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ACADEMIA CEARENSE DE 
LETRAS 

"Nossa Academia persiste como um feto conservado em álcool" 
Ivo do Vai 

Leonardo Mota, em 1921, percorrera onze capitais brasileiras e algumas 
cidades interioranas, levando a todas sua arte de poeta do sertão. Recife, Be
lém, São Luís, João Pessoa, Maceió, Salvador, Juiz de Fora, Belo Horizonte, 
Rio, São Paulo, tiveram o privilégio de ouvir as suas· belíssimas conferências, 
na ânsia de elevar bem alto o prestígio da literatura popular. 

A Academia Mineira de Letras, o Instituto Histórico da Bahia, o Institu
to Arqueológico de Recife, a Academia Pernambucana de Letras, o Silogeu 
Alagoano, o Teatro Santa Rosa de Recife, e outras associações culturais rece
beram o Embaixador do Sertão 1 entre aplausos e curiosidade. 

A crítica lhe tecera os m�iores elogios e lhe salpicara uma série de epf
tetos, dentre eles uconfidente da grande alma poética do sertanejo cearense", 
umissionário do gênio dos repentistas matutos", usemeador das belezas da 
musa sertaneja". 

O Padre Dubois, pelo diário belenense Folha do Norte, enfocou de ma
neira precisa a figura e a arte do nosso �pescador de pérolas'': uHábil em mu
sicalizar frases, artista na modulação da leitura, cômico no arremedo aos ser
tanejos, esperto na respiga dos textos e dos casos, Leonardo Mota tem o con
dão de encurtar as horas que, céleres, correm nas suas Palestras'�. 

E aos trinta anos de idade publicava Leonardo seu I ivro de estréia Can
tadores, editado pela Livraria Castilho, no Rio de Janeiro, em setembro de 
1921, cuja primeira edição obteve uma tiragem de dez mil exemplares. 

Ao regressar dessa vitoriosa excursão cultural a Casa de Juvenal Galeno, 
numa quarta-feira de 22 de março de 1922 resolveu homenageá-lo com um 
Serão Literário, iniciativa de Henriqueta Galeno. Honrada com a presença do 
Presidente do Estado Justiniano de Serpa, a Ângela Vargas Cearense deu ' . 

in (cio a mais essa festa da inteligência, recitando duas estrofes de seu veneran-
do pai, uma saudação que assim terminava: 

• 
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uAgora, no teu regresso 

ao nosso amado torrão, 

que lá no Sul tanto honraste 

com bastante distinção, 

Leonardo, eu te saúdo 

de todo o meu coração!" 

A seguir ouviu-se o orador oficial dessa noitada artística, o nosso Antô· 
nio Sales que comparando o homenageado a um "escafandrista da inteligência 

e do sentimento", afirmava: "descestes às profundezas da alma popular e de 

lá remontastes com as mãos cheias das gemas com que formastes o vosso livro 

Cantadores". 
Leonardo Mota, o dono da festa, emocionado agradeceu ao belíssimo 

discurso do autor de Minha Terra 2 e discorreu sobre o que viu e ouviu pelas 
nossas capitais, a atividade febricitante das sociedades culturais dos diversos 
Estados por onde recentemente passara e concitava, aproveitando-se nãg só da 
presença da mais ilustre figura representativa dos destinos de nossa terra, mas 
a de intelectuais como Elcia Lopes, Fernandes Távora, Sales Campos, Herman 
Lima, Beni Carvalho, Gastão Justa, Amora Maciel, Cruz Filho, Faustino 
Nascimento, Carlyle Martins, Jáder de Carvalho, A. C. Mendes, Alba Valdez, 
a de representantes da Imprensa, a de figuras de rele�o de nossa sociedade, 
que se fundasse também aqui, a exemplo das que já existiam nos grandes cen· 
tros culturais brasileiros, uma Academia de Letras, não se lembrando, por 
certo, tal o estado comatoso em que vinha se arrastando, da presença mori· 
bunda de uma Academia Cearense. 

Ora, Leonardo Mota, jornalista militante, não poderia ter esquecido da 
existência daquela associação; certamente desejava apenas que aquelas pala· 
vras funcionassem como uma alfinetada, uma ferretoada nos brios da pachor· 
renta intelectualidade cearense. Estava ele com Antônio Sales quando este de· 
clarava: "A vida intelectual se faz sentir vagamente, à falta de um centro de 
organização e de um órgão que veicule o pensamento dos nossos homens de 
letras. A única manifestação são os serões literários do Salão Juvenal Galeno". 

Finda a conferência, em nome da família G a leno, Henriqueta ofereceu 
ao folclorista uma palma de flores naturais no formato de um L, letr a  inicial 
do Larousse do Mato seguindo-se uma parte I ítero-musical com desfile de 
poetas e pianistas dando um toque de requintado gosto ao sarau literário. 

Justiniano de Serpa, homem sensível aos apelos da Arte, e que perten· 
cia aos quadros da Academia Cearense de 18 94, por sinal como um de seus 
fundadores, sentira profundamente as palavras de Leota. E passou do pensa· 
mento à ação. No dia seguinte, arregaçou as mangas e com a idéia fixa de rees · 
truturar o mais alto cenáculo cearense de cultura chamou a Palácio Antônio 
Sales para os acertos primeiros e em reuniões sucessivas, com as presenças 
também de Tomás Pompeu e do Barão de Studart chegaram, afinal, na se· 
gunda-feira de 17 de julho de 1 9 22, data que marcou o início da segu nda 
fase da Academia, agora Cearense de Letras. 
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Vista geral da solenidade comemorativa da primeira reestruturaçio da Acadetr� 
C•rense de Letras. Ao fundo e j direita, a Mesa Diretora. (Do arquivo de Nirez). 
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Proclamado presidente honorário o próprio presidente Justiniano, 
foram escolhidos os quarenta membros efetivos daquela Academia, aprovei· 
tando-se, no entanto, os oito consócios sobreviventes da Academia de 18 94. 
E assim ficava composta a primeira D iretoria: 

Presidente de Honra: Justiniano de Ser.pa 
Presidente: Tomás Pompeu de Sousa Brasil 
Vice-Presidente: Barão de Studart (depóis Secretário Geral) 
19 Secretário: Raimundo Arruda 
2il Secretário: Leonardo Mota 
Orador: Jorge de Sousa 
Tesoureiro: Antônio Teodorico da Costa 
No sábado de 29 de julho, ainda no Palácio, nova reunião da Academia, 

com o objetivo de constituir a comissão de reforma dos seus Estatutos e que 
ficou com o Barão de Studart, Matos Peixoto, Alf Castro, Leonardo Mota e 
Andrade Furtado. Nem todos os acadêmicos ainda haviam escolhido os seus 
Patronos e já se cogitava da publicação de uma Revista, aproveitando-se os 
festejos próximos do Centenário de nossa Independência. Novas sessões em 
agosto, no sábado do dia 5, na quarta do dia 9 e no sábado do dia 1 9, todas 
três de caráter administrativo, com aprovação dos Estatutos e eleição para 
preenchimento da vaga de Júlio César da Fonseca e composição definitiva . 
da Mesa, com acréscimo do cargo de Bibliotecário, além da constituição das 
quatro Comissões de 8 ibl iografia, Lexicografia, Contas e Redação. 

Finalmente, às quatorze horas e trinta minutos da sexta-feira de 8 de 
setembro de 1922 instalava-se solenemente a nossa Academia Cearense de 
Letras, cabendo a Justiniano de Serpa o encerramento da magna sessão.3 

Pretenderam alguns intelectuais entregar o bastão dos destinos da Aca
demia ao nosso poeta, que a tanto recusou, primeiro porque considerava 
essa alta distinção simplesmente fruto do utriste privilégio da idade" depois 
porque sentia-se #velho e fatigado demais para renovar a aventura da Pada

ria Espiritual ... '' 

Antônio Sales não esperou muito pois a 22 de junho, pelo vapor Bah ia, 
com Alice seguia rumo à Metrópole, comparecendo à Ponte Metálica muitos 
amigos seus, companheiros, admiradores, dentre estes o próprio chefe do Es
tado cearense. Lá, pelas colunas da revista carioca O Norte, ele em seu artigo 
As Letras no Ceará confessava acreditar nos destinos gloriosos da nova Acade
mia Cearense de Letras ao ubafejo oficial que lhe proporciona o Presidente do 

Estado, membro dela e espírito privilegiado em que ainda não se apagaram 

os generosos entusiasmos da mocidade", reportando-se o nosso poeta natural
mente ao tempo do Libertador, do Clube Literário, de A Ouizena, do Centro 
Literário, publicações e grêmios onde o símbolo de Aquirás esteve presente 
e atuante. 

Logo que Antônio Sales retornou de sua viagem ao Rio em 1 9  de ja-
neiro de 192 3, onde fora à procura de melhoras para seus padecimentos, 
proc11r ..J dinamizar a Academia e torná-la menos decorativa; tentou abrandar 

, . ,.., ,, . . 

a vaiuétde de determinados I iteratos cujas un1cas preocupaçoes eram a at1v1-
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dade mercantil e as lutas da politicagem". Entrevistado pelo o 
sua residência no Alagadiço, em junho de 19 2 3, percebe-se pelas suas 
t�s ao I nqué

.
rito

. 
L �t:rário qu� ele c��

ntinuava não �creditando muito 
t1nos dessa 1nst1tu1çao ao af1rmar: Do nosso me1o literário lhe dilll 
considero uma espécie de guarda-nacional intelectual, em que hl 
mas não há soldados: q�ero

, 
dizer qu� há basta

.
nte quem escreVI • 

capaz de escrever, mas nao ha quem le1a. Temos Inteligências 
a formação de um �eio, mas �m montão de tijolos e de telhas n1o 1 
casa. Falta um arqu1teto que de forma ao nosso acervo intelectual. Foi 
esse fim, creio, que se ressuscitou a antiga Academia de Letras. M• 
parece que foi mais feliz quando disse a Lázaro que se levantasse 1 

' 

A Academia levantou-se, mas não andou .. . " 
Queiram ou não Leonardo Mota foi o estopim benfazejo. Sem 

agradecimento por ele pronunciado na noite de 22 de março de 1922, 
mando a atenção para o marasmo, para o sono letárgico em que estava 
lhada de há muito a nossa mais avançada sociedade cultural, certamente 
teria mudado por aquela época. 

Antônio Sales não se encontrava em Fortaleza. Pois se aqui 
teria comparecido à reinstalação da Academia e claro, sentiria orgulho n 

empossado como segundo-secretário seu amigo Leonardo Mota. 
Mesmo com Justiniano de Serpa presidente de honra e Tomás 

• 

seu presidente efetivo, não teve a Academia atuação destacada. A 
de Antônio Sales, os padecimentos físicos de Justiniano por quatro 
sua transferência para o Rio atendendo a recomendações médicas, foram 
tivos para o completo desânimo que se apoderou entre os sócios 
E o falecimento do nume tutelar, do principal elemento aglutinador, 
niano, numa quarta-feira do primeiro dia do mês de agosto de  1923 no 
acabaria por matar novas esperanças . .. 

Os anos vão passando quando, em inícios de 19 30, Válter 
acompanhado por José Sombra, foi ao encontro de Antônio Sales no 
diço e praticamente exigiu a cooperação ativa do anfitrião na nova .. r. 

ração da Academia Cearense de Letras. Não deu ouvidos às inúmeras 
do poeta. E ao receber deste uma carta pedindo que o dispensasse dessa 

aventura, enumerando razões pessoais, sua timidez, seu cansaço, ent 
Válter, casa a dentro, carta na mão, e a rasga em pedacinhos . . · 

A teimosia dos vinte e nove anos de idade de Válter vencia a indi 

dos sessenta e dois anos de Antônio Sales que rememorando tais 

mentes comentaria assim ao se referir ao escritor-soldado: "No seti 

rio, como no de Bonaparte, não havia a palavra impossível, e parece ?111 
obstáculos não eram mais d o  que aperitivos para seu apetite de lutado(. 

E.nfim a 14 de maio de 19 30 com a presença do Governador 

Peixoto, ta�bém acadêmico, reunir;m-se em Palácio alguns literatos 

Antônio Sales, Válter Pompeu, 4 Pá pi Júnior, Gilberto Câmara, Jo� 
Jáder de Carvalho, Luís Sucupira, Leiria de Andrade e Renato VIana, 

vistas a uma nova reestruturação da Academia Cearense de Letras. 
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Uma semana depois, na residência de Válter Pompeu, à rua 24 de 
Maio n� 862, com a presença de muitos intelectuais sob a presidência de 
Leiria de Andrade, às dezenove horas, inaugurava-se a terceira fase da nossa 
vetusta instituição, aclamado seu presidente efetivo Antônio Sales. -

Estava ele velho, cansado, abatido, doente, magoado com a nova ge-
raçA'o. E, sem o desejar, à frente de nossa Academia. Amargas suas palavras 
no ato de posse, a 30 de maio, palavras que refletem um homem desiludido: 
uLongos anos de retraimento, de ostracismo meio voluntário, me haviam 
habituado à sombra e à calma do lar, onde eu contava confinar-me cada vez 
mais para, afinal, desaparecer do mundo, despercebido, silenciosamente, 
como um conviva que se despede à francesa". 

Ainda sem sede própria, o principal centro de cultura cearense se re
unia, ora no Salão Juvenal Galeno, ora nos salões do Instituto Epitácio Pes
soa,5 outras vezes no Clube Iracema, ou nas residências de Válter Pompeu e 
de Dolor Barreira, à rua Major Facundo n<? 980, também no Instituto do 

--

Ceará ou, finalmente, no auditório da Escola Normal Justiniano de Serpa. 
Às sessões da Academia Cearense de Letras o nosso Antônio Sales não 

era muito assíduo e querendo desculpar-se de seu próximo afastamento do 
Ceará remetia uma carta-poética a seus amigos Alcides Mendes e Perboyre e 
Silva como que justificando o Despovoamento Literário:6 

� �Am igos, eu asseguro 
que também não vou de vez, 
(pois, como sabem vocês, 
já sou um homem maduro). 

Planta velha não se muda 
, . . 

sem correr ser1o per1go, 
e, assim, o fado me gruda 
ao chão que me guarda o um bigo. 

Pretendo ir ao Rio, é certo, 
m as para matar saudade 
da incomparável cidade 
que do céu fica bem perto. 

Dessa água da Carioca 

há de beber quem bebeu: 

ela o coração nos troca 

como os de Tristão e /seu. 

Algo de mim ficou lá 

no Catete, em Laranjeiras, 

na Tijuca, nas Paineiras, 

mesmo em Jacarepaguá. 
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Vou de novo contemplar 

a face formosa e cérula 

da Guanabara- essa pérola 

posta num dedo do mar. 

Do Pão de Açúcar, que louca 

saudade tenho amargado I 

Preciso do Corcovado 

como de pão para a boca! 
• 

Vou, mas volto, Deus querendo, 

que esta gente do Ceará 

volta, embora não sabendo 
se, de fato, ceará. 

Hei de voltar, mas não acho 
que faça falta hoje em dia: 
sou no pomar da poesia 
bananeira que deu cacho. 

Quando um dia desencarne 
quero enterrar-me entre os nossos; 
se o Ceará comeu-me a carne, 
que também me roa os ossos". 

Em maio de 1933 partia ele novamente para o R i o onde lá permane· 
ceria por um ano e ... quando as saudades apertaram pegou o Comandante 
Ripper e numa segunda-feira de 21 de maio de 1934 desembarcava em sua 
Fortaleza. 

Antônio Sales foi conduzindo como pôde os destinos da Academia. 
Comparava-a a Belle au bois dormant, mergulhada em sono catalépti co desde 
sua fundação e que talvez só acordasse quando dos festejos de seu primeiro 

, . centena no ... 
E no dia 21 de junho de 1939, às dezenove horas e trinta minutos, no 

., auditório da Escola Normal Justiniano de Serpa, quando das comemoraçoes 
do centenário de nascimento de Machado de Assis, Antônio Sales, já como 
Presidente de Honra da Academia, a ela comparecia pela última vez.7 

• 

NÓ TU LAS 

1 
Antonomásia criada por Oscar Lopes, em 1921, definindo Leonardo Mota. 

2 
Saudação de Antônio Safes a Leonardo Mota - Correio do Ceará, 23 de março de 

1922. 
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Vinte e sete acadêmicos presentes na tarde de sexta-feira de 8 de setembro de 

1922, no Clube Iracema, data da reinstalação da ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS. 

Colhidos pela objetiva do fotógrafo Manoel Leite, vemos: 
- sentados, da esquerda para direita, o tesoureiro Antônio Teodorico da Costa, 

Antônio Augusto de Vasconcelos, o TC? Secretário Raimundo de Arruda, o 

Presidente Tom;Js Pompeu de Sousa Brasil, o Presidente de Honra Justiniano 
de Serpa, o Vice-Presidente Barão de Studart, o 2t:? Secretário Leonardo Mota 

e Alfredo Castro; 
- em pé, no mesmo sentido, José Lino da Justa, Ouintino Cunha, Francisco 

Prado, Cruz Filho, Tom;Js Pompeu Sobrinho, Fernandes Távora, Alba Valdez 
(a única mulher e de chapéu), Alvaro Gurgel de Alencar, Safes Campos, Anta
nino da Cunha Fontenele, Soares Bulcão, José Sombra, Andrade Furtado, 
Raimundo Ribeiro, João Otávio Lobo, Cursino Belém, Beni Carvalho e Júlio 
de Matos lbiapina, ambos fardados, de branco, professores do Colégio Militar 
e, entre eles, o teatrólogo Carlos Câmara. 
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3 
Acadêmicos presentes na tarde da instalação da Academia Cearense de Letras confor

me a objetiva do fotógrafo Manoel Leite. Sentados à Mesa: Antônio Teodorico da 
Costa, Antônio Augusto de Vasconcelos, Raimundo de Arruda, Tomás Pompeu, Jus

tiniano de Serpa, Barão de Studart, Leonardo Mota e Alfredo Castro. Por trás, de pé: 

José Lino da Justa, Quintino Cunha, Francisco Prado, Cruz Filho, Tomás Pompeu 
Sobrinho, Fernandes Távora, Alba Valdez (a única mulher e de chapéu)� Álvaro Gur

gel de Alencar, Sales Campos, Anton i no da Cunha Fontenele, Soares Bu leão, José 
Sombra, Andrade Furtado, Raimundo Ribeiro, João Otávio Lobo, Cursino Belém, 

Beni Carvalho e Júlio de Matos lbiapina, ambos fardados, de branco, professores do 

Colégio Militar do Ceará e Carlos Câmara. Ao todo, vinte e sete intelectuais. 

Leitura de uma Ata Geral das sessões preparatórias feita por Leonardo Mota. Falaram 
o Presidente Tomás Pompeu, o orador oficial Antônio Augusto de Vasconcelos e An

tônio Teodorico da Costa. Solenidade realizada no salão do primeiro andar do Palace
te Ceará, onde funcionava o Clube Iracema, ao som da Banda de Música do Regimen
to Militar. 

4 
Válter Pompeu viveu trinta e oito anos. Esposo exemplar e pai extremoso. Úrfão an
tes da puberdade, seguiu a carreira das armas. Bacharel em .. Direito, Professor e Histo
riador. Polemista vigoroso. 

5 

6 
Inaugurado a 27 de junho de 1924. 

Despovoamento Literário, Correio do Ceará 28 de janeiro de 1933. 
1 Antônio Sales fez parte da subcomissão encarregada de organizar o Dicionário Biblio

gráfico Brasileiro, sob os auspícios da Academia Brasileira de Letras, e da equipe res
ponsável pela apresentação da obra monumental "O Cearense na Metrópole Brasilei
ra", em três partes, cabendo ao nosso poeta o tema "O Cearense nas Artes". 
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