
Meus senhores e minhas senhoras, 
Autoridades aqui presentes, 
Meu querido presidente desta casa, poeta Artur 
Eduardo Benevides 
Minha amiga Giselda-Medeiros, 

Nes te momento sin to-me duplamen te feliz. Primeiro porque 

apresento alguém para assumir uma cadeira ncs t;t casa . Segundo 

porqu<: essa pessoa é mulher. Quero, an tes de fel icita r a amiga, 

também faz(�-lo ao meu pres idente. Dcfinitiv;mH:nte ele foi uma 

peca importante para o preenchimento de algum:1s v:1gas na Act
ckmia com escritoras e poelisas , e decididamente findou com a 
<:ra de apenas escritores homens numa sociedade onde bens. sa
ber, atividadcs, prazeres. obr iga<,:óes e trabalhos devem ser dividi
dos entre o homem e a mulher. O dom da escrita rúo se opóe ao 
sexo. Ambos, macho e fêmea possuímos <se possuirmos ) valores 

que ultrapassam o simples fato de sermos homens ou mulheres. 

Até l9"í I, apenas uma mulher ao longo de quase 64 anos foi ca
paz de reunir qualidades exigidas na c�poca, para se enquadrar 

nos requisitos ditados pelos que faziam <t Actdellli:t Cc:an:nse de 
Letras. Alba Yaldez foi a primeira mulher a ingress;tr ll<t Academia 
Cearensc de Luras, cn1 1937. Em 19'il a escritor;t 1-knriqucta Galcno 

assumiu a cadeira de nLIJ11Cro 23. Mais tar de . em 1960. c:tndida 
Maria Santíago Calcno assumiu a terceira vaga nesta casa. A quar
ta mulher a ingressar na Academia foi a ensaís ta e professora '\Joemi 

Elisa Soriano Aderaldo. Depois que, em 1993, o poeta Arrur Eduardo 

Benevides foi eleito presiden tL' da Academia , assumiram cadeiras 

no grupo: Ivlarly Vasconcelos ( 1990l; Beatriz Aldmtara ( 199/:f J; 
Rachel de Queiroz (também em 1994), esla que vos fala em 199'), 
Ângela Gu t iérrez cm 1997, e agora cm 2000. C iselda Medeiros. 
Foram precisos I 00 anos para que um poeta se enternecesse e 
reconhecesse o valor da mulher na literatura. 

As letras n�to têm sexo. Coraçào n;to te m sexo. lntelig(·ncia 
n:lo reconhece sexo. Homens e mulheres escrevem sem pensar: 

sou homcm1 Sou mulher1 Existe escrita feminina1 Existe escrita 

masculina1 H{t mui to se discute s obre s exo cm lit<.:ratura. [{t 
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c._·scurci qu e as mulheres tendem a partindari;.:tr ;t("<.lcs, homens 

as generalizam . O homem ckscreve pai .' <tgens, ;ts mulheres pcs

s<us. Somos complementtn .. 'S um a outro. daí rc,·:tlnK'rHe é mais 

do que preciso , par:t que o mundo scj;t vquilihrado. que haja a 

vo;. feminina c masculin:1. Segundo l�ilkl' L' possíH·I que os sexos 

-;cj:tm mais :tp:trentados do que· se pens;t c :1 gr:tndc rcnovac,jo do 

mundo talvez resida nisto: o homem c a mulltLT. lihcrtac\os de 
rodos os sentimento."> falsos, de todos os cm1x·cilho.". \ irlo a pro
cura r-se n:to mais como contr:tstcs. mas sim n lll1<> i rnúu.-; c vizi

nhos; a junt;tr-sc como homens par;t carregarem jUntos, cotn sirnples 

c pacicnt·c gravidade, ;t sexualidade difícil que lhes foi imposta 

lima poctis:t C· quem :tprescntamos hojL': ( ;isclda Mnk·iros. 
l !ma mulher que L' a prc'lpria poesia, pois csnl'\ l'. Ltl:t c pr:tt ic:t 
poesia com quem quer que prive,· de sua :uniz:tdc. l.lnu mulher 

moderna. culta. al egre c atuante nas letras de nossa terra. l.ktcn

tora de 1_:.; Men<.·c'lcs Honrosas c 12 Primeiro.-; Lug:trcs, afora outras 

primeiras classificacócs que n;·to ser:to citadas :tqui. Soma um rotai 

de -+7 pr0rnios cm categorias diferenTes . t:ti.., U>llH>: 

Contos, Poesia, e Crônicas (5) 
li Prêmio Ccar[t ck- LitL'ratura categoria ( poesia ) - I<)<)-) 

V PrC·mio Litcr;írio C:icladc de Forrakza- (contos J - l <)<)-) 
XV Prêmio de Poesia Falada do :\Tone c \lordcslc-SE - l <)<)(l 
Prêmio Osmundo Pontes de l.itcratur:t -CF- ( Pov-;1;1 J - I l)l)<) 

Trovas (7) 
XII .Jogos Florais de Fortaleza - I <)i-iR 
XIV Jogos Florais de Fortaleza - I <)90 
II Concurso Interno de Trovas Temas Diver-;os - 1<)<)1 

Concurso Estadual de Trovas Trovador V:t squc."> Filho- 1<)<)2 

XII Concurso Nacion:tl de Trovas- UBT N:ttal, H \I - I <)<)2 
VI Concurso Interno l JBT <Temas diverso-;) Forl :tlcz;t - i<)<)'í 
Concurso \bciona i de Trov;ts l1 BT Fort:tlcl;t - I 1)1)'í 

I Concurso Esudu:tl ck Trova.-;- l 'BT de on·>.._-u: - I l)<)(> 



É autora de: 
i\L!VIA LIBERTA - poemas- IOCE - 1986- CE 
TEA'\ISPAJ{Ê:'-JCIAS - poemas e trovas - Multigraf- CE - 19�9 
CANTOS Cli\CUNSTANCIAJS- poemas- Mulrigraf- CE- 1996 
A THOVA- ESTHUTlJRA E LINGUAGEM knsaio)- Ediv)es FB

CE- 1997 

Participou e organizou também algumas colctíneas de po
esias. Ganhou algumas medalhas. Decididamcnre estamos dianre 

de uma batalhadora das letras mas uma venccdoLI, o que é mais 

difícil. 

Uma pergunta: - por que a poesia' Sofre o poeta quando 
derrama versos num papd' Ou se liberta ele da dor quando final
mente páre o poemal Lya luft em "O Rio do Meio·· comenta que 

a primeira c universal indaga\·ào ao escritor: por que voct' escre
ve' l Tm escritor responde que escreve para 1üo morrer, uma mu

lher dizia que escrevia para n:1o enlouquL'CLT, out.ra reve la que 
escreve para se sentir amada. Ela, Lya luft, diz que escreve como 

quem ;1ssohia no escuro: falando do que lhe deslumbra ou assus

ta desde crian�·a, dialogando com o fascinante. 

A poesia é mais que o vislumbre de um momento, é a bele

za do viver expressa em palavras c segundo Do.stoiév.ski a hele;:a 
.salvar;í o mundo. 

Nossa apresentada c� poetisa da melhor s;1fra. l 'va madura, 
vinho degustado, sabor adocicado. 

São seus os versos: 

"O poeta é o rnar 

Onde nauq.;am as naus da esperança. 

É o rio 

que. mesmo entre pedros. cc1111a 

com a mesma intensidade com Cflte chora 
entre plumas c cor(fiS. · 

(do livro ''Tran.-;parência'') 
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Hccorrernos �� poesia por raz(ws inconscientemente 

rniméticas. Por utilizar o modo analítico de cognic:to, mas orien
tar-se principalmente para os modos de intuiç-�úl c da rcvclaç·:10 o 
exercício poético é um acelerador de consciência. 

Segundo Josef Brodski, poeta russo que morreu cm '-luva 
York cm 1996 c prêmio Nobel de Literatura cm l 0�7. o q uc nos 
diferencia dos outros animais é a palavra c, sendo o poeta o ins
trumento de que se serve a língua para existir c renovar-se, a 

poesia,- enquanto realizaç:ào suprema da palavra- é a meta de 

nossa espécie. Se o lirismo é quem faz sobreviver uma obra de 

arte, o lirismo é a ética da linguagem. 
Os poetas dizem a histc)ria por meio de sua linguagem pro

gressiva. H{t dor e prazer em suas palavras, lü. sobretudo. crno

cào sintetizada em curtos versos: 

Se não, apreciem esses de Giselda, 

''E neste conflito é quc cu uiuo. 

náo sei se és cu ou sou tu. 

E enquanto nâo se deciját 
uiuo por minz e por ti 

r_· assim uiuerzdo é que ett nwJTo 
Porque nao sci mais quem sou 

E sqfro mais. pois, se morro. 

tu uais morrendo enz mim. " 

(do lil,ro Cantos Circti nstonciaisJ 

Oct{tvio Paz afirma que a poesia é a mcm(>ria dos povos c 

que é também aquela parte secreta da alma de cada um dos po

vos, na qual, de alguma maneira muito obscura c ambígua, o 

futuro se rdlcte. 
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Quem quer buscar comportamento dos povos busca o que 

eles cleixaram escrito. A arte , mesmo quando a n.·rhalizaç;!o oral 
era a mais importante, ficou gravada cm pedras. cm arrefatos ma

nufaturados por povos da antiguidade. Porque suas emoçôes fo

ram expressas em desenhos e sua alma foi pintada em cores 

buscadas na natureza. 
O poeta vê com a alma, pinta letras, versos. pensamentos 

nas suas palavras. Busca o belo com imagens metafóricas e leva 

;t() deleite leitores sensíveis. H{t quem chore ao escutar versos. F 

se diz que poda é o que comove, o que leva o leitor ao limiar da 

sensibilidade. 1-l{t cores n;ts palavras ele um bom poeta H{t pais;t

gcns, desfiladeiros, montanhas, arco-íris c lü chuva. H{t chuva 

nos versos de um hom poeta c elas rimam com o leitor quando 

nos olhos desse chove em resposta ;t chuva provocada pelas 

i magl�ns ricas de quem as escreveu. 

Ciselda confirma minhas palavr;ts quando husct clemt·nros 

ela naturez;t para tracar seus caminhos: 

·· ;11as como poderei achar-me 

Se nâo estiueres em mim? 

Pois c' no teu cmninho ua,r,:o 

que traço o meu destino andm1 te 

de estrela. de rio, de uento, 

Mw:r_:eando semfJre a solidâo. · 

(do livro Cantos Circwtslanciais) 

O poeta é um ser solit{triol Ou é uma multidão cm um só 

ser' Ele conta sua ltist(Jria ou vive uma história mesmo sem ser 

sua n;t mais pura realid;tdc, misturando o seu ao sonho de ou

trem' Muito lü de se pensar sobre a pocsi�t. Jl�tra mim é' um 

momento de transe onde o abstrato se mistura ;to concreto. E que 

beleza Gisclda concretiza em palavras: 
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I "Deixarei que o vento pe11Jt1sse 

o meu ser e dele retire 

teu nome, teu gesto, teu uulto 

para que eu possa respirar. 

Deixarei que as estrelas roubem 
teu brilho e em seu olhar azztl 

prenda-o, assim verei luzir 
uma outra vez o meu olhar ·· 

(do livro Cantos Circunstanciais) 

Ferreira Gullar comenta em uma reportagem na Folha dr! 

S.Paulo em 199'5, que é interessante se observar. no, t'ntanro que. 
se não a dor física, tampouco é a dor moral que gera a obra de 
arte. A dor moral nos obriga a encarar a realidade, a redescobri-la 
na sua verdade, e essa redescoberta é que gera a obra. Sendo 
assim, segundo o poeta, devemos concluir que não apenas a dor, 
mas qualquer outro fator de vida, que nos tire do equilíbrio em 

que nos mantemos à beira do abismo existencial, pode funcionar 

como espoleta do poema ou da sinfonia. Platão dizia que o co
nhecimento nasce do espanto. A arte também. 

Que o espanto aconteça mais e mais na alma da nossa poe

ta Giselda. Que ele se materialize c se transforme cm mais poesia 
em sua mente. São os votos de quem lhe deseja um m�tr de poe
sias pela estrada da vida. Parabéns, Giselda! Parabéns a rodos nós 
por termos uma poeta entre nós. 

• Discurso proferido pela acadêmica Regine Limaverde por ocasião da posse da aca
dêmica Giselda Medeiros. 
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