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Nesta augusta solenidade, em que reverenciamos a memó
ria de nosso inesquecível Colega Francisco Alves de Andrade e 
Castro, cujo panegírico, por força de determinação regimental, 
estará a cargo de sua ilustre sucessora, nesta Casa, coube-me o 
privilégio de apresentar boas-vindas à nobre Escritora e novel 
Acadêmica NATÉRCIA CAMPOS, uma das maiores afirmações 
intelectuais de sua geração e que traz, em si, o sopro inspiratório 
da criação, herdado de um homem realmente vocacionado para o 
exercício da Literatura- o seu sempre lembrado pai Moreira Cam
pos, que foi, comigo, um dos fundadores do Grupo Clã, de funda
mental importância para as Letras cearenses. 

Jamais delegaria a outrem a honra de saudá-la, pois grande 
é a afeição que lhe dedico, de par com a admiração que lhe consa
gro. Natércia é uma inteligência incomum, com imenso poder de 
criar, sobretudo na área da ficção, que designava outrora "o pró
prio núcleo de conceito de Literatura", como assinala Massaud 
Moisés, caracterizando hoje apenas a prosa literária, como um de 
seus pólos, sendo o outro a poesia. A Literatura, aliás, é dinâmica 
e atualiza posições estilísticas e formais a cada época, o que resul
ta na natural transformação de seu modus faciendi . Ela represen
ta o ponto alto da cultura mundial, ou o grande diário do espírito. 

Natércia, desde criança, acostumou-se a ver o pai a usar 
amorosamente sua máquina de escrever, na elaboração de primo
rosos contos, e sua doce mãe, D. Zezé, a ler os clássicos e os mo
dernos, ao embalo da cadeira de balanço. Para onde olhava só via 
livros. E isso naturalmente aguçou-lhe' a vocação que trazia do 
berço, tornando-a refém do bom gosto e das bOas leituras. 

Desse clima cultural brotaria a escritora, não por influência 
direta do pai, mas por força de.seu próprio talento. E é isso o que 

• Palavras proferidas no Ideal Clube, a 27 de junho de 2002, por ocasião do 
lançamento do livro sob esse título. 
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vale em Literatura. Lembra-me, a propósito, que recentemente um 
querido colega estranhou que eu houvesse promovido a eleição 
de sete mulheres para a Academia, ao que prontamente redargüi 
- "Meu caro, são sete mulheres apenas e trinta e três homens. Mas 
não meço o valor de ninguém sob esse aspecto discriminatório. 
Literatura não tem sexo. O que se pede é talento, cultura e legiti
midade de criação. E se pecado cometi, a História, com justiça, me 
absolverá. Enriqueci, com meu gesto, trazendo-as para cá, a pró
pria Academia e as Letras do Ceará". 

Hoje recebo, de coração aberto, uma escritora cujos atribu
tos são proclamados, desde a publicação de seu romance A CASA, 
em quase todos os círculos literários do País. Com muita riqueza 
temática e lingüística, ela vem construindo uma obra de rara soli
dez no campo das Letras e lhe bato palmas desde que, juntos, 
ganhamos o Prêmio Nestlé de Literatura, em 1988, ela em contos 
e eu em poesia. 

Pois, então, diria: não é mais uma mulher que ingressa na 
Academia, mas uma nova luz que penetra nesta Casa, para hon
rar, conosco, as gloriosas tradições culturais do Ceará. 

Com o apoio quase sempre unânime do nobre Colegiada, 
elegi, durante os anos em que aqui me encontro, as escritoras 
Rachel de Queiroz, Beatriz Alcântara, Marly Vasconcelos, Regine 
Limaverde, Giselda Medeiros, Ângela Gutiérrez e Noemi Elisa 
Aderaldo, esta última com o apoio de seu inesquecível tio Mozart 
Soriano Aderaldo, cujo nome profiro com saudade. E agora aqui 
penetra, triunfalmente, Natércia Campos, todas merecendo os nos
sos aplausos. 

Impõe-me o regimento, contudo, que me atenha à 
recipiendária. E a ela digo, enternecido, que estou feliz por lhe 
fazer justiça, pondo-a no lugar em que já deveria estar há muito, 
por seu alto merecimento, como uma das inteligências mais 
brilhantes que conheço, produzindo páginas de extrema leveza, 
com elementos míticos, oníricas, lendários, alegóricos, 
memorialísticos, surreais e mágicos, em que a beleza se transfigura, 
na dança dos véus da poesia, mostrando todo o seu esplendor, na 
transfiguração do texto, que nos deixa encantados como se nos 
lembrasse as meninas de outrora a passear de mãos dadas com as 
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tardes, enquanto as aves beijavam a solidão e a paz dos arco-íris. 
Isso tudo poderemos sentir na graça e na estrutura de livros corno 
ILUMINURAS (contos), A CASA (romance, sua obra-prima), POR 
TERRAS DE CAMÕES E DE CERVANTES, A NOITE DAS 
FOGUEIRAS e CAMINHO DAS ÁGUAS, o que lhe valeu o Prêmio 
Nacional Sudarneris, o Prêmio Nestlé de Literatura, o Prêmio 
Osrnundo Pontes e o Prêmio Ideal Clube. De todos esses livros 
guardamos muitas frases corno se, à moda antiga, guardássemos 
rosas, para ofertá-las um dia a quem amamos. 

Urna escritora que atinge esse estágio de criação engrande
cerá, por certo, a Academia, corno seu pai, Moreira Campos, en
grandeceu. E por isso fiz questão de saudá-la, destacando a paci
ência e elegância com que esperou para vir fazer parte de nosso 
convívio. Agora, estamos mais ricos e felizes e dormiremos com a 
certeza de que fizemos um grande bem à Academia, trazendo-a 
para ser urna das nossas. 

Da Literatura, cujo conceito e significação, no tempo e no 
espaço, têm merecido intérrninas problernatizações e discussões 
teóricas, poderemos dizer: ela exige de nós, corno repositório que 
é do espírito humano, urna atitude de seriedade e de respeito. 
Sem isso, qualquer texto perece no nascedouro e qualquer estru
tura se dissolve, mesmo porque, no conceito de Octávio Paz, "as 
palavras não são as coisas: são pontes entre elas e nós", o que lhes 
dá urna importância extraordinária. 

O escritor cria urna espécie de linguagem transfigurada, 
composta de memórias, vivências inesquecíveis, mágoas, medos, 
idílios, arquétipos, o proustiano tempo perdido e cousas surreais, 
intuições, elementos mágicos, símbolos, alegorias e mergulhos no 
eu-profundo, preocupando-se igualmente com o foco narrativo, o 
diálogo interior, o tempo histórico ou o psicológico e o espaço 
imaginário ou o geográfico, com a utilização de amplos recursos 
estilísticos, para o enriquecimento do texto. Além disso, as narra
tivas devem ser fluentes e concisas, para que alcancem o clímax 
desejado, com suas ambigüidades e dicção características do dis
curso literário, estudado desde Aristóteles, passando pela querelle 
des anciens et des rnodemes. a partir do século XVII, até alcançar 
formas mais ricas e sintéticas nos tempos modernos. 
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Para Fidelino Figueiredo, Literatura é a criação de uma su
pra-realidade, com os dados profundos, singulares e pessoais de 
cada escritor, sendo, para Charles Ou Bos, "o pensamento ascen
dendo à beleza da luz". Já hoje por ela se interessam a Psicologia, 
a Semiologia, a Sociologia e a Filosofia, além de outras vertentes 
do pensamento científico, crítico e analítico. E ela se expressa atra
vés de palavras polivalentes, do Ulisses de Homero ao Ulisses de 
Joyce, do Cântico dos Cânticos de Salomão às Elegias de Duino, 
de Rilke e aos poemas de T. S. Eliot. 

Recordo que, ao jantar, certa vez, no Rio de Janeiro, com 
meu mestre Augusto Frederico Schmidt, um dos maiores Poetas 
da Língua Portuguesa, ele me lembrou as palavras de Novalis, 
segundo as quais "se soubermos olhar, tudo é mágico. E o que 
não for mágico findará vazio", o que se aplica de modo especial à 
Literatura. 

Em verdade, o homem, essa corda nietzschiana esticada so
bre um abismo cada vez maior, percebe, como Santo Agostinho, 
que há no mundo cousa.s em que só acreditamos depois que sabe
mos e outras que só sabemos depois que acreditamos. E dentro 
desse círculo estão a fé e o fenômeno literário, sobretudo o poético, 
que às vezes nos conduz às escadarias da aurora. Maritainianamente 
falando, a poesia, que é mágica, funciona como espírito de toda 
obra de arte. Sim, a poesia, irmã-gêmea da beleza. E a Literatura 
disso se alimenta, na percorrência dos séculos, iluminando as al
mas e reinventando o sonho e a vida. 

Pois essa consciência de grandeza criacional preside ao es
pírito de Natércia Campos e se movimenta em tudo o que pro
duz. Ela não faz experiências artificiosas com seu talento criador, 
sabendo utilizá-lo com dignidade, como veículo superior de ex
pressão· cultural. 

· Por tudo isso, nós a recebemos jubilosamente em nossa Ins
tituição, a que servirá, por certo, com a força de sua inteligência 

· polimorfa, que sempre encontra ou reencontra os casulos imor
tais da transcendência e da Poesia. 

Mas, não vos devo cansar com a monotonia de minhas pa
lavras, pois a mim só me cabe dizer- bem-vinda seja, caríssima 
Natércia! A força de seus ideais transformou-a, plenam~nte, em 

218 



comensal do banquete do espírito que aqui se realiza, em benefí
cio da cultura cearense, mesmo que perto de nós, como serpentes 
enfurecidas pelo negror da noite, silvem os mísseis nucleares, que 
despertam a fúria de Leviatã. 

Malgré tout, le monde marche. E não podemos perder a es
perança, pois da verde árvore da vida, de que fala Goethe, pode
rão brotar depois do furor das tempestades, frutos radiosos para 
os homens. 

E com a maior emoção lhe transmito as homenagens da Casa 
de Thomaz Pompeu, hoje tendo como sede o Palácio da Luz, ge
nerosamente doado pelo Governador do Estado. 

A ilustre Casa, a mais antiga do Brasil, e os corações de to
dos os que a ocupam, se abrem felizes, Acadêmica Natércia Cam
pos, com sua chegada. E a nós mesmos nos damos parabéns, pois 
lucramos muito com sua vinda, há tanto desejada. E ingresse aqui 
com a leveza das brisas ao entardecer, como faz em seus belos 
livros, dando-nos os frutos de sua excepcional inteligência e trans
cendente vocação. 

Bem-vinda seja! 
E Deus a conduza a novos e luminosos êxitos! 
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