
MORRE J.C. ALENCAR ARARIPE8 

0 jornalista e escritor J. C. Alencar Araripe, que faleceu on
tem , teve papel fundamental no desenvolvimento do jorna
lismo cearense 

Ap6s dois anos lutando contra um cancer de intestine, faleceu 
ontem aos 89 a nos o escritor, jornalista e academico cearense Jose Ca
minha Alencar Araripe, em decorrencia de falencia multipla de 6rgaos 

Ha cerca de um mes J. C. Alencar Araripe encontrava-se internado 
no Hospital Sao Carlos, e havia passado pela quarta cirurgia. Familia
res, amigos e colegas estiveram presentes ontem no vel6rio, realizado 
na Academia Cearense de Letras, da qual ele era membro. A missa de 
corpo presente e o enterro aconteceram no Parque da Paz, as 17h30. 

Embora mais conhecido como jornalista e escritor, a atuac;ao de 
J.C. Alencar Araripe deu-se em um amplo leque de atividades cultu
rais de politica e pesquisa hist6rica e sociol6gica. Foi um dos profes
sores fundadores do curso de Comunicac;ao Social da Universidade 
Federal do Ceara, onde ocupou tambem o cargo de chefe de depar
tamento, entre outros. Na polftica, foi Vereador e Prefeito Municipal 
lnterino de Fortaleza. No jornalismo, J. C. Alencar Araripe percorreu 
o caminho desde revisor e reporter ate a alta direc;ao do Jornal «0 
Povo». Mais a frente em sua carreira, foi colaborador do Diario do 
Nordeste. Tambem foi presidente por 12 anos (de 1977 a 1986 e de 
1992 a 1995) da Associac;ao Cearense de lmprensa (ACI) e mem
bra do lnstituto do Ceara (Hist6rico, Geografico e Antropol6gico). 
Sua produc;ao jornalfstica e enorme, dedicada aos mais variados as
suntos, em forma de ensaios, artigos, reportagens e cr6nicas. Entre 
os premios recebidos, destaque para o Esso de Jornalismo, em 1958. 
Escreveu varios livros, a exemplo de «Luzes no tUnel da memoria», «0 
mundo em tres dimens6es» (ambos coletaneas de cr6nicas e artigos 

8 Diario do Nordeste, Fortaleza, 12 jun. 2010. Cad. 3, p. 4. 
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jornalfsticos), «Aiencar, o padre rebelde» (biografia de Jose Martiniano 

de Alencar), «A gloria de um pioneiro - a vida de Delmiro Gouveia» e 

«Barbara e a saga da herofna». 

Trajet6ria 

«Araripe foi uma pessoa que fez historia . Devo muito a ele, 

fui sua aluna na UFC e foi a seu convite que entrei no jornal «0 
Povo», em 197 4», recorda a jornalista lzabel Pinheiro, ex-chefe de 

reportagem do Diario do Nordeste e Vice-Presidente da ACI. Se

gundo ela, J.C era uma pessoa muito tratavel e educada, presente 

para a familia e os amigos. «A imprensa cearense deve muito a ele». 

A opiniao e compartilhada pela colega jornalista lvonete Maia, atual 

presidente da ACI. «Araripe foi um jornalista completo. Come~ou na 

revisao do jornal «0 Povo» e Ia chegou a editoria geral. Nesse per

curso, foi reporter premiado, editorialista e articulista . Mais a frente, 

publicou tambem artigos no Diario do Nordeste. Foi professor fun
dador do curso de Comunica~ao Social da UFC, onde fui aluna dele. 
Realmente uma pessoa muito relevante para o jornalismo do Ceara, 
sempre zeloso pelo conteudo», lembra. 

Na lembran~a do filho, o medico Otaviano Alencar Araripe, a admi

ra~ao tambem permanece. «Papai foi um dos que contribuiu para a fun

da~ao da Faculdade de Medicina, quando ainda nem era federalizada . 
Ele aposentou-se exatamente na epoca em que eu estava entrando no 
curso. Nesses dais ultimos anos de doen~a passou por perfodos bans. 
Nunca perdeu a lucidez, apensa na fase final », revela o filho. 

Araripe nasceu no municipio cearense de Jardim, em 1 o de maio 
de 1921 . Veio a Fortaleza terminar o ensino ginasial (hoje chamado 
segunda parte do ensino fundamental) . Trineto da revolucionaria Bar
bara de Alencar, formou-se em Ciencias Contabeis e Atuariais e fre
quentou varios cursos de extensao. Alem do Esso, ganhou os premios 
de literatura Cidade Fortaleza (1965) eo premia Capistrano de Abreu, 
premia UFC (1966). 
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0 Padre Rebelde 

Entre as obras mais importantes de J. C. Alencar Araripe esta 
«Aiencar, o Padre Rebelde», livro no minima emblematico sabre Jose 
Martiniano de Alencar (1794-1860). A biografia foi reeditada varias 
vezes e conta a trajet6ria de um dos homens mais importantes dose
culo XIX do Pais. J. C. Alencar Araripe era um apaixonado pela figura 
de Jose Martiniano. Nao somente por rafzes familiares, mas tambem 
pela rica e tumultuada vida do «0 Padre Rebelde». 

A vida de Martiniano, pai do escritor Jose de Alencar, foi das mais 
movimentadas, principalmente no campo politico. 0 surto revolucio
nario de 1817 o levou a prisao por varios anos. A sua administra~ao, 
como presidente da Provincia, sempre mereceu louvores e aplausos. 
Teve atua~ao como deputado nas Cortes de Lisboa. Voltou ao Brasil 
ap6s a lndependencia e envolveu-se da Confedera~ao do Equador. 

A mao dura do Imperio caiu como ferro sabre os confederados. 
Martiniano de Alencar conseguiu escapar. «Tive a preocupa~ao de co
locar diante do leitor os fatos que se desenvolveram, o martirio emo
ciona de Tristao, a debandada sem resistencia dos que antes arrota
vam valentia, os fuzilamentos no campo da P61vora dos implicados na 
Confedera~ao do Equador, como Alencar escapou da repressao dos 
imperialistas, transcrevi depoimentos que ajudaram a clarear o enten
dimento da tragedia que se abateu sabre o Ceara . 

A escapada de Alencar, e o que o levou da Chapada do Araripe 
a capital do Imperio, o Rio de Janeiro, pelo interior bravio e in6spito, 
e um epis6dio que qualifico de rocambolesco, pelas peripecias viven
ciadas e pela determina<;ao com que procurou subsistir em ambiente 
tao hostil pela natureza e pela a<;ao do homem», disse J. C. Alencar 
Araripe em entrevista, em abril de 96, ao Diario do Nordeste. 

Martiniano de Alencar voltou ao cenario politico logo que se viu 
livre das acusa<;6es de implicado na revolu<;ao de 64. Seu retorno foi 
triunfante. Joao Brfgido externou a opiniao que Martiniano de Alen
car «lan<;ou os fundamentos do progresso moral e material do Ceara, 
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ensaiando, com grande intuic;ao no futuro, quantos melhoramentos a 
Provincia veio a considerar indispensavel a sua civilizac;ao». 

0 livro de J. C. Alencar Araripe, «Aiencar, o Padre Rebelde», e 
urn de grande importancia para se conhecer, alem de Martiniano de 
Alencar, o Ceara durante o Imperio. 

J. C. Araripe deixa um grande vazio. Mas seu legado- como jornalista, 
intelectual, politico e empreendedor - e essencial para as novas gerac;oes. 
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