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Discurso na Solenidade de 
Comemorativa dos 99 anos da ACL 

Carlos D~lge 

Pediu-me o senhor Presidente desta Casa que, ern seu nome e 
ern nome dos senhores Academicos, fizesse urna sauda~o aos ho
rnenageados desta noite: os senhores Joao Alves de Melo, Presiden
te do Banco do Nordeste do Brasil, e Dern6crito Dummar, Diretor
Presidente da Ernpresa Jomalistica 0 Povo, que recebern o titulo de 
Acadernicos Honorcirios, e Ciro Ferreira Gomes, Govemador do Es
tado do Ceara, agraciado corn o titulo de Socio Benernento. 

0 rnornento foi bern escolhido: a Academia Cearense de Letras 
cornpleta 99 anos de existencia a 15 de agosto. Prestes a chegar ao 
centenario, a mais antiga Academia do Brasil ja viu passar pelo seu 
portico nornes que honram a historia do Ceara, em seus diferentes 
aspectos, pela contribui~o literciria e cientifica, pela sua presen~a 
nas artes, na vida social e politica do nosso Estado. Sao cearenses 
cultos nascidos aqui ou que para ca vierarn e acabaram por se inte
grar ern nosso rneio. 

Para nao me alongar ern cita~oes de nornes bastaria lernbrar 
os de Papi Junior, nascido no Rio de Janeiro; de Rodolfo Te6filo, na 
Bahia; de Alfredo de Castro, ern Pernambuco; de Democrito Rocha, 
tarnbern na Bahia, considerados autores cearenses, na sabia li~ao 
do saudoso rnestre Dolor Barreira, etemizada na sua Hist6ria da 
Literatura Cearen.se, obra das rnais significativas para o conheci
mento da nossa cultura, escrita de parceria corn a sernpre lernbrada 
bibliotecaria Maria da Concei-;:ao Souza. 

Prepara-se a Academia, sob a presidencia de Artur Eduardo 
Benevides, para celebrar os cem anos da sua cria~ao e o fara, com 
certeza, com muito brilho e participa~ao, pois nao se podera fazer 
uma celebrac;ao de tal porte s6 com a colabora~o dos Academicos, 
mas de toda a sociedade. 0 que e uma Academia senao o espelho 
dessa mesma sociedade que pode ser educada e cresceu sabendo da 
importancia de se ter urna Casa onde se festeja nao apenas a cultu
ra, mas onde tambem ha preocupac;oes sobre o destino deste pais? 

A Academia, nesse tocante, cumpre o seu papel. Espera-se que 
a sociedade civil tambem cumpra o seu. Nao devernos ser vistos s6 
como diletantes e poetas. A nossa sensibilidade nao e apenas litera
ria, e tambem social e politica. E como poetas exigimos que se res-
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peite a poesia. 0 que seria da Alemanha sem Goethe, da Franc;:a sem 
Victor Hugo, ou dos paises ibencos sem Camoes e Cervantes? 

Joao Alves de Melo, Presidente do Banco do Nordeste do Bra
sil, e cearense de Iguatu, bacharel em Ciencias Economicas pela 
Universidade Federal do Ceara, e em Administra~o pela Universi
dade Estadual. P6s-graduou-se em Analise e Avalia~ao de Projetos 
para Tecnicos de Bancos de Desenvolvimento, da Universidade de 
Sao Paulo. 

Iniciou a sua vida profissional no Banco do Nordeste em 1961, 
tendo desempenhado diversas fun~oes de comando, em agencias e o 
na Dire~o Geral, chegando a Presidencia da Institui~o em outubro 
do ano passado. Em 90, ja aposentado, foi convidado pelo prefeito Cl 
de Fortaleza, Juraci Magalhaes, para assumir a Secretaria de Admi
nistra~ao do Municipio, passando no ano seguinte para a Secretaria 
de Trabalho e A~ao Social, onde pennaneceu ate sua nomea~o para 
a Presidencia do BNB. 

A par da sua atividade profissional, Joao Alves de Melo desem
penhou fun~Oes no ensino de gradua~o e p6s-gradua~o, desta
cando-se as de Professor Adjunto da Universidade Estadual do Cea
ra, na area de Administra~ao, lecionando disciplinas de sua especi
alidade. Na Universidade Federal do Ceara implantou o Curso em 
Processamento de Dados, de que foi professor. Prestou ainda servi
~os de consultoria em projetos de reforma e moderniza~ao adminis
trativa. 

Dentre os titulos que recebeu merecem destaque os de Cida
dao Sobralense, Cidadao de Fortaleza, e o diploma de melhor Secre
tario do Ano, concedido pelo Comite de Imprensa da Camara Muni
cipal de Fortaleza. 

Na Presidencia do Banco do Nordeste, Joao Alves de Melo pos
sibilitou a continuidade da Revista da Academia Cearense de Letras, 
cujo numero mais recente e distribuido hoje. Vale referir que a Re-
vista come~ou a ser editada em 1896. Hoje, e responsavel pela sua 
publica~o a nossa colega Noemi Elisa Soriano Aderaldo. Para uma 
Institui~ao cultural como esta, a Revista e urn meio de comunica~o 
indispensavel. Ela sera 0 testemunho, para 0 futuro, do que produ
ziu este corpo privilegiado a quem se atribui uma certa imortalida
de. A imortalidade do pensamento e do conhecimento, porque os 
artigos, os ensaios, as conferencias, as palestras, os discursos, serao 
pesquisados por gera~oes do proximo seculo que, por sua vez, vao 
saber que a famosa imortalidade esta. ali mesmo, no que cada Aca
demico escreveu. 

0 titulo de Academico Honorario conferido ao Presidente do 
BNB vern em boa bora. Porque distinguindo o homenageado, tam-
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bern se homenageia a lnstitui~ao a que serviu e serve desde que 
iniciou a sua carreira profissional. Pelo que pude verificar, em al
guns poucos contactos, Joao Alves de Melo e uma pessoa de convi
vio agradavel, boa sensibilidade politica, e sobretudo sabe ouvir, o 
que nao e comum em cargos de extrema responsabilidade como o 
que exerce. 

De certo modo, fui testemunha da criac;ao e instalac;3.o do Ban
co do Nordeste naqueles anos chamados de dourados pela cronica 
social. Era estudante na entao Faculdade Nacional de Direito, no 
Rio de Janeiro, e a convite de um colega, com quem mantenho Iac;os 
de amizade ate hoje, Carlos Roberto Martins Rodrigues, fui estagiar 
no escritorio de advocacia dos Doutores Jose Martins Rodrigues e 
Raul Barbosa. 0 BNB foi criado em 1952 e instalado em 54, tendo 
sido seu primeiro presidente o Dr. Romulo Almeida. Governador do 
Estado do Ceara, o Dr. Raul Barbosa propiciou todas as condic;oes 
para que o banco fosse aqui instalado. Terminado o seu mandato, 
candidato a Senador, nao logrou vitoria e, em 1955, foi nomeado 
para a Chefia da Consultoria Juridica da Instituic;ao. Urn ano depois, 
estive presente a posse do Dr. Raul Barbosa como Presidente do 
BNB, em solenidade realizada no Ministeno da Fazenda. 

Democrito Rocha Dummar nasceu em Fortaleza e e o atual Di
retor-Presidente da Empresa Jomalistica 0 Povo S.A. Graduado em 
Direito pela Universidade Federal do Ceara, ingressou no jornal 0 
Povo em 1967 e exerceu ate 1985, quando assumiu a Presidencia, os 
cargos de Diretor Comercial e Diretor Vice-Presidente Executivo. 

Neto do Academico e jomalista Democrito Rocha, fundador de 
0 Povo, Democrito Dummar ha 26 anos dedica-se integralmente a 
sua empresa, que e constituida pelo jomal 0 Povo, Radios AM Stereo 
e FM do Povo, Grafica 0 Povo e Funda~o Democrito Rocha. No pe
riodo de 84 a 88, foi Presidente da Associac;ao Cearense de Emis
soras de Radio e Televisao - ACERT, e e membro da Diretoria da 
Associa~o Brasileira de Emissoras de R.adio e Televisao - ABERT, 

• exercendo a Vice-Presidencia. E tambem socio fundador da Associa
c;ao Nacional de Jornais. Em 89, Dem6crito Dummar foi eleito "Ho
mem de Marketing" - Nordeste, pela revista Propaganda. 

Falar da importancia do Jomal 0 Povo neste Estado, e mergu
lhar nos seus 65 anos de existencia. Testemunha da Historia, ds 
mudanc;as sociais, do desenvolvimento, da politica e das agruras 
provocadas pelo exodo rural. 0 Povo, ao longo deste periodo, fir
mou-se como um dos mais significativos 6rgaos da imprensa em 
nosso Pais. 
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E e exatamente nesse periodo que 0 Povo, compreendendo que 
e preciso educar e realimentar a cultura da nossa gente, vern pres
tando inestimaveis servi~os a comunidade cearense, nao apenas como 
veiculo de ideias, mas, sobretudo, por abrigar todas as tendencias 
ideol6gicas, culturais e religiosas, exercitando urn jomalismo inde
pendente, onde ha lugar para a concordancia e a discordancia, para 
o pluralismo, que da sentido ao sistema democratico. 

Atraves da Funda~o Dem6crito Rocha, 0 Povo vern contribu
indo para o aprimoramento cultural do nosso Estado, com o seu 
programa editorial e a Universidade Aberta, queja transpos frontei- • 
ras. Vinte titulos publicados, destacando-se entre eles os estudos de 
Moreira Campos e Paulo Bonavides sobre a figura do fundador de 0 • 
Povo, as sinteses hist6ricas sobre o nosso Estado, escritas por Ricardo 
Oria e Simone Souza, a cole~ao Fortaleza em Questiio, os tres volu-
mes de Vivendas Empresariais, a obra de Afranio Fernandes sobre 
plantas t6xicas, os estudos de Cleto Brasileiro Pontes, a Memoria 
hist6rica do professor e fundador da UFC, Academico dos mais ilus-
tres, Antonio Martins Filho, o romance de Adisia Sa, e a coletanea A 
Hist6ria do Cearci passa por essa rua, 1° vol., do saudoso jornalista 
Rogaciano Leite Filho e 2°, da jomalista Angela Barros Leal. 

Para comemorar os 65 anos de 0 Povo, no proximo novembro, 
a Funda~o Dem6crito Rocha publicara os jornais Maracajci e Cip6 
de Fogo, em edi~ao fac-similada, precedida de introdu~ao do Acade
mico Sanzio de Azevedo. Lembrernos que essas publica~oes sao da 
mais alta importancia para o estudo do Modernismo entre nos. 
Maracajci, de 1928, teve como editores Dem6crito Rocha e Paulo 
Sarasate; Cip6 de Fogo, de 1931, 6rgao independente, teve como 
editor o nosso colega Joao Jacques Ferreira Lopes. Os originais des
sas duas publicac;oes en tao com Edigar de Alencar, foram cedidos ao 
Dr. Jose Bonifacio Camara, corn a recomenda~ao de que fosse Sanzio 
o responsavel pela sua reedic;ao. 

Por tudo isto, o jornalista Dem6crito Dummar merece o titulo 
de Academico Honorano. Para nao falar de que, em rela~o a nossa 
Academia, o Diretor-Presidente de 0 Povo sempre apoiou as nossas 
atividades e atendeu aos nossos interesses culturais. 

Mas nao podia deixar estas considera~oes e passar ao perfil do 
terceiro homenageado desta noite, Ciro Ferreira Gomes, Governa
dor do Estado do Ceara, sem mencionar urn fa to ameno, colhido nos 
Ensaios de Literatura Cearense, de Sanzio de Azevedo, envolvendo 
duas figuras marcantes da nossa hist6ria literaria: Dem6crito Rocha 
e Rachel de Queiroz. 

Le-se no estudo de Sanzio "Rachel de Queiroz e o Romance da 
Seca", ao tratar o nosso colega da juventude da escritora e da sua 
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colabora~ao nos jomais 0 Cearci e 0 Povo, e tambem no Maracajci, 
nos fins da decada de vinte, o seguinte: 

"Tanto assim que fazia brincadeiras de estudante mal-cornpor
tada (comentando a cita~o de Herman lima sobre a "menininha 
viva e solerte do Coll:~gio das lrrnas"), como a que fez com Democrito 
Rocha, ja entao diretor do jomal 0 Povo; baiano de Caravelas, ape
sar de radicado havia anos ern Fortaleza, Democrito nunca perdera 
o sot~que da sua regiao, e dizia coisa como jeitcho, oitcho, respeitcho 
etc. E a propria Rachel quem conta, na introdu~o do livro de Paulo 
Sarasate (0 Rio Jaguaribe e uma arteria aberta): ao cair a Bahia em 
poder dos tenentes revolucioncirios, em outubro de 1930, houve urn 
animado comicio no centro de Fortaleza, e Dernocrito, fi.gura princi
pal do meeting, subindo a urn banco da Pra~ do Ferreira, fez urn 
discurso inflamado, ao fim do qual, exclamou, arrebatado: 

-A Bahia nao caiu! A Bahiaa subiu no conceitcho nacional! 
Lei do auditorio, Rachel, corn voz clara, gritou: 

- Muitcho bern!Conta a escritora que todos riram, e Democrito 
. Rocha desceu gravernente de seu banco, para puxar as orelhas da 
garota brincalhona. Essa garota, concluamos nos, come~ava naque
le rnesmo ano a projetar-se vitoriosamente, como uma das grandes 
vozes do romance rnodemo do Ceara e do Brasil." 

E esta Rachel, no esplendor dos seus oitenta e tres anos, corn
panheira do Conselho de 0 Povo, professora Honoris Causa da Uni
versidade Federal do Ceara, que acaba de receber o maior prernio ja 
conferido a escritor de lingua portuguesa: o Premio Carnoes. Diga
se, a bern da verdade, que o Prernio, no valor de setenta mil do lares, 
e conferido exclusivarnente pelo Govemo Portugues, e ja distinguiu 
urn outro notavel escritor brasileiro, o embaixador e poeta Joao 
Cabral de Melo Neto. Falou-se que Rachel era pouco conhecida em 
Portugal. Discordo. Alern do romance 0 Quinze, publicado em van
as edi~oes, e preciSO lernbrar que durante rnuitOS anOS OS portugue
ses lerarn Rachel avidarnente na ultima pagina da revista 0 Cruzei
ro. E urna das suas cronicas, com criticas ao regime fascista de en
tao, foi censurada e retirada da revista pela policia politica . 

Perrniti-rne, Senhor Presidente Artur Eduardo Benevides, uma 
inconfidencia. Sei que e desejo vosso ter Rachel como colega nesta 
Academia, no qual todos concordamos. Afinal de contas, ela passa 
rnetade do ano conosco. Cabe-rne apenas formular votos de que ela 
seja eleita nao na vossa vaga, nem na minha, nem nas dos colegas 
aqui presentes ... 
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Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, Sao Pau
lo. Mas aos sete anos de idade ja estava em Sobral fazendo o 
curso primario na Escola Monsenhor Jose Ferreira. Graduado em 
Direito pela Universidade Federal do Ceara, foi monitor 
concursado de Direito Constitucional e destacou-se logo na 
militancia estudantil, tendo sido candidato a Vice-Presidencia da 
Uniao Nacional dos Estudantes. 

No magisteno superior, foi professor de Estudo de Problemas 
Brasileiros e Direito Tributcirio na Universidade Vale do Acarau, e, 
mais tarde, de Direito Constitutional e Direito Tributcirio na Univer- • 
sidade de Fortaleza. Foi no exercicio dessa atividade que eu o co-
nheci, paralela ao mandato de Deputado Estadual na legislatura de • 
83 a 87. Naquela ocasiao, rive a oportunidade de ouvi-lo apresen- • 
tando a tese de Mestrado de uma querida amiga, milha afilhada, 
Claudia Leitao, que ora faz o doutorado em Direito na Universidade 
de Paris. 

Jovem Bacharel, Ciro Gomes destacou-se como advogado de 
defesa no JUri popular, obtendo expressivas vit6rias, pela facilidade 
de comunica~o e pelo entusiastico discurso que o tomou conheci
do em nossa capital. Na carreira politica, em ascensao, foi 
reconduzido a Assembleia Legislativa para mais urn mandato. Lider 
do Govemo Tasso Jereissati naquela Casa, foi eleito Prefeito de For
taleza, em 89 e, em seguida, candidato ao Govemo do Estado, foi 
vitorioso tomando posse como Govemador do Ceara. 

Ja no Governo recebeu os titulos de Cidadao do Cedro, Cida
dao Juazeirense e Cidadao de Fortaleza. Fez inurn eras conferenci
as e palestras para oficiais das For~as Armadas, para Empresari
os e Industriais do nosso Estado, e deslocou-se a outras cidades e 
capitais onde discutiu problemas do Nordeste. Fie! as suas ori
gens, fez uma palestra na sua cidade natal, Pindamonhangaba. 
Como Fernando Pessoa, o Doutor Ciro poderia repetir que tam
bern esteve na sua aldeia e contemplou o rio imaginario e ouviu o 
sino da capela, pois, na verdade, o nosso piccolo mondo e a al
deia em que todos nascemos. 

Valeria destacar as conferencias que proferiu em Paris, por 
ocasiao do seminario "Pluralismo Tecnol6gico e Gestao das Gran-
des Cidades Brasileiras"; em Miami, no seminario "Meios de Comu-
nica~o e Infancia"; em Washington, no Forum de Energia Solar, 
oferecendo informa~oes sobre o nosso Estado e as questoes do eli-
rna, da seca, do desenvolvirnento e da educa~o. 

Sem duvida, a gama de problemas enfrentados pelo Govema
dor do Estado e imensa. Pelos dados a disposi~ao do SINE e do IBGE, 
temos hoje ern Fortaleza 56% da mao-de-obra util desempregada, e 
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convivemos com 86.750 fam.ilias em extrema indigencia. Multipli
cando cada familia por cinco ou mesmo por quatro sao, na pnitica, 
quatrocentas mil pessoas nesta capital que estao Ionge de serem 
cidadaos. 

Como lembrava o Vlsconde de Almeida Garrett, quando depu
tado a Assembh~ia Portuguesa, no momento em que Portugal abolia 
a escravatura: "Nao adianta so liberta-los sem lhes ter dado a cida
de", isto e, a cidadania. Ja Garrett, no seculo passado, sabia que ser 
cidadao e ter escola, casa, emprego e dignidade. 

Para agravar esse problema social, mais fruto do egoismo, da 
indiferen«;a da sociedade, do que da seca, veio o racionamento do 
fomecimento de agua a capital, com 0 previsivel colapso, nao fosse 
tomada uma decisao urgentissima. Dai a decisao do govemador Ciro 
Gomes em atacar o problema, considerando-o prioridade imediata. 

Trata-se de urn projeto de propor~oes grandiosas e de uma 
extrema coragem de decisao. A construc;ao de urn canal com 98 qui
lometros de extensao, partindo de Itai«;aba, junto ao Rio Jaguaribe, 
que trara a agua para Fortaleza, bombeando-a numa primeira fase a 
urn serrote de 60 metros de altura, e dali seguindo ate o a~de 
Pacajus, com uma vazao de 6m3 por segundo. Isso resolvera defini
tivamente o problema, pois o consumo de agua da capital e de 5,5m3 I 
segundo. 

Outro aspecto desse projeto audacioso, para a nossa economia 
e desenvolvimento, e o da irrigac;ao das terras em todo o Baixo 
Jaguaribe. Resolvida a questao de agua para Fortaleza, o canal tera 
essa finalidade, a de promover a fruticultura na regiao e possibilitar 
a exporta~o de frutas, como ocorre em terras que margeiam o Sao 
Francisco, o que abriria ao Ceara uma nova perspectiva economica. 

Recentemente, Senhor Govemador, uma comitiva de professo
res da UFC visitou as obras do canal, o que eu ouvi deles pode ser 
resumido nesta frase: "0 projeto levanta a moral da gente". 

Por isso sois merecedor nao apenas da homenagem desta Aca
demia, a que acudistes, em tempo breve, na repara~ao da estrutura 
deste predio bissecular, mas tambem merecedor da gratidao dos 
fortalezenses por terdes tornado uma decisao corajosa, dificil de ver, 
hoje, entre os nossos politicos. 

Essa obra monumental, trouxe-me a memoria a epopeia do canal 
de Suez. Inaugurado em 1869, aquele canal construido sob a dire¢o 
do engenheiro frances Ferdinand Lesseps, encurtou em 44% o trajeto 
de Londres a Bombaim, e abriu a navega~o entre o Mediterraneo e o 
MarVermelho. 0 canal tern 167 quilometros de extensao, largura mini
ma de 150 metros, e uma profundidade de 11 metros. 
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Urn espectador da inaugura~ao do canal de Suez, entao com 
23 anos, o au tor de 0 primo Basilio deixou algumas observa~oes no 
seu livro postumo sobre o Egito. E~a de Queiroz relata a conversa 
com urn engenheiro que trabalhava no canal. Falava-se do campo
nes explorado pelo senhor de todas as terras, o paxa. "Este pobre 
fela, de todo este celeiro, nao possui uma cana-de-a~ucar". Parece, 
Senhor Governador, que este quadro pouco se alterou neste imenso 
Brasil as portas do seculo XXI. E o retrato que ternos desse fela, de 
1869, eo rnesmo que hoje vemos na novela de Benedito Rui Barbo
sa, quando o personagem Tiao diz: "0 hornem que nao tern urn so
nho nessa vida e urn homern morto". 

0 personagern repete o D. Quixote. Sem o sonho, sem a pai
xao, sern a loucura, 0 que e 0 homem senao "urn cadaver adiado que 
procria"? Neste verso, de extraordinciria for~, metafora e metonimia 
sobre a condi~o humana, dedicado por Fernando Pessoa a urn so
nhador que se tomou lenda e mito, o Rei D. Sebastiao, ha todo urn 
programa de vida. 0 que seria de nos nao fossem 0 sonho, a paixao 
e a loucura? Seriamos todos cadciveres adiados, e tao somente isso. 
0 que nos move e, pois, a paixao, a loucura e o sonho. 

0 que moveu o Govemador do Ceara foi exatamente esse sonho, 
essa paixao e essa loucura. 0 homem quer, a obra sera feita. Dai o 
reconhecimento de todos pela audaciosa decisao, que mereceu o co
mentario· de urn peao, em entrevista ao 0 Povo, que eu repito com a 
devida vema: "So urn cabra macho, muito louco, faria esta obra". 

Bendita seja essa loucura que resolvera para sempre ll!D pro
blema crucial. E, a partir dai, Senhor Govemador, vamos atacar de 
rijo outro problema ainda maior: o da miseria e o da fome, o da 
cidadania para milhares de conterraneos que estao a mendigar pe
las estradas da vida, numa situa~o injusta, repito, menos devida a 
seca, e rnais a situa~ao iniqua que concentra a renda e a terra. 

Mas esta e uma noite de celebra~o, desculpai-me a incursao 
por algumas das realidades que nos cercam. Celebra~ao em tomo 
dos 99 anos da nossa Academia, que os cornemora com a entrega de 
titulos de Academicos Honorarios a Joao Alves de Melo e Dernocrito 
Dumrnar, e o de Socio Benemento ao Governador Ciro Gomes. 

Senhores homenageados: a Academia reconhece a valiosa 
colabora~ao de Vossas Senhorias e espera que esta se mantenha, e 
que na comemora~ao dos seus 100 anos, a 15 de agosto de 1994, 
estejamos nova mente juntos. 

Muito obrigado. 
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