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I )Sf MlJitlL() MAirTINS 

AUTOFE DES 

Adauto de Alencar Fernandes nasceu na cidade de Floriano Peixoto, Acre, 

no dia 22 de agosto de 1899. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Ceará em 

janeiro de 1918. Exerceu no nosso estado as seguintes funções: promotor de Justiça, 

juiz de Direito, delegado de polícia de Fortaleza e professor, por concurso, do Liceu 

do Ceará. Transferiu-se para o Rio de Janeiro na década de trinta, onde se dedicou 

à advocacia e ao magistério, como professor catedrático de Direito da Universidade 

Federal FI uminense. 

Foi jornalista e redator da revista Política e do Diário da Manhã, órgão político 
e noticioso. Era um estudioso da língua tupi tendo publicado os livros O índio do 

Brasil, 1922 e Gramática tupi, 1924. Publicações não jurídicas: Capricho de mulher 
(psicologia social), 1925; Sonhando (opereta), 1925; Lalá (comédia), 1925; e Inocên
cia (opereta). Da sua extensa obra jurídica, podem ser citadas: A reivindicação no Di
reito Brasileiro; Noção geral do Direito; Introdução à ciência do Direito; Teoria cósmica 
do Direito; Introdução ao estudo do Direito Civil,· Elementos de Direito Internacional 
Privado; Direito Comercial Brasileiro (quatro volumes); Curso de Direito Internacional 
Privado; A verdade no Direito; e Novos rumos no ensino do Direito. Foi poeta, tendo 
colaborado, aos dezessete anos, com a revista Themis. 

Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 21 de maio de 1930, por 
ocasião da sua segunda reorganização, ocupando a cadeira número 30, cujo patrono 
era, na época, o Senador Pompeu. Sua transferência para o Rio de Janeiro o afastou 
da nossa instituição. Foi membro da Academia Fluminense de Letras, da Academia 
Brasileira de Filologia e da Sociedade de Geografia do Brasil. 

FLORES D 'ALMA 

À MEMORIA DO GRANDE MESTRE E AMIGO, DR ORfANO D AlBUQUERQUE, 
PALADINO INCANSÁVEL DO ESPÍRITO ACADÊMICO 

Com passos trêmulos pela vida incerta, 
Caminhamos em busca do ideal destino! ... 

Como é fugaz este sonho peregrino,-
Que termina tudo, quando mal desperta! ... 

A vi1a! o futuro! - nova sombra escura! ... 
- E o 

.. 
dia da luta! . .. É a noite duvidosa! ... 

- E .. a marcha louca, sentida e pressurosa,_ 
E o repouso final: - a fria sepultura! ... 
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Nova vida, novo mundo, - uma incerteza ... 
E P,_airando por sobre um porvir que é sonho! 

E a treva! ... o destino pálido, tristonho, 
A sombra errante da própria natureza. 

A vida?! sopro do tempo! ... É riso, amor! ... 
Mágoa, pranto que sem se sentir se chora ... , 

E a imagem do sonho! ... É o ideal de toda hora, 
Onde cristalizam-se as lágrimas da dor! 

; 
E o futuro?! E um mar, um céu, um outro espaço, 

Onde não penetra a luz da inteligência! ... 
; 

- E o mistério de tremenda efervescência, 
Que nos confunde num misto de cansaço! ... 

E o dia de amanhá?!- graciosa falsidade! 
Ilusão d 'alma, e que d 'alma se enamora!. .. 

- É treva talvez, - talvez eterna aurora, 
Ou noite eterna, de uma eterna ebriedade! 

Viver! é lutar sem glória! Até parece 
Ser o instinto da vida a maior fraqueza! ... 

Verga-se a alma ao peso da cruel tristeza, 
No simbolizar do corpo que falece! ... 

E vai-se a infância! ... - no peito em vão suspira 
A corda da saudade, os soluços do amor! ... 

E é a mesma corda em que palpita e nasce a dor 
No psalmodiar da sentida e humana lira! ... 

É uma noite de inverno! ... Dia de quimera: 
- Levando o riso das almas e das flores! ... 

Vtío se as esperanças, sonhos de esplendores, 
E ficam as ilusões!... - erma la peral ... 

Não ser que poder estranho nos domina, 
A alma do sentir! ... semblante puro e santo! ... 

- É a mesma carne, e a luz do mesmo pranto ... 
l 

. 
I 

É 0 mesmo sonho, a mesma a ma peregrzna .... 

103 



.. 

JOSÉ MURILO MARTINS 

São as saudades as mais ternas companheiras! 
Filhas do passado ... só lhes resta amargores! ... 

E a esperança de botões renovadores. 
Desmaia e tomba como as folhas derradeiras! 

É a saudade o que sinto! e o que aqui deponho 
- Na lousa do homem querido, excelso e grande, -

São as flores do meu sentir! ... - o que deponho 
Como as lágrimas da dor que se me expande!. .. 

FONTE: FERNANDES, AoAUTO. FLORES DI ALMA. THEMIS, v. I' N. 2, I 9 I 5. P. 5-6. (CoLABO

RAÇÃO DO ACADÊMICO SÂNZIO DE AzEVEDO). 
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