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Discursos 



Senhor presidente, 
Senhoras e senhores deputados: 

Mauro Benevides 

Deputado Federal 

Não poderia a Câmara dos Deputados deixar de homena
gear, solenemente, a incomparável escritora RACHEL DE 

QUEIROZ, embora no dia exato de seu desaparecimento, o pró
prio presidente João Paulo Cunha rendera-lhe, em nome de todos 
nós, um preito de saudade, como testemunho de admiração e res
peito à primeira mulher a ascender à Academia Brasileira de Le
tras, numa comprovação de sua inteligência privilegiada, 
espelhada em obras que eternizarão a sua presença na vida cultu
ral brasileira. 

Como seu conterrâneo e amigo, registrei, em breve discur
so, a perda de uma escritora renomeada, cujos livros continuem a 
ser compulsados avidamente, desde o seu O Q�tinze, que marcou 
a grande arrancada no campo das letras, seqüenciado por tantos 
outros, que dimensionaram corretamente um talento fulgurante, 
que a crítica especializada consagrou, identificando-a como um 
dos maiores expoentes de sua geração. 

Ainda estudante, no tradicional Colégio da Imaculada Con
ceição, em Fortaleza, ela revelava os seus pendores para a litera
tura e punha à prova, numa interlocução fascinante, a sua perso
nalidade de escol, vinculada às origens, cujos anseios buscava re
latar com uma fidedignidade impecável, especialmente ao confi
gurar o quadro nordestino, assinalado pela saga do sofrimento 
que atingia, de moqo implacável, os nossos rincões-adustos. 
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M smo que as agruras das intempéries do século passado 
ainda perdurem, razoavelmente atenuadas, o quadro dantesco que 
soube retratar� evidenciado, na década de 20, através de aguda 
perceptibilidade, permite entender o sofrimento humano e, ao 
mesmo tempo, a incapacidade dos poderes públicos para enfren
tar uma adversidade cíclica que continua a intranqüilizar o nosso 
estado e o Nordeste. 

A intermitente vivência na fazenda NÃO ME DEIXES, no 
sertão central, fê-la interpretar os anseios de uma comunidade 
carente, qtte continua, quase meio século depois, a reclamar pro
vidências que longe ainda estão de atender aos anseios dos excluí
dos de nosso mosaico social. 

Como possuidora de convicções ideológicas arraigadas, en
frentou o cárcere, por algum tempo, mesmo com as atenções de 
uma corporação militar que soube recebê-la com deferência e aten
ção, o que nunca lhe fez descaracterizar-se daquilo que entendia 
ser a melhor alternativa para o nosso país. . 

RACHEL DE QUEIROZ prosseguiria na sua faina de escri
tora com as Três Marias, Memorial de Maria Moura, Dora Doralina, O 
Galo de Ouro, Caminho das Pedras e tantos outros títulos de sua vas
ta bibliografia, numa exuberante proliferação de criatividade pro
digiosa, o que lhe garantiria, em 1977, uma cadeira na Casa de 
Machado de Assis, hoje presidida pelo escritor e diplomata 
ALBERTO DA COSTA E SILVA, meu colega de colégio no Ceará, 
circunstância que nos ensejou uma fraterna proximidade, que o 
distanciamento geográfico não embargou jamais, sendo, nos nossos 
reencontros, motivo justificado de prolongadas troca de idéias, 
ainda mais porque conheci pessoalmente o seu pai, o grande 
poeta DA COSTA E SILVA, que o Piauí projetou como um vate 
que soube cantar as glórias e padecimentos de sua gente. 

Mantendo coluna na tradicional Revista O Cruzeiro, dos Diá
rios Associados, Rachel, em sua Crônica nQ 1, publicada em 1945, 
afirmava textualmente: "Pouco sei falar em coisas delicadas, em 
coisas amáveis. Sou uma mulher rústica, muito pegada à terra, 
muito perto dos bichos, dos negros, dos caboclos, das coisas ele-

mentares, do chão e do céu". 

167 



Para 0 nosso colega da Academia Cearense de Letras, Sânzio 
de Azevedo, ao discorrer sobre as repercussões de O Quinze, 

enfatiza que "a moça poderia ter recaído para as facilidades do 
tema amoroso, mas não, elegeu a seca como personagem central. 
E se colocou ao lado de homens como Graciliano Ramos, Jorge 
Amado, José Lins do Rêgo". 

No teatro, Rachel despontou com Lampião (1953), a Beata 
Maria do Egito (1958) e na literatura infanto-juvenil, com o Menino 

Mágico (1969), além de algu�as o�tras peças. Para a professora 
Elvira Drumond, citada pela JOrnalista Ana Mary C. Cavalcante, 
"Rachel mostra que tem uma dupla habilidade: não só de manter 
a linguagem que tem na literatura adulta, mas de colocá-la num 
universo lúdico e mágico". 

O Memorial de Maria Moura, transplantado para teledra-
maturgia, aponta para uma versatilidade incomum, embora ela 
própria faça restrições à adaptação procedida, conforme longo 
depoimento que prestou à TV Câmara, numa retrospectiva de 
sua vida e obra, editada pela competente equipe que atua em 

• 

nossa emissora. 
Quando de sua posse na Academia Cearense de Letras, como 

recipiendária que se superporia a todos os seus demais colegas, 
pela tradição que soube merecidamente valorizar, sem jactâncias 
despropositadas, respondeu à saudação do presidente daquele 
Silogeu, Artur Eduardo Benevides, considerando como auspicioso 
o tal momento, que lhe trouxe "rara felicidade", porque viera ao 
encontro de sua gente, cujos sentimentos soube interpretar em 
todos os seus apreciados livros, que continuarão a ser disputados 
pelas gerações porvindouras. 

Quando, em 1993, o senador Darcy Ribeiro empossava-sena 
Academi_a Brasileira, num evento presidido pelo também saudoso 
Austregésilo de Ataíde, mantive com Rachel e sua irmã Maria Luiza 
un:· diálogo

. 
de recordações afetivas, em que o Quixadá e o 

QU1xeramob1m - municípios limítrofes - foram objeto de nossas 
recordações, com alusão, inclusive, a Antônio Conselheiro, que 
partiu daquelas plagas para clamar pela correção das desigualda· 

zes, que ameruzassem a penúria dos esquecidos pelo poder público. 

168 



Sr. presidente, 
São muitos, inúmeros mesmos os que têm sabido louvar 

aquela j ovem que, do internato de um educandário das Filhas 
de São Vicente de Paulo, em Fortaleza, alçou vôo para posicionar
se num contexto bem mais amplo como figura estelar da lite·ra
tura brasileira. 

O incomparável Manuel Bandeira, em seu apreciado livro 
Estrela da Tarde, que veio a lume em 1960, já se incumbiu de exaltar 
as qualidades de Rachel de Queiroz, fazendo-o através de sauda
ção em versos de fino lavor, que toca a alma e o coração dos que se 
incumbem de recitá-los, como eu não me poderia escusar de fazê
lo, nesta sessão solene, destinada a tantas relembranças da notá
vel escritora que o Ceará ofereceu ao país. 

Rachel de Queiroz 

Louvo o Padre, louvo o Filho, 
o Espírito Santo louvo. . 
Louvo Rachel, minha amiga, 
nata e flor do nosso povo. 
Ninguém tão Brasil quanto ela, 
pois que, com ser do Ceará, 
tem de todos os Estados, 
do Rio Grande ao Pará. 
Tão Brasil: quero dizer 
Brasil de toda maneira 
- brasílica, brasiliense, 
brasiliana, brasileira. 
Louvo o Padre, louvo o Filho, 
o Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachel e, louvada 
uma vez, louvo-a de novo. 
Louvo a sua inteligência, 
e louvo o seu coração. 
Qual maior? Sinceramente, 
meus amigos, não sei não. 
Louvo os seus olhos bonitos, 

• 
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louvo a sua simpatia. 
Louvo a sua voz nortista, 
louvo 0 seu amor de tia. 
Louvo 0 Padre, louvo o Filho, 
0 Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachel, duas vezes 
louvada, e louvo-a de novo. 
Louvo o seu romance: O Quinze 
e os outros três; louvo As Três 
Marias especialmente, 
mais minhas que de vocês. 
Louvo a cronista gostosa. 
Louvo o seu teatro: Lampião 
e a nossa Beata Maria. 
Mas chega de louvação, 
porque, por mais que a louvemos, 
nunca a louvaremos bem. 
Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo, amém. 

Manuel Bandeira 
(do livro Estrela da Tarde, 1960) 

Senhor presidente, 
Digníssimas autoridades, 
Senhoras e senhores deputados: 

• 

Esta invocação candente, da lavra de Manuel Bandeira, se
ria o timbre de ouro do discurso que ora profiro, sob o impacto de 
justificada comoção. 

E ainda ressoa nos meus ouvidos aquele convite sutil que 
me fez chegar, por telefone, logo após investir-me, em fevereiro 
de 1991, na presidência do senado e do congresso: "Espero recebê
lo na minha Fazenda Não me Deixes, que já acolheu um Presiden
te da República e alguns governadores de Estado. Você será bem
vindo, por mim e pelos meus compadres". 

Se não compartilhei, no Quixadá, de sua fidalga acolhida, 
faço-o, agora, na exteriorização dos mais caros sentimentos, pro-
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clamando-lhes as virtudes incomparáveis e os inestimáveis servi
ços prestados à cultura brasileira. 

Ela continuará presente, porque imperecíveis são os seus 
exemplos edificantes e as suas obras transformadas em vade-mecum 
da literatura nacional. 

• 

Parafraseando Manuel Bandeira, direi que hoje, louvamos 
Rachel e haveremos de vê-la louvada sempre! 

• 

I 

• 

• 
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