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Academia Cearense Letras 

Ednilo Gomes de Soárez 

Sensibilizou-me intensamente o convite que recebi do Presiden

te Pedro Henrique Saraiva Leão para ser, nesta solenidade, o orador 

no ensejo em que a Academia Cearense de Letras comemora 0 seu 

Centésimo, décimo sétimo, Aniversário. 

Aceitei-o como uma honra, mas também sentindo a imensa res

ponsabilidade de tentar interpretar o sentimento dos meus confrades 
em um evento de tal magnitude, mormente por ser o último ingres

sante nesta instituição. Comparo-me a Benjamin , o mais moço dos 

filhos de lsac, retratado na Bíblia, em seu livro inicial, Gênesis. 

Este momento solene remete-me ao Dia de Ação de Graças das 

antigas cidades medievais, cujo pão de cada dia brotada do amanho 
da terra. Naquele dia de festa, todos os segmentos da comunidade 
irradiavam alegria, expressando o seu agradecimento a Deus que lhes 
havia propiciado boas condições climáticas para colherem uma safra 

que os alimentaria durante todo o ano. 
As mulheres chegavam perfumadas, ostentando seus coloridos 

e mais belos vestidos, emolduradas por penteados cuidadosamente 
preparados, enquanto os músicos traziam seus instrumentos com os 
quais embalavam os casais enamorados com suas canções românticas. 

No dia 15 de agosto de 1894 era fundada a Academia Cearense 
de Letras, lídima contemporânea de vitoriosos movimentos literários 
cearenses como a Academia Francesa, o Centro Literário, o Grêmio 
Literário e a Padaria Espiritual. 

Gostaria de possuir os dotes oratórios de Pilas que nas "ágoras� 
da velha Grécia, com a sua inflamada retórica conclamava os guer· 

I 

reiros gregos a atingir a sua Arete nas lutas, ou então a sabedoria de 
Fênix, preceptor de Aquiles, sendo também componente da Embaixa· 

contra os troianos do herói Heitor, na Guerra de Tróia. 
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Reconhecendo não possuir, os atributos de Pilos d F"-. , nem os e e 
nix, recorrerei ao coração, à imaginação e à boa vontade dos benévo-
los ouvintes. 

Nosso país-adolescente, assiste ao nascimento de muitas asso
ciações e academias literárias todas fundadas com muita esperança e 
entusiasmo juvenil. Infelizmente, fenecem ao longo do tempo, face às 
agruras que enfrentam em um país que apesar de ter uma sólida tradi
ção literária, mas sem receber a correspondente prioridade financeira 
dos poderes públicos e da própria sociedade. 

Nossa Arcádia apresenta-se como um exemplo de uma associa
ção longeva e produtiva prestando, desde o século XVIII, incalculáveis 

serviços à cultura da terra da jangada afoita, do vento Aracati, da car
naúba altaneira, do sertanejo que não se verga, nem se abate, diante 
das periódicas inclemências de uma natureza madrasta. 

A Academia representa o "locus" onde buscamos com todas as 
forças legar às gerações futuras uma literatura que orgulhosamente se 
ombreia entre as melhores produzidas no país. 

Agradecemos à Providência Divina a orientação Superior outor
gada a seus membros na escolha de líderes que, ao longo desse perí
odo têm, de forma judiciosa, dirigido os destinos da ACL no exercício 
da presidência. 

Nomes ilustres no passado dirigiram a ACL tais como, Barão de 
Studart, Thomaz Pompeu de Souza Brasil, bisavô da acadêmica, Ange
la Gutierrez, Dolor Barreira, Martins Filho, o maior de todos os cearen
ses, pai do nosso acadêmico Murilo Martins, Cláudio Martins, Manuel 
Eduardo Pinheiro Campos, dentre muitos outros. 

Por absoluto respeito à preciosa paciência da ilustre platéia que 
me honra com a sua atenção, farei comentários da contribuição dos 

três últimos presidentes. 

Inicio com o Presidente Artur Eduardo Benev1des, o Pnnope dos 

Poetas Cearenses e também, Presidente de Honra deste sodalício, cuja 
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nossa história contemporânea. 

uma de suas mais notáveis contribuições foi a de acolher de for. 

ma fraterna quinze outras associações culturais que atualmente desen

volvem suas atividades neste recinto. Promoveu concdrsos literários, ci

clos de conferências, exposições e programas como As Escolas vão à 

Academia", abrindo também suas portas para o público em geral. 

Soube manter presente a convivência harmoniosa entre os aca. 
dêmicos. Sempre foi visto por todos nós, como aquela figura paternal, 

generosa, partilhando seus múltiplos saberes com os que ainda enga. 

tinhavam nos jardins coloridos e perfumados da literatura. 

Não posso deixar de ler, para enlevo dos presentes, apenas uma 

estrofe de uma de suas inspiradas composições: 

Teu nome é mulher e teu tempo é o eterno./ Serei teu jo

gral, na mais alta missão/ que embala e consola esta frágil 

canção/ de outono, verão, primavera ou de inverno,/ com 

versos valsantes, nascidos do luar,/ e assim cantarei, pois vi

rás me escutar/ à noite, ou de tarde, no quente ou no frio,/ 

na bruma, na neve, na chuva, ou no estio,/ cantando um 

galope na beira do mar! 

Seu sucessor, o médico, cientista, pesquisador e escritor Murilo 
Martins, ao contrário do que sói acontecer em muitas administrações, 
não revogou as iniciativas de seu predecessor. Ao contrário, revigorou
as, buscando cada vez mais transformar este silogeu em um templo 
dedicado à cultura alencarina. 

Falar do Presidente Murilo Martins, dentre outros motivos, mo· 
ve-me a admiração que nutro por ele. E um homem íntegro, respeita· 
do e dedicado. Parcimonioso em seus sorrisos exceto no seu mundo 

I 

familiar, no seleto círculo de amigos e dos acadêmicos. 
Apesar de seus múltiplos afazeres profissionais, literários e fami· 

equacionar as inúmeras solicitações da Arcádia. 

228 



-

-

• 

• 

Em sua gestão promoveu Concursos Literários, estimulou a cria

Aproveito a oportunidade para agradecer-lhe 0 apoio incondi
cional que me prestou quando exerci a presidência da Academia Forta
lezense de Letras. Certa feita, apresentei-lhe a idéia de promovermos, 
em conjunto com a ACL, um Ciclo de Conferências versando sob o 
título de 11 Por que ler os Clássicos ? 11 .Apoiou com entusiasmo a ini
ciativa, comparecendo a todas as apresentações. No exercício da pre
sidência, organizou ainda Exposições de Livros, ampliou a biblioteca, 
fundando também o Memorial da ACL. 

Quando se escrever a história da Academia Cearense de Letras I 

o Presidente Murilo será lembrado, não só por suas inúmeras reali-
zações, mas principalmente pelas sábias modificações introduzidas 
durante o seu mandato nos seus Estatutos, entre as quais se desta
cam : Limitar a reeleição do Presidente a apenas uma vez, propiciando 
destarte oportunidades para que um número maior de acadêmicos 
possa contribuir com novas idéias para o aperfeiçoamento funcional 
da entidade, e o cancelamento do voto por procuração, tornando o 
cobiçado acesso à Arcádia lastreada no Sistema de Mérito, além de 
evitar desagradáveis constrangimentos aos acadêmicos. 

, 

Como tenho a honra e o prazer de conviver com o casal D. Ma
ria Inês e Murilo, dedico-lhes, um pequeno trecho da inspirada SAFO, 
a primeira mulher a surgir como poetisa na velha Grécia Pré- Clássica: 

Alguns dizem que o que há de mais belo na Terra é um esqua
drão de cavalaria; outros, uma esquadra de navios; mas o mais belo é 
ser amado por quem o coração suspira. 

Desembarcamos no ano de 20 1 1, quando a ACL tem como pre-
sidente, no início de seu segundo mandato, o poeta e médico Pedro 

Henrique Saraiva Leão. 

Extremamente conciso, sempre bem-humorado, demonstrando 
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cos. Seu amor à literatura se man1festa em at1v1dades que extrapolam 

os umbrais desta centenária instituição quando, por exemplo, resolveu 

assumir pessoalmente a revista Líterapia, anteriormente editada pela 

SOBRAMES - Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, da qual tam

bém foi presidente, e, ainda este mês, coordenará um Curso intitulado 

Medicina e Literatura na UNIMED. 

A ACL tem enfrentado crônicas conjunturas financeiras adversas. 

o Presidente Pedro Henrique conseguiu com o inestimável apoio de seu 

Vice- Presidente, o consagrado vate Barros Pinho imortalizado com seu 

vasto acervo poético e do Acadêmico José Augusto Bezerra, a aprovação 

da Lei no. 14.905, que trará, esperamos, a tão almejada ajuda financeira 
oficial, beneficiando tanto a Academia,como o Instituto do Ceará. 

Sempre em companhia de sua gentil esposa, Mana Saraiva Leão, 
tem representado a Academia, sempre respeitando a liturgia do cargo, 
em todos os eventos culturais da cidade. 

No momento, está ultimando os preparativos para o tradicional Ci
clo de Conferências Anual da Academia, intitulado "Literatura e Viagens" 

sob a Coordenação das acadêmicas Angela Gutiérrez e Regina Fiúza. 
Baruch Spinoza, famoso filósofo holandês, de ascendência por

tuguesa, definiu a Felicidade como "a presença do prazer e a ausência 
do sofrimento". Aproveitaria este mote para tentar retratar com bre
ves pinceladas a felicidade que a Academia Cearense de Letras propi
cia a seus acadêmicos. 

Por sermos os artífices da própria felicidade, pertencer a uma 
academia de letras representa um fator importante na busca da tão 
almejada ventura. 

Qual o ímã que nos irmana como confrades? As incontáveis e 
prazerosas horas em que voamos nas asas de pensamentos de cé· 
rebros privilegiados que moldaram e contribuíram para o aperfeiço· 
amento da cultura humana. Todos nós nos deleitamos, em épocas 
diferentes, em profundidades diversas, nas obras de Homero, Virg llio, 

Cervantes, Shakespeare, Camões, Dostoievski, Eça de Queiroz, Fer· 
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nando Pessoa, Machado de Assis , Guimarães Rosa e dos cearenses 
José de Alencar, Capistrano de Abreu, Clóvis Beviláqua, Antônio Sales 

mos ao reg1strar nossas 1de1as e emoções nas páginas que produzimos. 
Recorro ao marido da carismática Mariazinha Unhares para 

definir o tecido social da Academia Cearense de Letras: "Entre os 
acadêmicos, encontram-se poetas, romancistas, contistas, cronistas, 
teatrólogos, críticos, ensaístas, historiadores, filólogos, oradores, con
ferencistas, memorialistas, genealogistas, jornalistas, filósofos, teólo
-gos, educadores, folcloristas, políticos e cientistas.". 

No ethos da Academia a convivência ocorre de forma tranqüila, 
erudita e agradável. Não me proponho analisar a produção literária 
dos nossos acadêmicos, o que já fez Linhares Filho, em outra oportu
nidade de forma abrangente, concisa e brilhante. 

Nada proporciona um prazer maior aos amantes da literatura do 
que ouvir Linhares Filho desnudar a obra de Machado de Assis, dando
nos a impressão de que, em nossas leituras pretéritas, apenas havíamos 
passado os olhos por suas sábias páginas. O sempre atual, "bruxo do Cos
me Velho", nos ensina: "Jamais dê conselho a uma pessoa apaixonada". 

Podermos conviver com a doçura do olhar da princesa das poeti
sas cearenses Giselda Medeiros, com a vivacidade e presença marcan
te de Angela, abençoada por Deus, quando colocou em seu caminho 
o doce peruano, Oswaldo Gutiérrez, um digno sucessor de Esculápio . 

Aprecio as irânicas e bem-humoradas assertivas de Diatahy Be
zerra de Menezes, além de admirá-lo por sua invejável cultura huma-

, . . � , . 
n1st1ca e v1sao cnt1ca. 

De um lado, nos edifica a benfazeja companhia do santo Horá-

cio Dídimo, com sua poesia suave e religiosa, lembrando-nos um após
tolo do bem, sempre acompanhado de sua alma-gêmea, O. Evendina. 

Do outro, encontramos a eloquência privilegiada de Juarez Leitão 

Recentemente, passaram a integrar a Academia do1s J OVens va-
. · · ' usto Be-
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zerra, Presidente do Instituto do Ceará, sendo detentor do maior acer. 

vo bibliográfico particular do Brasil, trazendo para o nosso convívio 

José Teles, também exercendo a Presidência da ALANE- Associação de 

Letras e Artes do Nordeste, acompanhado de sua esposa, a jovem e 

bela Ana Karena, contribuindo para reduzir a faixa etária da Academia. 
Numa época em que a nossa sociedade se encontra saturada 

e envergonhada pela malversação do patrimônio público, acolhemos 
em nossa Arcádia dois homens dedicados à 11 res pública", que se ca
racterizam pela ilibada conduta e que souberam sempre conservar- se 
de mãos limpas no trato da coisa pública nos diversos cargos que ocu
param: São os acadêmicos Mauro Benevides e Lúcio Alcântara, dois 
homens de bem que honram sobremaneira a nossa Academia. 

Agradeço a ventura de usufruir da amizade do acadêmico Mau
ro Benevides, que em uma de nossas agradáveis conversas telefônicas, 
apresentou-me uma máxima de Machado de Assis definindo a glória 
acadêmica: 11 Esta a glória que fica, eleva , honra e consola". 

José Alves Fernandes, meu mestre desde uma juventude que 
já se esvaiu nas brumas inclementes do tempo, a quem, até os dias 
que correm, recorro para suprir as minhas deficiências peculiares a 
um assumido autodidata. Agradeço-lhe as suas críticas sempre enri
quecedoras ao que produzo, em particular, em relação ao meus dois 
últimos livros, Ramalho Ortigão, um Marco na Literatura Portuguesa e 
A Beleza da Ilíada, a ser lançado oportunamente . Lembra-me o que 
falava de Ramalho Ortigão , Eça de Queiroz; "O Ramalho não ensina 
por ensinar, ensina por filantropia, por amor à humanidade" 

Há na história da Academia uma família que orgul'hosamente, 
possui dentre os seus membros, três irmãos integrantes da Arcádia, 
originários das margens do Jaguaribe, precisamente Limoeiro, terra 
de origem da família de minha inesquecível mãe, d. Nila : os irmãos 
Napoleão, Luciano e Virgílio. 

Napoleão, um respeitado Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Luciano,cônsul honorário da Romênia, sempre estimulando os 
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ho, a candura person1f1cada, Identificado na Bíblia como "manso de 
coraçaõ", destaca-se por sua versatilidade literária, pois se locomove 
com a mesma mobilidade tanto no erudito, como na literatura serta
neja. Com Côca, a artista e sua mulher, compõe um casal cuja contri
buição à cultura cearense merece crédito. 

A Professora Noemi Elisa intransigente defensora da pureza lin
güística da tradicional Revista Anual da Academia, à qual se dedica 
com todas as suas forças e competência vernacular. 

Conversar com a Maria Beatriz, como o Lúcio, carinhosamente a 
chama, sobre a literatura D' Além-Mar, por si só, já justificaria o esforço 
para se ingressar neste sodalício, Significa sempre abeberar-se em uma 
fonte de profundos conhecimentos. Beneficio-me também de seus judi
ciosos e-mails, através dos quais recebo instrutivas mensagens. Acredito 
que, na história republicana de nosso país, seja a primeira vez que um 
casal pertence a uma mesma Academia de Letras, da estirpe da nossa .. 

Carlos Augusto Viana, o inspirado vate, embora relativamente 
jovem, já conta com alentada produção poética digna de orgulhar um 
veterano consagrado. Seus escritos assumem tal magnitude, que o 
seu bom-humor, fino e erudito, pode passar desapercebido, aos me
nos atentos. Aos mais íntimos, confessa, orgulhosamente que, em sua 
casa, a verdadeira intelectual é a psicóloga e professora Laéria, sua 
eterna musa, a quem dedica todos os seus livros. 

Embora a inveja seja condenada nas escrituras sagradas, gosta

ria de consultar o Dídimo ou o Linhares Filho, ambos profundos co

nhecedores da matéria, se existiria uma "inveja não pecaminosa". Pois 

é o que sinto quando tenho o prazer de folhear os livros das alentadas 

bibliotecas de Lúcio Alcântara, Cid Carvalho e do meu amigo, "ab imo 

pectore", Pedro Paulo Montenegro. 

Quanto a Cid Carvalho trata-se de um homem que enche de 

sor de Direito na Universidade Federal do Ceará e tambem um J orna-
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do Sistema Financeiro Nacional. Por seus profundos conhec imentos 

Franco, Pedro Simon e Ulisses GUimaraes, dentre outros. Debateu com • 

políticos que escreveram a história em nos
_
so pa1s por sua destacada 

atuação como Nelson Carneiro, o Ex- Presidente Fernando Henrique 

Cardoso e o Ex- Ministro da Defesa, Nelson Jobim. 

Pedro Paulo Montenegro, ao contrário dos pobres mortais, não 

habita em nenhum apartamento ou casa, mora em uma instigante 

biblioteca com mais de cinco mil volumes. Seu acervo sequer precisa 

ser catalogado, a sua familiaridade com as obras ali existentes, é de tal 

ordem, que ele não procura os livros objetos de suas consultas. Sim
plesmente os apanha. Agradeço-lhe neste momento, a maneira cari

nhosa como me acolheu neste templo sagrado da literatura. Generosa 
e pacientemente, leu os meus cinco livros, fazendo em seu discurso a 

crítica literária, de cada um deles. Obrigado, querido amigo. 
Estendo o meu sincero agradecimento à sua esposa, D. Germa

na por ter-me feito sentir como se da família fosse nas inúmeras vezes 

em que interrompi o romântico idílio em que vivem . 
Batista de Lima, o lavrense orgulhoso de sua terra, com a inte· 

ligência irrigada pela águas do Rio Salgado, com sua poesia c riativa 
e suas crônicas em nossos periódicos, ocupa um lugar de destaque 
entre os intelectuais cearenses. Recentemente, encantei-me com uma 
sua palestra intitulada "A Alegria de Pensar" e com uma crítica à obra 
de José Valdivino. Em ambas as ocasiões, apresentou de uma forma 
elegante os seus ponto� de vista, levando os ouvintes a pensar, no en· 
cerramento de ambas: Ah! que pena haver terminado". 

Agradeço-lhe penhorado a iniciativa de sugerir aos seus alunos 
do Curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará onde exerce a 

- ' 

cátedra, a analisarem o livro de minha autoria A Brisa do Mar. 
' 
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Não me propus ao elaborar este discurso falar de cada um dos 
acadêmicos. Pelo pouco tempo de participação na Arcádia, cingi-me 
aos àqueles com quem tive a oportunidade de familiarizar-me. 

Até porque, meus prezados ouvintes, desde cedo, aprendi que 
qualquer orador precisa parar de falar antes que os ouvintes de ouvi- lo. 

Para que não seja abandonado à própria sorte e para tranqüili
za-los, estou me aproximando do final citando outro lavrense ilustre 
o jurisconsulto e poeta Di mas Macedo, sobrinho de Joaryvar Macedo, 
também membro desta Casa. 

Di mas havendo ingressado em nossa Arcádia em 1989, até hoje, 
ostenta o honroso título de ser o mais jovem acadêmico a adentrar às 
portas deste silogeu. Divide comigo um intenso amor ao mar, sendo 
meu companheiro na aventura de singrar "os verdes mares bravios", 
com a minha amada Fanizinha e com a sua doce Lúcia, cuja virtude 
maior foi levá-lo a atracar em um porto seguro, dando-lhe a indis
pensável tranqüilidade para que possamos continuar a usufruir das 
poesias de sua lavra, como seus ávidos leitores que somos. 

Regine Limaverde, também profunda conhecedora das coisas do 
mar, cuja beleza apascenta os olhos da Academia. Onde se encontra 
transmite sempre a alegria, característica de sua marcante personalidade . 

A doce e meiga Marly Vasconcelos, uma flor delicada e perfu
mada, mas de tão seletiva, só permite a proximidade de um reduzido 
número de privilegiados. Quem melhor a retratou foi Artur Eduardo 
Benevides : 

Tão bela, a tua voz ! 

Tão frágil bruma Das cousas mais azuis e mais ditosas ! 

Na metáfora estás qual leve sumo 

Das palavras que dançam, cautelosas* 

César Oliveira de Barros Leal, dedicado estudioso ao Direito Pe-
. . -

nitenciário tendo palmilhado "terras alheias", em vánas ocas1oes, na 

. _ 
· d t de d'1versas obras J

. 
urídicas. 

nossa pnsoes, sendo festeJ a o au or 
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Honra a casa da Palavra, o Ex-Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, 0 Ministro César Asfor Rocha , autor de inúmeros livros 
versando sobre assuntos jurídicos e da biografia de Clóvis Beviláqua. 
Por uma questão de justiça, um registro especial a atuação de César 
Asfor e Napoleão Maia, sempre solícitos a ajudar a Academia em seus 
momentos de dificuldades. 

o Professor Genuíno, um cioso cultor da língua pátria, vem mi-
nistrando conhecimentos lingüísticos a sucessivas gerações de cearen
ses, obtendo em conseqüência, o reconhecimento da nossa sociedade 
por seu sacerdócio na cátedra e por sua simplicidade franciscana, apa
nágio dos verdadeiros espíritos superiores. 

Dr. Paulo Bonavides, jurisconsulto internacional, que honra as 
lides jurídicas brasileiras, representa uma das glórias desta Academia. 
Dele, basta dizer Paulo Bonavides. 

Deixei, de propósito, para o final, Sânzio de Azevedo, a quem 
dedico uma admiração especial. Sua inenarrável vocação de pesquisa
dor tem resultado numa fértil sementeira do saber às centenas de jo
vens cearenses, transformados em mestres da literatura, em escritores 
e acadêmicos falam mais alto que qualquer epíteto que lhe desejasse 
acrescentar. Não posso deixar de citar o seu livro Literatura Cearen
se, obra de consulta obrigatória a todos os que desejem mergulhar 
em águas mais profundas da literatura alencarina. Com a escritora e 
professora Fernanda Coutinho, Sânzio compõe um dos casais mais 
competentes das letras de nossa terra. 

Gostaria de encerrar estas palavras convidando os nobres con
frades a uma reflexão. 

-O que posso fazer para tornar a Academia Cearense de Letras 
ainda mais atuante e significativa no cenário da cultura cearense? 

Como vimos, minhas senhoras e meus senhores, temos sobejos 
motivos para recitarmos o Salmos 29, versículo 30: "Louvarei o nome 
de Deus com ações de graças". 
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