
Tudo isso vem confirmar o que dissemos há· pouco: não 
eram exclusivamente literários os objetivos da Academia Cea
rense, que por sinal pretendia editar uma obra, O Ceará em 
1896, que seria uma espécie de enciclopédia regional, ficando 

. 

cada tema a cargo de um especialista na matéria . Tal empre-
endimento, porém, infelizmente não foi levado avante . 

Foram presidentes da Academia Cearense: Guilherme 
�tudart, seu verdadeiro idealizador (provisoriamente) , Tomás 
Pompeu e Pedro de Queirós. 

A partir de 1902 como observa Dolor Barreira vão 
rareando as sessões da entidade, terminando por cessar total
mente . 

Quanto à revista, como já foi dito, circulou até 1914. A 
partir de então, podemos dizer que praticamente morreu a 
Academia Cearense . Entretanto, convém avançarmos no tem
po, uma vez que não está definitivamente encerrada a histó
ria dessa agremiação . Assumindo um caráter eminentemen
te literário, e sob outra denominação, vai aparecer, em 1922� 
uma entidade que é a continuação da Academia Cearense. 

A ACADEMIA CEARENSE DE LETRA.� 

(Segunda Fase da Academia Cearense) 

No governo Justiniano de Serpa, teve lugar a reorganiza
ção da Academia: dos 28 antigos componentes, somente 8 es
tavam em Fortaleza . E, por iniciativa de Leonardo Mota, foi 
elevado o número de sócios para 40, como na Academia Fran
cesa (e na Academia Brasileira de Letras) , tendo cada cadei
ra um Patrono. A exemplo das outras entidades congêneres 
do País, denominou-se Academia Cearense de Letras, sendo 
esta sua composição: 

1) Guilherme Studart. 2) Justiniano de Serpa. 3) Tomás 

Pompeu. 4) Antônio Augusto de Vasconcelos. 5) Pe . João A. 
da Frota . 6) Antônio Sales . 7) Pápi Júnior. 8) Alf. Castro . 
9) Rodolfo Teófilo . 10) Tomás Pompeu Sobrinho. 11) Adonias 
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Lima· 12) Antonino Fontenele. 13) Júlio Maciel . 14) Alba 
Val�e�. 15) Moreira de Azevedo. 16) Carlos Câmara. 17) Pe. 
Antomo Tomás. 18) Bales Campos. 19) Leiria de Andrade. 
20) Otávio Lôbo. 21) Cruz Filho. 22) Cursino Belém. 23) 
Ant6nio Teodorico da Costa. 24) Soares Bulcão. 25) Matos Pei
xoto. 26) Jorge de Sousa. 27) Beni Carvalho. 28) José Lino da 
Justa. 29) Fernandes Távora. 30) Alvaro de Alencar. 31) . 
Francisco Prado. 32) Júlio Ibiapina. 33) Ferreira dos Santos. 
34) Andrade Furtado. 35) Raimundo de Arruda. 36) José 
Sombra (filho). 37) Raimundo Ribeiro. 38) Antônio Dru
mond. 39) Quintino Cunha e 40) Leonardo Mota. 

Grifamos os nomes daqueles que fizeram parte do pri
mitivo grêmio. 

Nessa nova fase da Academia (pois considera-se oficial
mente como sendo a mesma entidade), foi Tomás Pompeu o 

primeiro Presidente, sendo o Presidente de Honra Justiniano 
de Serpa. 

Mas, como diz ainda Dolor Barreira, com base em depoi

mento de Leonardo Mota, não foi das mais apreciáveis a atua

ção da entidade nessa época: adoecendo Justiniano de Serpa, 

que viria a falecer em .1923, arrefeceram os ânimos dos acadê

micos que, entretanto, continuaram a cultivar as letras, atra

vés dos periódicos ou da publicação de seus livros. A Acade

mia, porém, parecia ir novamente entrar em colapso. 

A ACADEMIA CEARENSE DE. LETRAS 

(Terceira Fase da Academia Cearense) 

Aconteceu todavia que, assumindo o Governo do Estado 

0 Dr. José Carlos de Matos Peixoto (que figurou entre os 40 

componentes da Academia em 1922), houve nova reorganiza

ção, desta vez em 1930, sob a inspiração do �istoriador Vál�r 

Pompeu, continuando a entidade a denominar-se Acad.enua 

cearense de Letras, e cónservando-se com quarenta membros, 

cada Cadeira com um Patrono. 
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Cerca de 27 escritores deixaram de compor a nova lista 
de sócios, que ficou assim constitufda : 

1) Ermínio Araújo. 2) Amora Maciel. 3) Luís Sucupira . 
4) Pontes Vieira. 5) Antônio Furtado. 6) Pompeu Sobrinho . 
7) Cruz Filho. 8) Válter Pompeu. 9) Fernandes Távora . 10) 
Matos Peixoto. 11) Carvalho Júnior. 12) Joel Linhares. 13) 
Natanael Cortez. 14) Misael Gomes. 15) Jáder de Carvalho. 
16) Antônio Teodorico. 17) Renato Braga. 18) Andrade Fur-
tado . 19) Martinz de Aguiar . 20) Antônio Sales . 21) Clodo
aldo Pinto. 22) Leiria de Andrade . 23) Elias Malmann. 24) 
Júlio Maciel . 25) Demócrito Rocha . 26) Otávio Lôbo . 27) 
Pápi Júnior. 28) José Sombra Filho. 29) Carlos Studart Fi
lho. 30) Adauto Fernandes. 31) Mozart Pinto. 32) Josaphat 
Linhares. 33) Tomás Pompeu Filho. 34) Dolor Barreira . 35) 
Teodoro Cabral. 36) José Martins Rodrigues. 37) Mozart Fir
meza . 38) Monte Arrais . 39) Beni Carvalho . 40) Emídio Bar
bosa. 

Nesse mesmo ano de 1930 foi criada outra agremiação, 
denominada Academia de Letras do Ceará . Dela faziam par� 
te alguns elementos da Academia Cearense de Letras, como 
Antônio Furtado, Demócrito Rocha, Beni Carvalho, Mozart 
Firmeza e Matos Peixoto, além de nomes estranhos ao velho 
grêmio, como Henriqueta Galeno, Menezes Pimentel, Alencar 
Matos, Sidney Neto, Perboyre e Silva, Gastão Justa, J .  W .  Ri
beiro Ramos, Hugo Catunda, Leite . Maranhão," Livino de Car
valho, Manoel Albano Amora e Adonias Lima, este último, 
membro da Academia Cearense de Letras em 1922. 

Estas duas agremiações terminaram por fundir-se em 
1951, graças aos esforços de Dolor Barreira, Joel Linhares e 
Clodoaldo Pinto, pela Academia Cearense. de Letras, e de Hen-
riqueta Galeno, Albano Amora e Perboyre e Silva, pela Acade
mia de Letras do Ceará, com o que eram atendidos os apelos 
que, nesse sentido, haviam feito Martins d'Alvarez e Mário 
Linhares, residentes no Sul do País . Nas vagas dos sócios fa
lecidos ou ausentes, entraram os membros da segunda, e a de
nominação vitoriosa foi a de Academia C.earense de Letras. 

• 

186 

' 



Dolor Ba·rreira, figura principal dessa fusão,· foi então acla
mado por todos para dirigir a entidade, · que experimentou 
uma fase rle·autêntico renascimento. 

Diga-se, por amor à verdade, que a Academia Cearense 
de Letras de 1930 pretendeu a princípio ser uma entidade au
tônoma, sem vinculo com a agremiação de 1894 e sua reorga
nização de 1922,. como se pode ver não só de seus Estatutos, 
onde se declara constituir-se e não reconstituir-se bem como ' 

da "Exposição de Motivos" publicada no Diário do Ceará e da-
tad� de 29 de maio de 1930, onde há mesmo alusões desfavo
ráveis àquelas: "Já duas vezes se pretendeu erguer entre nós 
uma corporação representativa da atividade intelectual, e é 
esta a terceira, portanto, que se faz a fundação de uma Aca
demia de Letras no Ceará. Da Academia Cearense perdem-se 
na poeira dos arquivos as pálidas reminiscências; da Acade
mia Cearense criada em 1922, como uma das partes do pro
grama comemorativo do Centenário da In<lependência do 
Brasil, nunca houve a menor parcela de iniciativa para o cum
primento do que deveria constituir um ato de presença, a sua 
finalidade.'' 

Leve-se o tom acre à conta de desabafo contra o marasmo 
de nossa vida intelectual no início da década de 30, lembrando 
ainda que, poucos anos m�is tarde, todos os acadêmicos eram 
tinânimes em considerar a entidade realmente o prolonga
mento da mesma que se inaugurara no século passado. Assim 
é que a revista traz indicação de segunda fase. 

Desde a reorganização de 1922, tem-se modificado não 
somente o quadro dos componentes da entidade, mas também 
a lista dos Patronos, que sofreu alterações em 1930 e em 1951. 

Teve a Academia Cearense de Letras, de 1922 até o pre

sente, em sua Presidência, além de Tomás Pompeu (em 1922), 
. 

Antônio Sales,. depois Tomás Po�peu Sobrinho, Dolor Bar-

reira (aclamado quando da fusão a que aludimos), Mário 

Linhares, Raimundo Girão, Andrade Furtado, Renato Braga, 

Antônio Martins Filho,. Eduardo Campos e Cláudio Martins 

(a t ual) . , · · : · . . · · · .. 
· · 
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Damos a seguir a lista das quarenta Cadeiras da Acade
mia Cearense de Letras, com os nomes de seus Patronos e os 
nomes e noticias blobibllográflcas dos atuais ocupantes . 

• 

1 LFO Ferreira CAMINHA (romancista) Sânzio de 
Azevedo. 

2 ALVARO Dias TINS (poeta) Luís Sucupira, jor-
nalista, economista e professor. Foi Deputado Federal, 
tendo exercido ainda as funções de Secretário de Estado 
dos Negócios da Fazenda e de Inspetor da Alfândega do 
Ceará, e interinamente foi Interventor Federal no Esta
do . É de todos conhecida a tenacidade com que sempre 
defendeu os princípios do Catolicismo, através das pági
nas d'O Nordeste, ao lado de Andrade Furtado. É autor 
de obras sobre Religião e Economia, entre elas o Curso 
de Ação Católica (1937) e o Programa de Economia Polí
tica (1940) . Isso para não falarmos dos Equatoriais, li
vro de versos com que estreou em 1917, sob o pseudôni
mo de Rubens Brá·ulio. Exerceu o magistério no Institu-
to Católico de Estudos Superiores e no Instituto Social, 
no Rio de Janeiro (onde também se destacou no jornalis
mo) e em vários colégios de Fortaleza, sendo ainda mem
bro do Instituto do Ceará. 

3 ANTONIO AUGUSTO de Vasconcelos (jurista e profes
sor) Antônio Martins Filho, historiador, jurista e pro
fessor, Presidente de Honra da ACL, será visto oportuna
mente, com o Grupo Clã. 

4 ANTóNIO BEZERRA de Menezes (poeta e historiador) -

Mílton Dias, cronista, contista e professor, será estudado 
no Grupo Clã. 

5 Antônio PAPI JúNIOR (romancista, teatrólogo e contis
ta) Fran Martins, romancista, contista, jurista e pro
fessor, será também focalizado quando da apresentação 
do Grupo Clã. . · 

6 ANTONIO POMPEU de Sousa Brasil (médico) F. Al-
ves de Andrade, ensaísta, professor e engenheiro-agrôno-
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I 

mo, técnico em problemas agrários, além de humanista; 
tem cultivado a poesia . Exerceu, entre outros, os cargos 
de Secretário de Estado da Secretaria de Agricultura e 
Obras Públicas e de Delegado do Ministério da Agricul
tura do Ceará. É professor da Escola de Agronomia da 
Universidade Federal do Ceará, e membro do Instituto do 
Ceará. De sua vasta bibliografia, destacamos: Tomás 
Pompeu e o Seu Tempo (1954), Estudo de Zootécnia Re

gional (1950), ·O Pioneiro do Folclore no Nordeste do Bra
sil (1950), A Reforma Agrária no Polígono das Secas 
(1959), Agropecuária e Desenvolvimento do Nordeste 
(1960), Agronomia e Humanismo (1967), O Seminário de 
Fortaleza e a Cultura Cearense (1967), Renato Braga -
in memoriam (1969), A Integração do Ensino das Ciên
cias Agrárias na Universidade Brasileira Moderna (1970), 
e Ensaios de Sociologia Rural (1971) . É ainda autor das 
Introduções das Lendas e Canções Populares, de Juvenal 
Galeno (3.3 ed. , 1965) e do Jeca Tatu e Mané Xiquexique, 
de Ildefonso Albano (2.a ed. , 1969). Como poeta, é ''bis
sexto'', tendo recentemente lançado suas mensagens em 
minúsculas (1973) . 

'7 CLóVIS BEVILAQUA (jurisconsulto) Nertan Macedo 

• 

jornalista, historiador, teatrólogo e poeta. Redigiu vários 
jornais no Recife e no Rio de Janeiro, onde reside. Ini
ciou-se no poema e, depois de incursionar pelo teatro, fi
xou-se no estudo histórico. É hoje funcionário graduado 
do Ministério da Fazenda. Publicou Caderno de Poesia 

(1949), Cancioneiro de Lampião (1959), Rosário, Rifle e 

Punhal (1960), O Padre e a Beata (1961), Capitão Virg-z.t· 

lino Ferreira, Lampião (1962), Memorial de Vila Nova 

(1964), O Clã dos Inhamuns (1965), O Bacamarte dos 

Mourões (1966), O Clã de Santa Quitéria (1967), Dois 

Poetas Pernambucanos (1967), Floro Bartolomeu (1970), 

Cinco Histórias Sangrentas de LampiãO (1970). Algumas 

de suas obras já contam várias edições. 

DOMINGOS OLtMPIO Braga Cavalcanti (romancista) -
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Aderbal Sales, médico e ensaísta. Fqi Secretário da Edu
cação e Saúde do Ceará e de Higiene e Saúde de Fortale
za. Exerceu mandato de deputado estadual, tendo ainda 
sido professor do Liceu do Ceará e da Escola Normal por 
vários anos. Desempenhou ainda as funções de presiden
te do Centro Médico Cearense. Publicou: Intenções 
(1930) , Tuberculose: Terreno, Hereditariedade, Contágio 
(1933) , O Brasil e a Democracia. Subsídio para a História 
(1937) , Povos e Líderes (1943) , Gilberto Freire e Alguns 
Aspectos da Antropossociologia no Brasil (1945) . O Cora
ção na Clínica de Ambulatório (1958) e Orientação e Base 
da Medicina Psicossomática (s/d) . 

9 FAUSTO Carlos BARRETO (filólogo) João Clímaco Be-
zerra, romancista, contista, ensaísta e jornalista., que será 
apreciado entre os membros do Grupo Clã . 

• 

10 Gonçalo Inácio de Loiola de Albuquerque Melo Mororó
PADRE MORORó (jornalista .e político) Abelardo F. 

Montenegro, ensaísta, sociólogo, historiador e professor. 
Foi Promotor de Justiça em Santa Catarina e no interior 
cearense . É professor da Faculdade de Ciências Econômi
cas da Universidade Federal do Ceará. Escritor de grande 
fecundidade, é autor de vasta e variada .b ibliografia, da 
qual podemos ci.tar alguns títulos: Rui Barbosa e a Revo-
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lução Industrial no Brasil (1951) , Sariano de Albuquerque, 
um Pioneiro da Sociologia no Brasil (1952) , O Romance 
Cearense (1953) , um de seus trabalho.s mais importantes 
a nosso ver, Tobiás Barreto e Machado de Assis (1954) , An
tônio ConselJ?,�.iro (1954) , Cruz e Sousa e o Movimento 
Simbolista no Bras�l (1954) ·, A Ansia de Glória de Balzac . 
e Outros Estudos (1954) , História do Cangaceirismo no 
Ceará (1955) , O Messianismo Russo (1955) , Variações . . 

em Torno da Democracia (1956) , A Ciêncj,a Política e Ou-
tros Artigos (1956) , Maquiavel e o Estado. (1957) , Histó-

• 

ria dos Partidos P9líticos Cearenses ·(1965) , Pontos de 
Economia Internacional '(1967) , Fanáticos e Cangacei-

ros (1973) . 

-
- - -
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1 1  GUILHERME. STUDART (historiador, ensaísta e médi
c

.
o) José Valdivino, ensaísta, professor,· poeta e joma

llsta . Exerceu as funções de Diretor do Instituto de Edu
c�ção Justiniano de Serpa e tem, através da imprensa ou 
da tribuna, versado temas ligados aos problemas da re
ligião, na qualidade de católico militante. Publicou co
ração ( 1939) , de poemas, O Perigo da Co-Educação ( 1939) , 
A Poética do Padre Antônio Tomás ( 1940 ) ,  Ma Grammaire 
Française (1940), A Flor da Jurema� ( 1940) , biografia, 

além de vários ensaios estampados na Revista da Acade
mia Cearense de Letras, dentre os quais "A Comédia An
gélica de José Albano" ( 1961 ) ,  "José Albano em Ode à 
Língua Portuguesa, Alegoria e O Triunfo" ( 1962) , "A For
ja de Cruz e Sousa" (1964) , "Linguagem de Alencar na 
Iracema" ( 1965) , ou "Fagundes Varela num Panorama 
de Sua Obra" ( 1971 )  . 

12 HERÁCLITO de Alencastro Pereira da. GRAÇA (filólo
go) J.  C. Alencar Araripe, jornalista, professor, en
saísta e sociólogo. Há vários anos militando na impren
sa fortalezense, e atualmente Diretor-Editor d' O Povo, 
publicou livros que constituem ensaios de grande signi
ficação, como, entre ·outros, A Faculdade de Medicina e 
Sua Ação Renovadora ( 1958) , . Nordeste, Pão e Agua 
( 1959) , Do Sonho de Brasília à Realidade do Nordeste 
( 1960) , A Glória de Um Pioneiro ( 1966) , este sobre a fi
gura e a obra de Delmiro Gouveia, e O Mundo em Três 
Dimensões ( 1967) , este último fruto de sua experiência 
jornalística e de viagens empreendidas por vários paí
ses, surpreendendo e discutindo problemas de politica in
ternacional, economia e ideologia . 

13 D. JERóNIMO TOMÉ DA SILVA (orador sacro) · Pa
dre Misael Gomes, orador sacro e professor. Ordenou-se 
em Roma, laureado em Filosofia e em Teologia pela Uni
versidade Gregoriana. No Rio de Janeiro, assumiu interi
namente a Coadjutoria da Paróquia de S .  Joaquim . De 
regresso ao Ceará, exerceu o cargo de Capelão da Santa 
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Casa de Misericórdia, tendo sido ainda pró-Vigário Ge
ral do Bispado. No ano de 1913 fundou, com outros, o 
Colégio Cearense; em 1921 ingressou por concurso no 
magistério militar, lecionando História do Brasil no Co
légio Militar do Ceará; extinto este e criada a Escola 
Preparatória de Fortaleza, continuou como professor� 
reforinando-se no posto de Coronel . Foi ainda professor 
no Liceu do Ceará, durante vários anos . É membro do 
Instituto do Ceará, tendo publicado: Discurso de Para
ninfa (1917) , As Mais Fortes Características do Povo Ro
mano (1920) , Primeiras Lições (1921) , O Problema So
cial (1928) , O Pontificado Romano (1929) , A Ciência da 
História (1934) , A Influência do Mundo Oriental na Ci
vilização do Ocidente (1934) . 

14 JOAO BRíGIDO dos Santos (jornalista) Jáder de 
Carvalho, poeta, ensaísta e romancista; será mais tar
de estudado, através de sua poesia, entre os iniciadores 
do Modernismo no Ceará . · 

15 João CAPISTRANO DE ABREU (historiador) Braga. 
Montenegro, contista e crítico literário, será estudado 
oportunamente, entre os componentes do Grupo Clã. 

16 João FRANKI.IN da Silveira TAVORA (romancista) 
Joel Linhares, filólogo e professor . Foi durante muitos 
anos professor de música e canto gregoriano, mas sua 
especialidade é a Filologia Romântica, disciplina da 
qual foi titular na Faculdade de Letras da Universidade 
Federal do Ceará e na Faculdade de Filosofia do Ceará. 
Lecionou Português em diversos estabelecimentos de en
sino de Fortaleza. Exerceu o cargo de Diretor-Geral da 
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e da Jus
tiça . Tem publicado discursos e poemas esparsos, estan
do ainda inéditos vários trabalhos versando temas gra
maticais e filológicos, inclusive uma Gramática Portu
guesa. 

17 JOAQUIM de Oliveira CATUNDA (historiador) Paulo 
Bonavides, jurista, .ensaísta e professor . Titular de Ci-

192 
• 



• 

ência Politica da Escola de Administração do Ceará e 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Ceará. Membro do Instituto de Direito Público da Fun
dação Getúlio Vargas . Publicou Universidade da Amé
rica (1946), O Tempo e os Homens (1952), Dos Fins do 
Estado (19·55), Do Estado Liberal e do Estado Social 
(1958, 2.a ed., 1961, 3.8 ed . ,  1972), Ciência Política (1967, 
2.a ed. 1972), Teoria do, Estado (1967), A Crise Política 
Brasileira (1969), Textos Políticos da História do Brasil 
(1973), em colaboração com R .  A .  do Amaral Vieira, 
Reflexões Política e Direito (1973) . 

18 José Cardoso de MOURA BRASIL (médico) Antônio 
Girão Barroso, poeta, jornalista e professor . Como poe
ta, será visto no Grupo Clã .  

19 JOSÉ d'Abreu ALBANO (poeta) Mozart Sariano Ade-
raldo, ensaísta, historiador, sociólogo e professor, será 
visto entre os componentes do Grupo Clã. 

20 JOSÉ LIBERATO BARROSO (jurista e político) Clo-
doaldo Pinto, jurista e professor. Chegou na mocid.ade a 
anunciar um livro de poemas, jamais editado. Exerceu 
o cargo de Promotor de Justiça de Fortaleza, tendo sido 
professor catedrático de Direito Penal, na Faculdade de 
Direito do Ceará, alcançando ao mesmo tempo larga 
r1omeada como criminalista. Segundo o testemunho de 
Manoel Albano Amora, os seus livros são citados como 
fonte de doutrina por expoentes da ciência jurídica de 

todo o Brasil. Publicou Decadência em Matéria Penal 
(1934), Inafiançabilidade em Direito .Punitivo (1935), 
Quatro Estudos (1936), O Caso Fidélis (1945), Legítima 
Defesa Autêntica (1947), Um Caso de Alibi (1952), O Caso 
Frias (1963) etc . 

21 JOSÉ Martiniano DE ALENCAR (romancista e político) 
Raimundo Girão, historiador, economista, ensaísta, 

autor de vasta bibliografia, foi Presidente da Academia 
Cearense de Letras. Ocupava a Cadeira n.0 4, passando, 
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após a morte de Filgueiras Lima, para esta, n.0 21, antes 
ocupada pelo poeta. Será visto adiante. 

22 JUSTINIANO José DE SERPA (jornalista, parlamentar, 
orador e poeta) Eduardo Campos, contista, �omancista 
e teatróJogo. Ex-Presidente da Aca.demia Cearense de 
Letras, será visto no Grupo Clã. 

23 JUVENAL GALENO da Costa e Silva (poeta) Florival 

Seraine, ensaísta, lingüista e estudi�so do folclore. Mé
dico tem exercido altos cargos públicos dentro de sua ' . 

especialidade. Como escritor, aprofunda-se nos estudos 
lingüísticos e folclóricos, em que é versado, com renome 
nacional, tendo. exercido ainda a crítica literária. Mem
bro do Instituto do Ceará. Entre outras obras, publicou: 
Panorama Artístico na Época Colonial (1937), Cultura 

Brasileira (1938), Estudos Cearenses (1942), Através da 
· Literatura Cearense (1948), Aspectos Históricos da Lín-

. 

gua Nacional no Ceará (1949), Contribuição ao Estudo 

da Influência no Linguajar Cearense (1951), Os Estudos 

Folclóricos e Etnográficos Cearenses (1952), Reisado no 

Interior Cearense (1954), Ensaios de Interpretação Lin

güística (1954), Dicionário de Termos Populares (1959), 

Antologia do Fo·lclore Cearense (1968), além de larga 
cópia de estudos em revistas especializadas. 

24 LíVIO BARRETO (poeta) Pedro Paulo Montenegro, 

crítico literário e professor, será visto quando da apre-
. 

sentação do Grupo Clã. 

25 Manuel de OLIVEIRA PAIVA (romancista e contista) -

Carlyle Martins, poeta, contista e ensaísta. Será visto 
como poeta, entre os autores da nossa fase parnasiana. 

26 MANUEL SOARES DA SILVA BEZERRA (filólogo) 
Otacílio de Azevedo, poeta, será igualmente estudado en� 
tre os parnasianos. 

27 Manuel SORIANO DE ALBUQUERQUE (sociólogo e ju-

194 

rista) Durval Aires, jor11alista, poeta e novelista, será 
visto como poeta, entre os componentes do Grupo Clã. 



28 MARIO DA SILVEIRA (poeta) -João Jacques, cronista, 
contista e jornalista, será mais tarde estudado através 
de um de seus contos·. 

29 PAULINO NOGUEIRA Borges da Fonseca (historiador) 
Carlos Studart Filho, historiador, geógrafo, indianista 

e ensaísta. Médico e general do Exército, é Presidente do 
Instituto do Ceará, ten<l:o exercido o magistério em di
versas escolas militares, no Rio de Janeiro, em Fortaleza 
e em São Paulo, bem como na Escola Normal de Forta
leza. Como escritor, conseguiu sólido renome por seus 
estudos de História e de Geografia, praticando ainda vez 
por outra a crítica literária, sob o pseudônimo de Po
destá Ribeiro. De sua vasta bibliografia destacamos O 
Uso dos Metais na América Pré-Histórica (1924), Notas 
Para a História das Fortificações no Ceará (1937), His
tória do Ceará Holandês (1954), Estudos de História Seis
centista (1958), Fundamentos Geográficos e Históricos do 

Estado do Maranhão e Grão-Pará (1959), As Famílias 
Studart e Pereira (1960), A Revolução de 1817 no Ceará 
e Outros Estudos (1961), Os Aborígines do Ceará (1965), 
Antônio de Sampaio (1966), Páginas de História e Pre-

. 

História (1966) e Artigos de Podestá R·ibeiro (1967), Te-
mas Obsoletos (1974). Membro do Conselho Estadual de 
Cultura. 

30 Raimundo Antônio da ROCHA LIMA (crítico literário) 
- J osaphat Linhares, ensaísta, economista e professor. 

Conhecedor profundo dos problemas ligados à política 

monetária e de assuntos pertinentes ao mecanismo ban

cário e financeiro, foi professor catedrático de Moeda e 

Crédito na Faculdade de Ciências Econômicas e livre-do

cente de Ciência das Finanças na Faculdade de Direito 

do ceará. Dentre as obras que tem publicado, em sua maio

ria dedicadas a matérias de· sua especialidade, podemos 

destacar O Integrali-smo à Luz da Doutrina Social Ca

tólica (1933), A Moeda e as Finanças Públicas (1936), O 

Mil--Réis e a Política .. Financeiera do Brasil (1937), Pré-
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mios do Dinheiro ou Taxas do Capital (1937), A Moeda 
Bancária e a Função dos Bancos na Vida Econômica 
(1943), Organização Bancária Nacional (1947), O Processo 
Inflacionário no Brasil (1953), O Desenvolvimento Eco
nômico do Nordeste (1957), A Margem do Plano Trienal 
(1963), Podem os Bancos Criar Depósitos? (1966), A Re-
forma Tributária e Sua Implicação nas Finanças dÔs 
Estados e Municípios ( 1973) . 

31 Raimundo de FARIAS BRITO (filósofo) Cláudio Mar-
tins, financista, poeta e professor, atual Presidente da 
Academia Cearense de Letras, será estudado quando da 
apresentação do Grupo Clã. 

32 Raimundo ULISSES PENAFORT, cônego (ensaísta, poeta 
e filósofo) Moreira Campos, contista e professor. Será 
igualmente estudado entre os componentes do Grupo Clã. 

33 RODOLFO Marcos TEóFILO (romancista, contista, poetaJ 
polemista e historiador) Otacíli·o Colares, poeta, jor
nalista, ensaísta e professor, também faz parte do Grupo 
Clã, onde será estudado como um dos componentes da 
primeira hora. 

34 SAMUEL Felipe de Sousa UCHOA (jornalista e magis-
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trado) José Denizard Macêdo de Alcântara, historia-
dor, geógrafo e professor. Doutor em Ciências Econômi
cas, tem exercido o magistério em diversos estabeleci
mentos de ensino de Fortaleza, sendo professor do Co
légio Militar e titular da Faculdade de Ciências Econô
micas da Universidade Federal do Ceará. Exerceu as fun
ções de Vice-Reitor Para Assuntos Estudantis, na mesma 
Universidade. É membro do Ins-tituto do Ceará. e de sua 
bibliografia podemos destacar as seguintes obras: A Uni
versidade na Defesa Nacional (1941), Fundamentos da 
Administração Cearense (1946), A Conjuntura Histó
rico-Geográfica da Industrialização Brasileira (1948), Ra
cionalização da Competência Administrativa do M unicí
pio (1950), Geografia da América (1952), Vida do Briga
deiro Leandro Bezerra Monteiro (1957), Cultura e Uni-

• 
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versidade <19�7), Ensino da Filosofia no Ceará (1972), em colaboraçao com Adisia Sá, Antônio Sidra Rodrigues, Bren P · Walsh, Domingos A .  LiliJ.a e Michael A . Kelly. 
35 TO� POMPEU de Sousa Brasil Filho (historiador, geó· 

grafo, JUrista e jornalista) Cândida Galeno ensaísta 
e jornalista. Será vista oportunamente, quand� da apre
sentação de escritores contemporâneos do Grupo Clã. 

36 Tomâs Pompeu de Sousa Brasil SENADOR POMPEU 
(historiador, jornalista e politico) Hugo Catunda, his-

toriador, professor e orador. Exerceu as funções de Di
retor do Museu História do Ceará e de Secretário Muni
cipal de Educação, bem como de Diretor do Ensino Rural 
no Ceará, Delegado Regional do Ensino e Juiz do Tribu
nal de Contas do Município. Como escritor, tem cultivado, 
além dos estudos de História, a genealogia, não desde
nhando ainda as pesquisas sociológicas e os problemas 
de Educação, matérias em que é igualmente versado . 
De sua bibliografia, poderemos destacar Atualidade de 
Justiniano de Serpa (1952), bem como inúmeros ensaios 
estampados em jornais e revistas cearenses e do Sul do 
País, como "Sentido Social da Educação Nova", "Juvenal 
Galeno o Precursor da Arte Nova", "João Brígido", "Um 
Caudilho do Norte", Metodologia do Ensino na Escola 
Normal Rural", "A Duquesa do Ceará" e o Prefácio à 

segunda edição d' A Sedição do Juazeiro, de Rodolfo Teó
filo (1969) . 

37 TOMAS Pompeu LOPES Ferreira (poeta, contista e di

plomata) Manoel Albano Amora, historiador, ensaísta, 

professor e poeta. Apesar de sobressair principalmente 

como historiador, será visto como um dos poetas do Mo-
. 

demismo. 

38 TIBORCIO RODRIGUES (jornalista) F.S. Nasctmento, 

ensaísta. Tem colaborado nos periódicos cearenses, ver

sando temas de História, Sociologia ou Literatura. Já 

redigiu apresentações para livros de diversos autores con

sagrados, mas, talvez por exagerada prudência, publicou 
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apenas um livro, A Estrutura Desmontada (1972), aná
lise das novelas de Durval Aires, não chegando nem mes
mo a anunciar a publicação de Conflitos e Tendências� 
livro de ensaios que recebeu prêmio da Secretaria de Cul
tura do Município de Fortaleza. Entre os artigos espa
lhados em revistas, vale destacar "Hora de Decisão Marca 
o Futuro da Primeira Academia do Brasil", estampado 
na Revista da Academia Cearense de Letras, em 19 62. 

39 Tristão de Alencar ARARIPE JúNIOR (critico literário 
e romancista) Plácido Aderaldo Castelo, :p.istoriador, 
educador e homem público. Foi Secretário da Fazenda, 
Presidente do Instituto de Previdência çio Estado do Ceará, 
Prefeito Municipal de Fortaleza, Procurador Judicial do 
Estado, Secretário de Agricultura e Obras Públicas, Depu
tado Estadual, Ministro do Tribunal de Con�as e Gover
nador do Estado do Ceará. Entre outras obras, publicou: 
IVletodologia do Ensino da História (19 28), Rápidos Traços 

. 

Sobre a Educação do Sertanejo (1931), A Escola Normal 
Rural (1933), História Política do Ceará (1963) e História 
do Ensino no Ceará (1970) . 

. 

40 Vicente Cândido Figueira de Sabóia . VISCONDE DE 
SABóiA (médico) Artur Eduardo Benevides, poeta, en
saísta, contista e professor, será estudado entr� os com
ponentes do Grupo Clã. 

Note-se que alguns Patronos, como ANTôNIO AUGUSTO 
DE VASCONCELOS, ANTôNIO BEZERRA, GUILHERME 

· STUDART, JUSTINIANO DE SERPA, FARIAS BRITO e TO
MAS POMPEU, haviam figurado como Fundadores em 1894, 
enquanto outros, como PAPI JúNIOR e RODOLFO TEóFILO, 
pertenceram ao quadro de sócios efetivos em 1922. 

· Desde 19 37 circula a Revista da Academia .cearense de • . 

Letras, que é evidentemente a continuação da Revista da Aca-

demia Cearense, tanto assim que segue a numeração destat 
a partir de sua criação, em 1896, dois anos depois de. fundada 
a . entidade . .. 
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Se podemos dizer que foi Guilherme Studart o idealiza
dor da Academia naquele ano de 1894, igualmente devemos 
a Leonardo Mota e a Justiniano de Serpa a reorganização 
�a A�ademia, em 1922. Da mesma forma, a Válter Pompeu 
e

. 
devida a reforma de 1930, sem a qual talvez a instituição 

t1vesse desapareceido, com o falecimento de Serpa, em 1924. 
Ao nome de Vâlter Pompeu é de justiça ligar-se o de Matos 
Peixoto, Chefe do Governo então e membro da Academia d'esde 
a reorganização de 1922, como vimos e falecido no Rio de 
Janeiro, em 1976. E ligue.:Se ainda o nõme de Dolor Barreira 
à providencial fusão das duas Academias, em 1951. 

Como entretanto ficaria incompleta esta visão panorâ-
111ica, apenas com ligeiras notas sobre os acadêmicos de hoje, 
falaremos de outros que, ao longo dos tempos, têm ocupado 

' 

as cadeiras do sodalício: 

Inúmeras foram as figuras que passaram pela Academia 
Cearense de Letras; além das já focalizadas, lembrem-se ainda 
os nomes que foram ou serão comentados noutros capítulos 
desta obra, como ANTóNIO SALES, PÃPI JúNIOR e RO
DOLFO TE·óFILO, j á  vistos como romancistas ou nos qua
dros de outras agremiações; JOS.É LINO DA JUSTA e ALBA 
VALDEZ, que pertenceram ao Centro Literário; QUINTINO 
CUNHA e SOARES BULCÃOs que, também centristas, s.erão 
estudados entre os poetas de várias tendências; o PADRE 
ANTóNIO TOMÁS, também apreciado no mesmo capítulo; 
ALF. CASTRO, JúLIO MACIEL, CRUZ FILHO, M.ÃRIO LI
NHARES, ANTóNIO FURTADO e BENI CARVALHO, que 
serão analisados dentro da corrente parnasiana; OTÁVIO 
LOBO, representante da prosa parnasiana; HENRIQUETA 
GALENO, de quem trataremos quando falarmos na Casa de 
Juvenal Galeno; DEMóCRITO ROCHA, MOZART FIRMEZA, 
SIDNEY NETO e FILGUEIRAS LIMA, que serão estudados 
no Modernismo; JOAQUIM ALVES, representante do Grupo 

Clã, já na década de 40. 

Acrescentem-se os nom(lS de LEONARDO MOTA (1891-
-1948 ), responsável pela reorganização da Academia em 1922, 
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como vimos, e cultor do ensaio folclórico; são de sua autoria; 
Cantadores (1921) , Violeiros do Norte (19 25) ,  Sertão Alegre 
(1928) ,  No Tempo de Lampião (1930) , Prosa Vadia (1932) e 

uma obra a que temos aludido várias vezes, A Padaria Espi .. 
ritual (1938). Leota (era este seu pseudônimo) colhia o ma
terial folclórico diretamente do povo, en1 longas viagens pelo 
sertão. 

ADONIAS Lil\iA (1887-1971), paraibano que aqui pro
duziu obra de sociólogo e de critico social, sendo interessante 
destacar Idolatria Leiga (1910), A Mulher e Sua Cultura Jn .. 

telectual (1914), O Terror da Morte (1917) , A Vitória do Fe
minismo (1931) e O Amor Físico e a Mulher (1949) . 

CARLOS CA A (1881-1939), jornalista e teatrólogo, 
um d·os maiores vultos do teatro cearense, autor, entre ou
tras, das peças: A Bailarina (1919) , Casamento da Peraldiana 
(1919), Zé Fidélis (1920) , Alvorada (1921) , Pecados da Moci

dade (1924), O Paraíso (1929) e Os Coriscos (1931) . 

ANTôNIO DRUMOND (1882-1930) , pernambucano que, 
no Ceará, teve destaque na advocacia e no jornalismo, à 

frente da Gazeta de Notícias. Era autor de diversas obras ju
rídicas. 

ANDRADE FURTADO (1890-1968) , jurista e jornalista, 
com incursões pela poesia, destacou-se também no magistério 
superior, dirigiu desde sua fundação o jornal católico O Nor

deste. Publicou, entre outras obras, Liberdade Económica e 

Instrução Pública (1917), O Nacionalismo e a Imprensa (1918} 
A Solução do Magno Problema do Ceará (1925), A Catedral 
(1942) , Quixeramobim e Sua Vida Religiosa (1955) e Es-· 
baços e Perfis (1957). 

JORGE DE SOUSA (1877-1937), médico, orador e homem 
público, foi catedrático de Medicina Legal da Faculdade de· 
Direi to do Ceará. 

Pe. JOAO A. DA FROTA (1849- 1942) , teólogo, orador e 

filólogo, dedicado ta�bém às ciências, cultivava a poesia,. 
nada deixando, porém, em livro. 
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CURSINO BELÉM (1895-1968), j urista, jornalista, e en

satsta, autor do Perfil Histórico de Rui Barbosa (1914), A 
Alma de Nossa Gente (1915) e de vários outros ensaios sobre 
direito ou literatura. Tendo figurado no quadro de sócios de 
1922, entraria novamente na Academia na vaga deixada pela , . renuncia de Leite Maranhão, em 1957. 

LEITE MARANHAO (1894), médico, orador e ensaísta, 
tem exercido o magistério, sendo autor de várias obras ligadas 
a sua especialidade, bem como estudos sobre educação e li
teratura . 

LEIRIA DE ANDRADE (1889-1935), jurista e escritor, 
destacou-se também como orador . Embora cultivando a li
teratura e os estudos de metafísica, não chegou a deixar livro. 

FERREIRA DOS SANTOS (1881-192.3), professor e filó
logo renomeado, deixou algumas obras versando temas gra
maticais, como Dúvidas e Conjeturas e Controvérsias Grama

ticais. 

RAIMUNDO RIBEIRO (1861-1928), professor, advogado 
e magistrado, conhecedor profundo da língua latina e do 
Direito Romano, publicando vinte fasciculos das suas Lições 
de Direito Romano. 

JúLIO IBIAPINA (1890-1948), jornalista e professor, co
nhecedor de várias línguas, autor de uma gramática fran
cesa, um dicionário inglês-português e tradutor do Mein 
Kampf, de Hitler. 

FRANCISCO P'RADO (18·86-1932), advogado, professor, 
orador e jornalista, foi deputado estadual e federal; em 1911 
f11ndou com Viana de Carvalho o jornal ·O Lábaro. 

JOSÉ SOMBRA (filho) (1883-1932), professor e confe

rencista, militou também no jornalismo; publicou, entre ou

tros, os estudos A Falência da Moral Leiga (1914) e Femi

nismo (1914), tendo proferido ainda um.a conferência sobre 

''José Albano" (1919) . 

MATOS PEIXOTO (1884-1976), professor, jurista e parla
mentar, que chegott a ocupar o cargo de Presidente do Estado. 
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Professor de Direito Romano no Rio de Janeiro . P'ublicou: 
Reforma da Constituição Cearense ( 1924), Curso de Direito 

Romano ( 1945) . etc . Foi figura exponencial na segunda reor
ganização da Academia, em 1930, como vimos. 

V ALTER POMPEU (1901-1939), historiador e� oficial do 
Exército, foi ao lado de Matos Peixoto um dos promotores. da 
reorganização da Academia em 1930 . Autor de Ceará Co
lônia (1929) . 

ANTôNIO TABOSA BRAGA, o Mo·nsenhor Tabosa, (1874-
-1935), sacerdote e jo·rnalista, publico·u n·o Cruzeiro do Norte, 
de Fortaleza. cartas sob o pseudônimo de ·O Velh.o Nicodemus. 
Foi Vigário-Geral do Arcebtspado de' Fortaleza . 

EMíDIO BARBOSA (1891-1939), jornalista e humorista, 
que usava o pseudônimo de Chammarion, autor d' "A Chafa
rica", sátira em versos à Câmara Municipal de Fortaleza. 
Também praticou a poesia lírica, mas não deixou livro pu
blicado . 

J. J. PONT·E.S VIEIRA (1894-1944), jurista, magistrado e 

parlamentar, autor de vários trabalhos jurídicos e literários, 
destacando:-se, entre estes, o artigo intitulado "a Figura 
Gentil de Antônio Sales", publicado na Revista da Academia 
Cearense de Letras de 1940 . 

CARVALHO LIMA (1875-1941), poeta, jornalista e his
toriador, pertenceu ao Centro Literário. Publicou um AlmatM 
naque Literário Cearense (1898) e Narrativas Militares, Re
'rolução do· R'i�o� Gra.ndle do· Sul (1906). 

MARTINZ DE AGUIAR (1893-1974), professor e reno
meado filólogo, exerceu o magistério no Liceu do Ceará e no 
Colégio Militar. Publicou Repa.sse Crítico dia Gramática Por

tuguesa (1922), A Reforma Ortográfica da Academia Brasi

leira (19·30), Notas e Lições de Português (1942), Notas de 

Port'!-lguês de Filinto e Odorico (1955). É ainda autor de inú
meros artigos publicados em. jornais e revistas . 

EPIFANIO LEITE (1891-1942), poet.a e magistrado. Al
guns de seus sonetos, como "Raiz" e "Flor de Tomilho", tor-
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naram-se largamento conhecidos. Publicou Escada de Jacó 
( 1924) . 

ADAUTO FERNANDES (1899), jornalista, advogado e 
indianista. Além de inúmeras obras versando temas de Di
reito, escreveu outras tantas sobre diversos assuntos como O 

, ' 
Indio do Brasil (1923), Gramática Tupi (1924)J Capricho de 
Mulher ( 1924) , Terra Verde (1925) , O Amazonas ( 19·27) , Yara 
( 1928 ) ,  Demônio ( 1929) , sendo romances os dois últimos; 

autor ainda de ensaios sobre, teatro . 

ERMíNIO ARAúJO (1891) ,  professor, latinista. Foi ca
tedrático do Liceu do Ceará e da Escola Normal, defendendo 
teses sobre "O Latim-Período Arcaico" e "O Latim-Período 
Clássico." 

MOZART PINTO ( 1886-1948) ,  professor, conferencista e 
musicólogo, também exerceu a advocacia. Militou no jorna
lismo, iniciando-se ao lado de Cruz Filho, n' O Ca1tindé, em 
1903. Todos os seus livros são d.e publicação póstuma: O Gua
rani (1948), Serenata de Braga ( 1953 ) ,  e França, Arauto· da 
Civilização ( 1956) . 

LIVINO DE CARVALHO ( 1881-1960) , jurista, jornalista 
e escritor. Foi por duas vezes Diretor do Correio do Ceará. 
Exerceu vários cargos de relevo, inclusive o de Interventor 
Federal. 

MENEZES PIMENTEL (1887-1973), professor, jurista e 

homem público. Exerceu o cargo de Diretor da Faculdade de 
Direito do Ceará, b.em como o de Governador e Interventor 
Federal. Foi ainda Ministro da Justiça e Senador. Manoel Al
bano Amora destaca-lhe a invulgar cultura humanística . 

TOMAS POMPEU FILHO (1878-1957), médico e ensaísta. 
Foi Secretário da Agricultura do Estado, exercendo ainda 
interinamente o cargo de Interventor Federal. 

J . W. RIBEIRO RAMOS ( 1901-196.1) , professor, historia-

dor, jurista e ensaísta. De sua vasta bibliografia podemos citar: 

Influência do Direito na Sociedade (1923), O Amor e o Crime 

(1928), Influência do Cristianismo na Sociedade (1930), O 
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Sentimento e a Arte na Poesia de Carlos Gondim (1930), Pá
ginas de Literatura e Crítica (1933), A Paisagem e o Homem 
na Obra de Rodolfo Teófilo (1936), Cangaceirismo Nordestina 
(1936), Lições de Geografia Geral (1936), Ao Sol de Messe
jana (1937), Ignorante Sublime (1944), este último sobre 
Barbosa de Freitas. 

DOLOR BARREIRA (189·3-1967), jurista, historiador, pro
fessor e ensaísta. Foi um dos maiores advogados de Fortaleza, 
tendo deixado várias obras jurídicas; exerceu os cargos de 
Procurador Geral do Estado e de Catedrático de Direito Civil 
da Faculdade de Direito do Ceará. Como Presidente da Aca
demia Cearense de Letras, foi responsável pela fusão desta 
com a Academia de Letras do Ceará, conforme vimos; tendo-se 
voltado, desde a mocidade, para as lides literárias, dedicou-se, 
nos últimos vinte anos de sua vida, à redação de uma His
tória da Literatura Cearense, obra sob vários aspectos notá
vel, da qual chegou a publicar quatro tomos, em 1948, 1951, 
1954 e 1962; nesse monumental trabalho de pesquisa, é de 
justiça registrar a colaboração da bibliotecária Maria da Con
ceição Souza, como aliás fazia o autor, na abertura de t-ada 
volume, exceto o 1.o. Essa obra foi uma iniciativa do Ins
tituto do Ceará, ao qual pertencia Dolor Barreira. De sua au
toria é também o livro Clóvis Beviláqua e Outros Trabalhos 
(1956). 

PERBOYRE E SILVA (1905-1965), jornalista, jurista e 
professor. Foi Catedrático d'e Direito Internacional Privado na 

Faculdade de Direito do Ceará, tendo exercido os cargos de 
Diretor da Instrução Pública, Procurador Fiscal do Estado e 
Delegado de Polícia, bem como o de Presidente da Associa
ção Cearense de Imprensa . Deixou várias obras versando 
temas jurídicos e sociológicos . 

GASTAO JUSTA (1899-1969), poeta, contista e jorna
lista, há muito escrevia em periódicos fortalezenses e do Rio 
de Janeiro, quando fundou, em 1919, o jornal Ceará Socia

lista; em 1930 fundaria ainda A Muralha. Foi Assisten· 
te de Divulgação da Seção de Fiscalização de Diversões 
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Populares, da Secretaria do Interior e Justiça do Estado. Pu
blico� : Quan

.
d� as Rosas Florescem . . . (1943), poemas; O 

Escntor Bramletro em Face do Direito Autoral (1946) , e Notas 
Sobre Folclore (1951 ) . 

SALES CAMPOS (1894-?) , poeta e professor. Salientou-se 
como educador tanto no Ceará como em São Paulo, onde pu
blicou livros didáticos sobre Literatura Brasileira, disciplina 
da qual era livre-docente na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da USP . De poesia, publicou Alameda do Sonho 
(1919 ) e organizou A Poesia Cearense no Centenário (1922). 

RENATO BRAGA (1905-1968 ) ,  professor, engenheiro-agrô
nomo e ensaísta. Foi Diretor da Escola de Agronomia do 
Ceará, e Secretário de Agricultura do Estado, tendo ainda 
exercido mandato de deputado estadual em duas legislatu
ras . Era membro do Instituto do Ceará e chegou a Presidente 
da Academia Cearense de Letras . Sua bibliografia versa' temas 
científicos, destacando-se Plantas do Nordeste, Especialmente 
do Ceará (1953). Esta obra seria reeditada, em 1976, na "Co-
leção Mossoroense", por ocasião do II Congresso Brasileiro de 
Florestas Tropicais, realizado em Mossoró, R .  G. N .  , de 18 a 
24  de julho do referido ano. Estava publicando o Dicionário 
Geográfico e Histórico do Ceará, quando faleceu. 

NATANAEL CORTEZ (1889-1967), professor e jornalis
ta. Era Pastor da Igreja Presbiteriana, e exerceu mandato de 
deputado estadual, tendo sido professor no Liceu do Ceará e 
no Colégio Militar, lecionando várias disciplinas, principal
mente Português e Inglês . Publicou vários ensaios, como 
"Apologia da Bíblia" e "Joana d'Arc", ficando inéditos ou
tros notadamente sobre problemas religiosos . 1l ainda de sua 
aut�ria 0 discurso "Heráclito Graça" (1931), proferido quan
do de sua entrada na Academia. Pouco antes de falecer, publt-

cou, comemorativos de seu jubileu ministerial, trabalhos de 

Letras, Economia, Religião e Sociologia, sob o titulo geral 

Os Dois Tributos. 

T S POMPEU SOBRINHO (1880 1968), historia-

dor, geógrafo, etnólogo, professor e engenheiro, foi uma das 
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maiores culturas do Ceará. Dirigiu por muitos a,nos a Inspeto .. 
ria Federal de Obras Contra as Secas, tend'o sido Presidente do 
Instituto do Ceará e da Academia Cearense de Letras, da qual 
também foi Presidente d'e Honra . De sua vasta bibliografia, 
ressaltamos: O Problema das Secas no Ceará (1916) ,  A Indús
tria Pastoril no Ceará (1917) ,  Esboço Fisiográfico do Ceará 
(1922) , Parêntese Geográfico (1932) , Prato-História Cearen .. 
se (1946) ,  Pré-História Cearense (1955) , etc. 

FERNANDES TAVORA (1877 1974) , médico, jornalis-
ta, politico e orador. Deputado estadual em duas legislaturas, 
deputado federal e senador, chegou também a exercer o car
go de Interventor Federal no Ceará (o primeiro que teve nos
so Estado) ; como jornalista, colaborou em inúmeros periódi
cos e fundou, em 1921, A Tribuna, onde se revelou polemista 
desassombrado. Doutor em Medicina, sua tese v.ersou sobre 
Telepatia (19· 03) , assunto muito pouco explorado àquela épo
ca; estagiou posteriormente em vários hospitais da Europa . 
Orador de renome, deixou inúmeros discursos estampados em 

. 

revistas ou em opúsculos . 

MONTE ARRAIS (1882 1965) , jurista. e jornalista . Di-
rigiu vários jornais em Fortaleza e chegou a ocupar por duas 
vezes o cargo de Secretário de Estado; foi ainda deputado es
tadual e federal. Transferiu-se para o Sul, onde foi advoga
dq no Rio Grande do Sul e notário público no Rio de Janeiro. 
Publicou : O Habeas-Corpus e a Autonomia Muni·cipal (1918) ,  
Do Poder do Estado e dos �órgãos Governamentais (1935) , Ter
ra Redimida (19.37) ,  Estudos Parlamentares (1947) ,  etc . 

AMORA MACIEL (1895) , jornalista, poeta, contista e ro
mancista. Foi delegado do Tribunal de Contas da União . Pu
blicou Cantigas de Pã (1922) ,  Sol Sobre Vidraça (1955) e Ti
ção (1956) , este último de· contos . 

ANTONIO. TEODORICO ( 1861 1939) , professor, ensaís-
ta e cientista, publicou : O Homem e os Progressos de Sua Lo
comoção (1907) , A Geografia (1909) , O Cometa de Halley 
(1910) , Folhas ao Vento (1914)- , Ruídos e Sonidos (1919) ,  R·ui 
Barbosa (1923 ) , etc . · 
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Pe. JOAO AUGUSTO DA FROTA ( 1849 1942) , orador 
sacro e Professor de Matemática do Liceu do Cearâ. Foi Dire
tor da Instrução Pública do Estado do Ceará . Destacou-se na 
campanha abolicionista . 

�· DE FIGUEIREDO FILHO (1904 1973) , professor, 
ensatsta e historiador, foi um dos fundadores do Instituto Cul
tural do Cariri e da Faculdade de Filosofia do Crato . Publi
cou, entre outras obras, Meu Mundo é u ma Farmácia ( 1948) , 
Engenhos d e  Rapadur a no Cariri ( 1958) , O Folclore no Carir i 
( 1962) , Folguedos Infantis Cari rienses ( 1966) , A Patativa d o  
�1ssaré ( 1970) . 

MOREIRA DE AZEVEDO (1892) , advo�gado, militou no 
terreno do Direito Civil e do Direito Comercial . Foi professor 
àa Faculdade de Direito do Ceará . Transferiu-se para o Rio de 
Janeiro . 

Não cremos figurem aqui todos os nomes daqueles qut 
passaram pela Academia Cearense de Letras . Contudo, aqui 
está segurament€ a grande maioria de quantos receberam a 

láurea acadêmica. E o que fica dito neste capítulo basta para 
dar uma idéia do que tem sido a Academia Cearense de Letras, 
ao longo de seus oitenta e tantos anos de existência. 

Se viemos até os nossos dias, foi tendo em vista o, fato de 
ser a entidade a legítima continuadora das tradições e da obra 
da Academia Cearense, do século passado ou, como quiseram 
seus próprios reorganizadores, a própria entidade original, r�
nascida, e que, embora com outra denominação e cada vez 
com obj etivos mais estritamente literários, conta sua história 
desde os j á  hoje longínquos tempos da Padaria Espiritual e 
do Centro Literário . 

Para esses tempos, portanto, voltamos agora, retomando 
nossa trajetória . 

OUTROS NOMES 

Focalizamos as principais figuras de nosso Realismo, 

ancando mesmo no tempo até épocas mais recentes, onde a 
av � 

207 
• 

• 



escola deixou remanescentes ilustres . Todavia, ainda pode
ríamos citar, além dos já mencionados ARTUR TEóFILO, da 
Padaria Espiritual, autor de vários contos estampados n' O 
Pão ,  e de PEDRO MONIZ, do Centro Literário, autor da nove
la O E stup ro, publicada na revista Iracema , em 1896, o con
tista JOSÉ LUíS DE c·AsTRO, no início do século colaboran-· 
do no Almana qu e  do Cear á, bem como ANTôNIO FURTADO, 
com seu livro de contos Idé ia Fixa (1931) . 

Podemos apresentar como figuras divergentes ANA FACó, 
autora dos romances Rapto Joco so e Nuven s., surgidos ambos 
em folhetins do Jorna l do Cear á em 1907 (segundo nos informa 
Abelardo F .  Montenegro em O Roma n.ce Ceare n.se ,  1953) e 

editados em volume� em 1937 e .38, respectivamente, o·bras que 
são pautadas pela estética romântica ;  JOÃO MIGUEL DA 
FONSECA LOBO é autor do romance, também romântico_, 
A Campone sa, publicado em 1914 . 

SIMBOLISMO 
• 

Segundo informação de Adolfo Caminha, um único volu
me do Só, do poeta português Antônio Nobre, que! surgira em 
Fortaleza, era lido e relido pelos rapazes d'a Padaria Espiri,. 
tual, andando de mão� em mão . Ao que acrescenta o autor 
d'A N ormal ista : "O Só era a nossa bíblia, o nosso encanto, o 
nosso livro amado". 37 Deduz-se daí, e mais dos versos que 
iremos ter oportunidade de ler, que o Simbolismo aparecido 
no Ceará na década de 90 foi bebido diret.amente de Porttl
gal, sem influência portanto. do grupo da Fol ha Popular, do 
Sul do País, onde pontificava Cruz e Sousa . Interessante é 
que a maioria dos "padeiros", Antônio Sales à frente, atacava 
violentamente os chamados decadentistas ou nefelibatas . 
Mas o fundamental é observarmos que, enquanto o· Simbolis ... 
mo de um Lopes Filho e de! um Lívio Barreto j á  era puro Sim
bolismo, e não apenas prenúncio, o chamado Parnasianismo 
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