
• O MONUMENTO A JOSt: DE 
ALENCAR 

Antônio Sales, escondido na pele de Ivo do Vai, da seção Contas sem 
Fio, quando da presidência de Justiniano de Serpa, comentava numa de suas 
crônicas: "E para assinalar o advento de um puro intelectual na suprema ad
ministraÇão do Estado, cremos que o momento é oportuno para lançar a idéia 
de que esta humilde crônica se faz ve1'culo, e vem ser a ereção de uma estátua 
de José de Alencar em nossa capital". 

Estava, assim, lançada a semente. Todavia, com a transferência para o 
Rio de Janeiro de Justiniano de Serpa, por problemas de saúde e dos quais 
viria a falecer a 1<? de agosto de 1923 após tantos padecimentos físicos, assu
mia a presidência do nosso Estado seu vice-presidente Ildefonso Albano e que 
durante treze meses desenvolveu um governo operoso e equilibrado. 

Terminava o ano de 1923 com o desaparecimento de seu grande amigo 
e compadre Abílio Martins, entrava o ano de 1924 com as homenagens dedi
cadas em janeiro, à passagem do primeiro semestre de ausência do nobre filho 
de Aquirás e com a morte de Dona Delfina, mãe do nosso poeta, aos oitenta 
anos de idade, lá em Maranguape. 

Todos esses contratempos, mais os incômodos seus de sáúde e os de sua 
família, fizeram-no esmorecer um pouco frente àquela idéia inicial; passada a 
borrasca, iria ele entender-se com o seu prezado amigo Desembargador Morei
ra da Rocha, a quem os destinos de nossa terra estavam confiados a partir de 
julho de 1924. 

Fica, assim, provado o pioneirismo desse movimento que pertence a 
Antônio Sales, incansável no lembrar ao povo cearense, através de seus arti
gos, da proximidade do centenário de nascimento do autor de Lucíola. "Não 
me envaideço com a primazia desta lembrança (a da estátua) e, apenas fui o 

instrumento que a despertou para que ela faça seu caminho na consciência 

dos meus conterrâneos". Também não escondia sua desilusão ao saber que até 
um pequeno Estado como o Maranhão já eternizara no bronze sua dívida para 
com o filho ilustre Gonçalves Dias. 

Confessava que Mário de Alencar após agradecer-lhe em cartas tanta 
dedicação, não se mostrava otimista quanto aos resultados da campanha e que 
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a aposição obrigatória de retratos de seu pai em todos os estabelecimentos 

escolhidos pela Diretoria de Instrução Pública de Fortaleza representava, sem 

dúvida alguma, uma vitória da inteligência: . . . . .. . 
Idealista impenitente, como ele propno se deftntra, aftrmava Anton1o 

.Sales pelo Correio do Ceará em outubro de 1924: nAiiás, eu penso que neste 

terreno minha missão está quase finda: apenas pretendi lembrar ao Ceará o 

seu dever para com o seu grande filho, dever até hoje esquecido entre absor

ventes preocupações utilitárias, que parece serem hoje as únicas que povoam 

o esplrito dos nossos conterrâneos". 

A data magna se ia aproximando. Estávamos no ano de 1928. A 25 de 

março saía da Maison Art-Nouveau uma comissão de representantes da im

prensa fortalezense com destino à residência do Coronel sobralense Antônio 

Diogo de Siqueira para a solene entrega do Livro de Ouro com que o filantro

po iria angariar, no alto comércio, fundos para ajuda à construção do monu
mento citado. Ouviram-se as falas de Perboyre e Silva, em nome da Associa
ção Cearense de Imprensa e do Dr. César Cais, este agradecendo em nome do 
benemérito, enquanto a banda do 239 Batalhão de Caçadores abrilhantava a 
solenidade. Ao final, uma taça de champanha vendo-se, no instantâneo tirado, 
no canto à esquerda, de pé, o nosso Antônio Sales. O Livro de Ouro apresen
tava-se como uma verdadeira obra de arte, quer na parte gráfica, quer nos tra
balhos de ourivesaria, portando na capa um lindo escudo de ouro, obra do 
ourives Agnelo Pereira. 

Uma grande subscrição popular, acionada pela Associação Cearense de 
Imprensa arregimentava cearenses e promovia: sessões extraordinárias das 
diretorias de todas as associações de classe existentes nesta capital, subscrições 
em todas as repartições públicas federais e estaduais, entre todos os corpos 
docentes e discentes de todos os órgãos de ensino, entre a oficialidade e pra
ças do 23 BC e do Regimento Militar do Estado. Distribuíram-se listas espe
ciais aos membros da Justiça, do Clero, das diretorias de sociedades recreati
vas e esportivas, às firmas bancárias, às classes de profissionais liberais. 

Chegava o mês de setembro e a 17, no Rio, no saguão do Liceu de Artes 
e Ofícios, data marcada para a escolha da melhor maquete do monumento a 
José de Alencar, presente a Comissão e com grande afluência de artistas inte-, 

lectuais, jornalistas, membros da colônia cearense, o jornalista Gilberto Câma-
ra, presidente da Associação Cearense de Imprensa, deu início aos trabalhos. 

Mai� �e uma dezena de maquetes apresentaram-se a julgamento sob 
os pseudontmos de Alencar, Brava Gente, Cipó, Criterium Cruzeiro do 
Sul, Diabo, Flavius, Honra ao Saber, lris, I ta, Loredano, Poti R�neme e Taba�ara. E�colhi

.
d?s os quatro primeiros lugares, Criterium, Cipó : Raneme e Taba

Jara e 1dent1f1cados os concorrentes, foram aclamados: 1 o. lugar I Humberto 
Cozzo; 2o. lugar,.Dante Croce; 3o. lugar, José Rangel e Pais Leme· 4o. lu ar 
Paulo Manzuchelll. I g ' 

José Rangel deitou o verbo pelos J·ornais dt"zendo se c d . - apaz e executar 
a obra e mete� � pau, d rscretamente, nos artistas seus colegas do Su 1. A Comrssao, composta de José Mariano Filho, Gustavo Barroso, Ronald 
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Fotografia colhida no domingo de 25 de março de 1928, na residência do fi/sn· 

tropo AnttJnio Diogo de Siqueira, por ocasilo da entrega do LIVRO DE OURO que 

lhe fazism alguns membros da Associaçlo Cearense de 1 mprensa e representantes de 

jornais e revistas desta cidade e que se destinaria ao recolhimento de subscrições co� 
vistas j construçlo da estlltua de José de Alencar. Sentado, ao centro, o rico industfl�l 

sobralense com o referido livro na mio esquerda. Em pé, no canto ã esquerda, Ant�niO 

Sales, presente ao brinde, taça de champanha ã mão. 
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de Carvalho, Nogueira Silva e Gilberto Câmara decidiu confiar ao escultor 
paulista vitorioso de vinte e oito anos de idade a execução da estátua e aos 
demais· classificados ofertar prêmios em dinheiro de dois contos de ré is, um 
conto de réis e quinhentos mil réis. 

Humberto Cozzo, 1 obrigado a transferir seu atelier de São Paulo para o 
Rio, fez acompanhar o seu.trabalho artístico de um memorial descritivo justi
ficando seu projeto baseado no binômio simplicidade e originalidade. Disse 
preferir a posição de José de Alencar sentada upor achá-la mais adequada a 
um homem que agiu mais com o cérebro que com ações; sentado, interrompe 
suas anotações para concentrar seu pensamento numa visão que só ele vê ao 
longe . . . " Dimensionou o monumento, em granito branco de ltaquera, com 
altura de seis metros e meio, comprometeu-se a executá-lo por cem contos de 
réis, ficando com a Comissão as despesas decorrentes com o frete e terminado 
o projeto, cinqüenta e nove blocos pesando sessenta quilos, embarcou-o para 
cá pelo Purus. 

Muitas contribuições surgiram de todos os recantos, em resposta às cir
culares enviadas pela nossa Associação Cearense de Imprensa, quase sempre 
com vistas aos conterrâneos distantes. O cratense Artur Bom ílcar procurava o 
oficial-de-gabinete do Ministro' da Justiça, Léo de Alencar, neto do homena
geado e entregou-lhe a subscrição assinada por descendentes diretos do cantor 
de Iracema. Vale recordar os integrantes da preciosa lista, cujo total arrecada-
do, no valor de cento e setenta mil réis, seguiu endereçado, em vale, ao ínte
gro magistrado cearense José Eduardo Torres Câmara, tio de Gilberto: a nora 
de José de Alencar, Helena de Alencar e seus filhos, netos do romancista, 
Jorge (falecido), Léo, Rui, Ivo, Gil Afonseca e Haroldo e mais os parentes Fe-

- nelon, Artur e Amélia Perdigão. 
E o Hino ao Monumento? Antônio Sales gozava férias em Porangaba, 

nos inícios de 1929, quando foi procurado pelo maestro a lagoa no Euclides 
da Silva Novo, interessado em que o poeta escrevesse uns versos que se ajus
tassem à melodia, já por ele composta, com vistas ao Hino a José de Alencar. 
E, quando impresso, ofereceram-no à Diretoria Geral de Instrução, na pessoa 
de seu diretor, Dr. Joaquim Moreira de Sousa, pedagogo e o criador da Escola 
Ativa. Foi um trabalho hercúleo o desse maestro dirigindo cento e vinte e cin
co ensaios por todas as escolas de Fortaleza, regendo quinhentas crianças no 
dia da inauguração do monumento. 

Nem todo mundo ficaria satisfeito. Guedes Filho, através das páginas 
da Gazeta de Notícias, edição de domingo de 25 de abril de 1929, criticava a 
letra e desancava a música, lamentando fosse José de Alencar obrigado a 
ouvir, em sua homenagem, uma nletra de pé de viola na música de um samba 
carnavalesco". E lamentava a infelicidade do romancista unão poder pegar de 
um cabo de vassoura e bancar o delegado de Beberibe '', como o mereciam os 
dois compositores. Analisou poesia e música, achando-as contraditórias, uma 
inimiga da outra, ambas não se completando, uduelo das duas serpentes da 

lenda que findaram por engolir uma a outra e desapareceram". 

O Maestro Luigi Maria Smido não ficara atrás, e pelo Jornal do Comér-
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.. . bém investindo na mesma tecla. Contra esse esta-cio divulgara tres artigos tam 
estro de música do Colégio Milltar Silva Novo, 

defendendo-se pelo rre1o . 
, 

d I ano contra tais invectivas. aque e ' 
"niões 0 nosso Antônio Sales assim se pronunciava: Diante de tantas op• . 

h · 
�� s ·�" am poesia musicada, quando o que ouve foi uma UFa/a o mluv "' . 

N 
� . � . 

• •1 • . -� • .. e' a música do maestro S1lva ovo 101 ,e, ta antes de mÚSICa poetlt/Cwa, IS,O , , . 
d . . 0 �rtro forneceu-me um espec1me os versos que se poder1am m1nha letra. mae� 

-

� . 

·�· . -� 1 um outro ligeiro hiato propos1ta o, co1sa encontra 1ça nos trlt/CliUOS, sa vo 
1
. 

- d 
, 

melhores versos dos melhores poetas. Aquelas comp 1caçoes e pes gregos, de 
� 1 maestro Smido, nunca foram de fato observadas em modernos que ,.a,a o 

.,. . 
-

, · 1 rtunueses onde as pausas e as ton1cas sao os un1cos e ementos do versos po �· , 
, , . . . ,, 

ritmo de que o bom ouvido do poeta e o un1co JUIZ • '
A idéia da ereção do monumento a José de Alencar coube todinha a 

Antônio Sales.2 Seus artigos, conscientizando e conduzindo o povo cearense 
para as festas comemorativas do primeiro centenário do nascimento do grande 
filho do Ceará, apontam-se pioneiros. O Centenário de José de Alencar, José 
de Alencar, Estátua a José de Alencar, José de Alencar e o Hábito da Censura, 
José de Alencar e o Dr. Matos Peixoto, Ainda a Edição das Obras de José de 
Alencar, os títulos de algumas de suas crônicas onde a figura do indianista 
surgia retratada e glorificada. 

O seu apelo, em tom comovido e publicado em todos os diários locais, 
assim terminava: ''Só ao pé do vulto de José de Alencar, perpetuado no bron
ze poderemos condignamente celebrar o centenário do nascimento desse que 
é a mais pura glória de nossa raça e a mais alta mentalidade de nossa Pátria". 

Sua amizade com Mário de Alencar foi uma constante. De sua corres
pondência íntima com o discípulo querido de Machado de Assis, sabe-se que 
Mário enviara ao nosso poeta magnífico retrato do pai e I h e confessara o gran
de desejo de lançar uma edição definitiva de toda a obra alencarina. Antônio Sales discordaria, em parte, da idéia do filho de José de Alencar, opinando que na edição definitiva da obra em questão só deveriam constar as suas produções estritamente literárias, o que tornaria a referida edição menos onerosa, deixando-se de lado a sua bagagem política, como discursos e relatórios, pois que tais debates parlamentares já estavam incluídos nos próprios Anais do Congresso. 

Mas a morte surpreendeu o autor de O que tinha de ser aos cinqüenta e três anos de idade deixando uma saudade imensa no coração sensível de An· tônio Sales. 
Certamen.te o nosso poeta se mortificava sabedor da dívida do Ceará para c�m o seu fil

.
ho superior; lembrava, magoado, que o Rio, no distante 1� de mato de 1897 Já erguera ao filho de Messejana belíssima estátua a que não faltara o seu discurso como representante da colônia cearense Da( todo o seu empenho coadjuvado pelo dinamismo d� Gilberto Câma· r a; este lutou durante dezasseis meses para tornar o sonho, o projeto de Antô· 
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Partitura para piano do Hino ao Monumento José de Alencar. Executado e can
tado no dia 19 de maio de 1929. 
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nio Sales em realidade. Quer no Rio, quer aqui em Fortaleza, transformara-se 
num batalhador infatigável e as festas suntuosas que se realizariam no primei
ro de maio de 1929, na nossa Praça Marquês de Herval, o resultado dessa obs-

. -t1naçao. 
Ambos se completaram. Antônio Sales e Gilberto Câmara. Um, a pala

vra, o pensamento, a pena. Outro, a luta, a ação, o combate. 
E Antônio Sales sabia disso muito bem. Sua campanha, iniciada em 

1923 sensibilizaria os governos de Ildefonso Albano, Moreira da Rocha e 
Matos Peixoto. E até que este último, em fevereiro de 1929, chegou a solicitar 
à Assembléia Legislativa uma verba de cinqüenta contos de réis para a publica
ção das obras do nosso José de Alencar. Certamente o falecimento de Mário, 
em dezembro de 1925, deve ter contribuído para o arrefecimento do objetivo 
principal de Antônio Sales. E tudo dormiria o sono do esquecimento e da in
diferença não fosse a presença jovem e a força de vontade de seu grande par
ceiro. E Antônio Sales não poderia oferecer maior exemplo de modéstia e des
prendimento ao reconhecer de público: "Minha propaganda, que não teve um 
caráter prático, nenhum resultado produziu. A vitória dessa idéia estava reser
vada, porém, a Gilberto Câmara". 

NÓ TU LAS • 

1 Humberto Bartholomeu Cozzo faleceu em sua residência do Leme, aos oitenta e um 

anos de idade, em setembro de 1981, vftima de edema pulmonar, deixando a viúva 

lolanda e o filho Rubens. Autor também dos monumentos a Bias Fortes (Barbacena), 

a João Pessoa (em João Pessoa), a Benedito Valadares (em Uberaba) e da herma de 

Machado de Assis. 

2 Antônio Sales também participou, com Agliberto Xavier e Paulino Van Erven, da co

missão encarregada de escolher o melhor projeto com vistas a estátua de Floriano Pei

xoto, cabendo ao do pintor e escultor positivista ortodoxo Eduardo Sá a preferência 

do júri. 

• 
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