriza meu sonho. 

FoNTE: SALES, GENUINO. ENTREMENTES. FoRTALEZA: GRAF. FARIAS BRITO, 2003. P. 53, 8. 

(POEMAS SELECIONADOS PELO AUTOR). 
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