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Luciano Mota 

· Confesso que fui tomado de surpresa ao conhecer da home-
nagem que a venerável Academia Cearense de Letras achou de 
bem prestar-me na ocorrência dos ��us 90 anos de vida. Apreen
sivo e curioso, cuidei de onde me viria a honra de receber o valio
so diploma de mérito cultural. Tenho que

, 
ad�itir q�e não sou 

autor de livros, nem tampouco compareço as lides da Imprensa. 
Estou em crer, no entanto, que uma qualidade, que realmente 

possuo, pode ter chegado ao conhecimento dos dispensadores do 
honroso diploma: o amor dos livros. Sim, amo-os, desvairadamen
te, desde os mais recuados tempos. Ainda agora continuo presti
giando meus queridos amigos, não obstante a crescente redução 
da minha capacidade visual. 

No momento em que essa iluminada Companhia vislum
brou em mim algum merecimento, julgo imperioso que eu ocupe 
sua atenção com considerações capazes de ajudarem a avaliar 
minha pobre biografia. Faz-se oportuno mencionar que, da parte 
de meus filhos, tenho recebido constantes cobranças sobre a mi
nha notória ausência de atividades no mundo das letras. Estou 
que, a esse respeito, os meus méritos têm sido apreciados com 
equivocada benevolência. 

Sou o primeiro a reconhecer que tenho sido um "mangeur 
de livres". Mais do que isso, um insaciável devorador de livros. 
Confesso-lhes fosse eu um preso político, à mercê da truculência 
dos inquisidores, a tortura que eu menos suportaria seria a proi
bição completa de leitura. A esse propósito, parece-me oportuno 
refe:i� que, em desfavor do leitor compulsivo, não faltam críticos 
mahcwsos que consicl 1m o gosto inveterado da leitura como 
um expediente simpló110 de evitar o pensamento. Cabe aqui ..... 
reparo. Nem só de leituras se ocupa o meu acrescido tempo 
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apos ntado. Ao cinema e à música, como formas definitivas de 
arte e cultura, dedico grande parte do meu lazer. Em meu enten
der, como os livros, uma boa película ou uma boa partitura musi
cal não têm idades, mesmo porque a beleza é intemporal. 

No entanto, impossível reduzir a medida da minha paixão 
pelos livros. Neles, tudo me agrada. Abstraído o conteúdo, que é 
o essencial, ainda me fica muita cousa para amá-los: o formato, a 
encadernação, as capas às vezes coloridas, as lombadas com ins
crições douradas, as gravuras (os livros com gravuras têm a mi
nha preferencia; possuo preciosos exemplares de Camilo e Eça 
assim enriquecidos) e, por fim, porque negá-lo, até o cheiro que 
desprendem me agrada. 

Permitam-me insistir nas minhas aventuras pelo território 
dos livros, por onde talvez seja possível levantar o perfil acabado 
de um fanático das obras impressas. Confesso-me um voluptuo
so das palavras e é tamanho o meu carinho por elas que jamais 
me aventurei em submeter-me à leitura dinâmica. Esta prática, a 
ser adotada, me roubaria o prazer, quase físico, de degustar vocá
bulos muitas vezes gratos aos meus ouvidos e olhos; em meu en
tender, me privaria de demorar-me, no momento preciso, em pa
lavras que me fascinam pelo seu conteúdo poético e emocional. 

No capítulo de preferência pessoal, ocorre-me dizer que, 
de todas as formas de literatura, a poesia ocupa o primeiro lu-

/ 

gar. E o exemplo mais perfeito da expressão do pensamento. A 
meu ver, as idéias são mais nítidas quando expressas em forma 
poética. Tenho que a idéia deduzida em forma poética assume o 
brilho de uma gema preciosa que guardamos comovidos no 
escrínio da memória. 

Conquanto não tenha dado à estampa qualquer mostra da 
"arte poética", apesar da aridez de minha inspiração, julgo-me 
um poeta de aguda sensibilidade. Nada mais que um poeta re
ceptivo que acolhe, no coração e na mente, a mensagem dos ver
dadeiros poetas. No final das contas, minha sensibilidade funcio
na como uma espécie de antena, sim, de uma antena que capta as 
mensagens mágicas dos profetas da inspiração. 

Devo admitir que, apesar da minha suposta esterilidade in
telectual, não faltará quem suspeite da existência de uma gaveta 
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secreta, onde eu recolheria os meus produtos literários. Não pos
so deixar de reconhecer que, até certo ponto, mostrou sua eficiên
cia 0 faro intelectual de Artur Eduardo Benevides quando levan
tou a lebre, em visita epistolar que me fez. 

Sim. A gaveta existe, mas lhe desconheço o paradeiro. Seu 
conteúdo: fragmentos de notas de biografias inacabadas de vul
tos ligados à história de nossa provínci�, como o do seu primeiro 
governador João Carlos Oyenhausen, afllhado de D. Mana I e tido 
como filho bastardo da Marquesa de Alorna, dama da mais alta 
nobreza de Portugal, encarcerada nos melhores anos de sua vida 
a mando do Marquês de Pombal, que conseguiu envolver sua fa
mília na trama malograda de regicídio. 

Depois do governo do Ceará, Oyenhausen participou da 
Junta Governativa na Província de São Paulo, nos pródromos da 
Independência, quando dividiu o poder com os irmãos Andrada, 
José Bonifácio e Martim Francisco, definidos como implacáveis 
na oposição e impiedosos no governo. Como ministro do Exteri
or, fez parte do gabinete de O. Pedro I no episódio da abdicação. 
Acompanhou, no exílio, o rei deposto e vê-lo-emos, mais tarde, 
governador de um� província portuguesa d' além-mar. Por aí fica
ram · as pesquisas e até hoje não sei onde param as cinzas do 
Marquês de Aracati, título que preservou até o fim de seus dias. 

Outro estudo biográfico abortado é o do médico francês 
Pierre Théberge, autor de uma apreciável história do Ceará. For
mado em Paris, logo cedeu ao seu espírito aventureiro e embar
cou para o Brasil. A portando em Recife, abriu consultório, enquan
to sua mulher, como boa francesa, fundava um colégio para meni
nas. Em seguida, passou-se para o nosso Ceará. Homem de es
pírito avançado, imaginou melhoramentos para a região, entre 
os quais um serviço de transporte, tipo diligências, que atenderia 
a passageiros, como também aos serviços dos correios. Àquela 
época de grande atraso, não faltaram maliciosos que o tachassem 
de visionário. 

Também foi objeto de minha atenção a vida operosa de um 
cearense que honrou o país, não somente no senado como na ela
boraç

.
ão �� estudos ligados ao Ceará. A tal ponto chegou a sua 

contnbmçao ao levantamento do perfil desta região que, em boa 
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razão, tornou-se impossível ao pesquisador inteirar-se de estu
dos c ar nses, sem remissão às análises exaustivas do Senador 
�om��u. Em pesquisa realizada na Biblioteca Nacional, consegui 
Identificar, como sendo do Senador, um autógrafo ali existente. 
Sobre o Senador Pompeu compus alentada biografia. 

Eis aí onde fica a minha escassa produção literária. 
A essa Academia, devo todo respeito pelos expoentes cul

turais que acolheu tanto no mundo das letras, como no da ciência. 
� 

E de destacar-se, em particular, o nome de um de seus fundadores 
e o seu primeiro presidente, Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, 
espírito de mil facetas e grão-senhor dos problemas do Ceará e de 
suas soluções, a que se dedicou até o fim de seus dias. Minha 
família o vê com particular estima. Desse varão ilustre, Angela, 
minha mulher, foi a neta de sua predileção. 

Impossível calar os nomes de imortais dessa Academia a 
que me liguei por laços de amizade. Refiro-me principalmente a 
Antoônio Martins Filho. A revista Valor, por ele criada, foi o ponto 
de encontro de nosso relacionamento. Foi com agrado que dele 
recebi o convite para colaborar na sua publicação. Daí vieram as 
boas relações que entretive com Martins que, mais tarde, se esten
deriam à minha filha Angela Maria, professora da UFC e membro 
desta Casa, a quem dispensava tratamento de pai. Agora que 
estamos às portas do seu centenário, a Universidade Federal já 
anuncia digna comemoração. Se fosse costume levantar estátuas a 
pessoas ainda em vida, ninguém a mereceria melhor do que An
tônio Martins Filho, o reitor dos reitores. Acredito que, no seu 
centenário, não lhe há de faltar a homenagem do bronze. 

Acode-me à memória outro nome que me distinguiu com a 
sua convivência. Refiro-me a Antônio Girão Barroso, poeta de rara 
sensibilidade, que não se satisfazia com menos do que trazer os 
bolsos recheados de poemas. Juntos, Girão, Darei Costa e eu, em
preendemos a aventura da criação de um clube de cinema. 

Outra figura que trago bem recortada na memória é a de 
Moreira Campos, para mim sempre José Maria, detentor de justo 
renome nacional como autor de contos que são modelos da boa 
arte de escrever. De José Maria, ao tempo de alunos do Liceu, fi
cou-me a lembrança de pitoresco episódio de uma equivocada 
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ação policial em que fomos detidos, por alguns momentos, na 

sua sede o Instituto do Ceara. Mas Isso e outra historia. 
Acode-me, ainda, à memória o nome de outro imortal que 

me distinguiu com sua convivência, que teve começo nos 
valetudinários trens da Rede Viação Cearense. Manuel Eduardo 
Pinheiro Campos era meu companheiro habitual nessa idas e vin
das rodoviárias. Naqueles recuados tempos, tínhamos residência 
em Mondubim. Assim não nos faltavam oportunidades para atu
radas conversas, em que a literatura era o motivo principal. Nes
sas oportunidades, mostrava-me cartas de literatos famosos com 
quem se correspondia, avultando as de Mário de Andrade. Este, 
no seu estilo despojado, analisava, fibra por fibra, a estrutura dos 
produtos literários do Manuelito, destacando particularidades na 
sua maneira de criar que até o próprio autor desconhecia. 

Um fato posso citar que me deixou convencido do talento 
real de Manuelito, de sua sensibilidade e capacidade quase ex
plosiva de improvisação. Posso dizer que testemunhei um ato 
raro de criação literária. Foi o caso que, em uma de nossas via
gens, à hora do almoço, lhe relatei a história curiosa de um garo
tinho da Pirocaia, um menino proletário, que, gravemente en
fermo, se recusava a morrer, alegando que não queria levar areia 
quente nos olhos. 

Uma coisa aconteceu que me deixou perplexo. Na volta ao 
trem, Manuelito me apresentou uma tira de papel limpamente 
datilografada, onde a minha historieta era narrada, em forma de
finitiva, e mais tarde incluída em um de seus livros de contos. 

Finalmente, cabe-me encerrar o rol dos nomes de imortais 
com quem tratei de perto. Um membro desta Academia está a me
recer o meu respeito e a minha admiração. Falo de Artur Eduardo 
Benevides que, há tantos anos, dirige esta Academia com brilho e 
desembaraço. O trato fidalgo que empresta ao seu estilo de dirigir 
abre-lhe o ca · o, tornando-lhe mais fácil a tomada de decisões. 

Como poeta, nenhum elogio lhe cabe mais à justa que o de 
indutor de imagens instigantes, sempre tocadas da nobreza de 
seus sentimentos. Sem dúvida o poeta Artur imprime à sua poéti
ca o tom aristocrático que impõe à sua vida pessoal. 
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Agora que abri, confiantemente, o meu coração, sem falsos 
pudores, escancarando meus defeitos e remotas qualidades, fico 
em que vocês terão uma visão mais tolerante da minha realidade. 

Pensando bem, ouso dizer, sem falsa modéstia, que mereço, 
sim, o diploma que me foi conferido com vistas no amor 
desapoderado que voto aos livros e, por tal motivo, esse diploma 
o recebo com alegria e respeito. Esta distinção veio tirar-me do 
anonimato em que vivo, pondo-me em convivência com ouvintes 
tão compreensivos quão benevolentes. 

À Academia, confesso-me em débito de gratidão e peço re
levar-me os possíveis exageros, se acaso expus com demasiado 
realismo esta autobiografia sem relevo. 

A todos, agradeço a paciência de me ouvirem e peço me 
desculpem o tempo que lhes tomei. 
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