
LEMBRANÇAS DE EDUARDO CAMPOS 

José Costa Matos 

A todos, paz e iluminação para acertarmos os caminhos desta civiliza
ção do estresse. 

Virgílio Távora. Biografado de Marcelo Unhares, que ficou sem substi
tuto perfeito na construção da cultura do Ceará. Virgílio costumava dizer: o 
cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Ora, há pessoas insubstituíveis. 
Sem elas, a vida continua, mas não como poderia ter sido. Basta lembrar Ma
chado de Assis, Guimarães Rosa, Garrincha, Pelé, Roberto Carlos ... 

Quando eleito para a vaga de Voltaire na Academia Francesa, Ducis 
afirmou: "- 11 est des hommes à qui 1' on succede, mais que personne rempla
ce". Ele é dos homens que têm sucessores, mas que ninguém substitui. 

Eduardo Campos também insubstituível, sim. Um homem comum 
comandaria no Ceará o império comunicativo de Assis Chateaubriand? Uma 
vida entre 11 de janeiro de 1923 e 19 de setembro de 2007, quarta-feira. Ma
nuel Eduardo Pinheiro Campos, do Instituto do Ceará, da Academia Cearen
se de Letras, do Clube de Literatura e Arte - CLÃ. 

Sua atuação abriu vertentes para mundos integrados num imenso ar
quipélago de informações e música. Arquipélago de mundos. Que assuntos 
expressos pela palavra não receberam sua abordagem? Os dicionários chamam 
a isto poligrafia. Entre os polígrafos brasileiros, Eduardo Campos faz pensar 
em Coelho Neto, Gustavo Barroso, Afrânio Peixoto. 

Nos livros deste homem de Guaiúba, há uma linha que não se quebra, 
na passagem de um gênero literário para outro. Em todos eles, o propósito de 
registrar fatos e aspectos do itinerário dos cearenses no tempo. História. Aliás, 
o próprio Eduardo Campos é desenvolvimento histórico. 

Sua vida tem trechos de identificação com a história do jornalismo, 
com a história do rádio, com a história da televisão. 

Jornalismo. Quase na esquina da Rua Senador Pompeu com Guilherme 
Rocha, estava a redação do "Correio Ceará" e do "Unitário". Jornais vizinhos 
da "Pensão Sobral", dos pais de Adísia Sá. Dessa hospedaria de estudantes, a 
futura valentia publicitária de Adísia Sá escutava, pelas madrugadas, o ronco 
surdo das impressoras dos dois jornais da atuação de Eduardo Campos. 

E a memória agita figuras que teimam em ficar, no testemunho da-
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quela imprensa. Felizardo Mont'Alverne, sobralense elegantÍssimo nos seus 

jaquetões; Orlando Mota; Pantaleão Damasceno; Adauto Gondim, o mago 

da trova; Epitácio Quezado Cruz, redator, eleito deputado estadual, pelo povo, 

eleito secretário vitalício da Universidade de Fortaleza, pela finura administra

tiva de Edson Queiroz ... e mais tantos ... 

Do arquipélago de mundos de Eduardo Campos participou uma gran

de figura da literatura do Ceará. Carlos Cavalcanti, o popularíssimo Caio Cid, 

foi um hábito e uma educação do povo. Os nomes maiores do pensamento o 

situavam no plano da crônica de Rubem Braga, Fernando Sabino, Henrique 

Pongetti. Cumpre observar que, no escritor cearense, crônica e conto não 

tinham configurações distintas. 
Carlos Cavalcanti, o Caio Cid, tinha presença diária no "Correio do 

Ceará''. Na sua escrita, outra imprecisão de fronteiras está entre prosa e poesia. 

Na prosa, deixou os livros "Jitirana", "Canapum", "Conta-Gotas" e "Aguapés". 

Esses tÍtulos evidenciam o propósito de ser um escritor do chão. São nomes 

de pequenos vegetais, sem força estimuladora da ambição. 

A poesia de Carlos Cavalcanti está num livro só "Aleuda e Outras Poe

sias". Talvez nenhum poeta brasileiro falou tão forte sobre o tempo da dor. Era 

o tormento, arrastado, na agonia da irmã Aleuda. 

Naquela insônia, o milagre da palavra poética torna as almas visíveis, na 

transparência dos corpos em movimento. É possível ver o cinema da sala: 

"O tempo é eterno. A nossa angústia é infinda. 
Quando imagino o dia despontando, 
olho o relógio: é meia-noite ainda ... " 

"Pára o relógio. O tempo se demora. 
Quem foi que produziu esta mentira 
De 60 minutos numa hora?" 

E de outra forma: 

"Deus queira que amanheça logo o dia 
e o sol venha espantar essas estrelas 
que pararam pra ver nossa agonia!" 

Nas laterais desta nota, quantos grandes espíritos, quantas belezas da 

palavra escrita ficaram lá atrás. E correm risco de perdição, se não acontecer, 

em tempo, um trabalho semelhante ao de Rute, a moça do país de Moab, que 

44 



apanhava as espigas esquecidas pelas colheitas, nas terras de Booz. Tudo isto é 
da Bíblia, Antigo Testamento. E Rute foi bisavó do Rei Davi ... 

Quando Eduardo Campos editou "O Chão dos Mortos" e ''À Véspera 
do Dilúvio", escrevi estudos sobre esses romances. Meus textos foram divul
gados pelo "Correio Ceará''. Vitória literária recebida com certa incredulidade 
na minha Ipueiras. 

Mas, lá, nas rodas de conversa do Mercado Público, e em meio ao si
lêncio respeitoso de Ribeirão do Açougue, Cesário Capeta, Antônio Té-Logo 
e Chico Verdadeiro, Abílio Sabóya falou nos meus merecimentos. "Rapaz de 
futuro". Dito por ele, isto era muito. E todos me viram glorioso e triunfante. 

Radiofonia. Eduardo Campos presente. A Ceará Rádio Clube usava 
seus atores na transmissão de novelas. Djacir Oliveira, ator, é também his
toriador dessa fase do rádio cearense. Grande público das dramatizações em 
vozes daqui mesmo, fregueses do café no Abrigo Central da Praça do Ferreira. 
A voz de Paulo Cabral na linha de superioridade nacional das vozes de Carlos 
Frias e Luiz Jatobá. 

Aí também atuou, como ator e locutor, essa glória da magistratura e do 
jornalismo que é hoje Paulo Eduardo Mendes. 

No programa "Coisas Que o Tempo Levou", José Lima Verde sustenta
va o misticismo do termo saudade, herança semântica de Portugal inexistente 
noutras línguas. 

Aos domingos, o "Bazar de Músicas" chegava ao rádio das casas. E se 
dançava. 

Lá em São José das Lontras, longe por simetria do cão, o negro Candéia 
dizia divertido que ninguém é de ferro. Nesse mundo, que destino tiveram os 
estranhos olhos cinzentos de Cecília Pinheiro, a menina operária da máquina 
desfibradora de caroá? No areal quase Saara da Macambira, todos sem medo 
de seca: o caroá não precisa de chuva. 

História de Eduardo Campos. História da televisão. A TV Ceará - Ca
nal 2 iniciou os cearenses nos rituais da fabricação de mitos. Revolução nas 
comunicações. Logo, nos costumes. O Concílio Vaticano II, iniciado por João 
XXIII e encerrado por Paulo VI, ampliou o choque social que ajudou a im
plantação do império comunicativo da televisão. 

Sob Eduardo Campos, a TV Ceará se integrava nas ações de mudança. 
Valorizava os agentes do novo social. O programa "Sete Dias em Destaque" 
agraciava aqueles que, na semana, respondiam por fatos de relevo especial. E 
lá estava João Ramos entregando, aos homenageados da semana, as jangadi
nhas fundidas em aço, símbolo do reconhecimento do Ceará. 
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Quando editei poemas no meu livro ''As Viagens", Eduardo Campos 

determinou que João Ramos me entregasse a jangadinha da TV Ceará. Fácil 

imaginar a significação disto para um bicho do mato recém chegado de Ipuei

ras ... um pescador de piabas nas aguinhas do Rio Jatobá! Pela primeira vez, 

falei na televisão. 
Por muitos anos, Augusto Borges animou o "Show do Mercantil" , de

pois "Show do Sábado". Ai, entrevistou Alberto Sabin, descobridor da vacina 

contra a poliomielite. Entrevistou Bienvenido Gandra, "o bigode que canta''. 

E Virgílio Távora, quantas vezes? Aí, a Receita Federal teve um quadro de 

orientação dos contribuintes do Imposto de Renda. Durante oito anos. Idéia 

de Audízio Mosca de Carvalho, Superintendente da Receita Federal no Ceará, 

Piauí e Maranhão. 
Por aí, passaram os cantores que o Ceará projetou no Brasil, Raimundo 

Fagner, Ednardo, Belchior. Passaram outras belas vozes, como as de Mardônio 

e Baby Araújo. 
Nas galerias, a generosidade das presenças e das palmas de Célio Curi. 

E o Cobra, o fotografo de tudo? Certa revista publicou foto de um grupo com 

a legenda: "Reunião do FBI". A agência investigadora do governo dos Estados 

Unidos? É que foram fotografados, no "Show do Mercantil", Virgílio Távora, 

Augusto Borges, Joseoly Moreira e Costa Matos, aí também designados pela 

sigla FBI- Federação dos Baixinhos Invocados ... Arrumação genial de Joseoly 

Moreira. 
Na bancada de analistas do "Show" de Augusto Borges, quantos nomes 

ficaram na lembrança e na estima do Nordeste. Entre eles, Gustavo Silva, Jo

seoly Moreira, Darcy Sampaio, Onélio Porto, Heloísa Facó, Ana Maria, Marly 

Góes Sampaio, Padre Alcântara, tão iluminado ... 
Certamente, Deus revê, Deus reescuta tudo isto. E tem bênçãos para a 

passagem de Eduardo Campos por este planeta .. . 
Muitas grandezas dessa passagem não passaram. Ai estão. E nos obri

gam a pensar que, na verdade, fomos criados para a eternidade. Elas estão 

acima e além da precariedade das realizações que se apagam na banalização 

e no esquecimento. Porque até nas cantigas e nas danças comemorativas das 

vitórias dos homens comuns, há um toque de falência: 
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"Há momentos nas festas dos navios, 
em que até as bússolas 
ficam bêbadas." 
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