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FILGUElRAS LIMA 

E MBORA soc1o fundador da antiga e extinta Academia de L etras 
do Ceara, tenh o hoje de ingressar na Academia Cearense de Letras, como 
postulante ou herdeiro, ab in teS'tata, e nao pelo macio e facil processo da 
ocupa<;ao automatica de uma das poltl·onas vazias deste inst ituto litera
r io .. . E nao foi sem trope<;os nem espinhos a minha caminh ada ate aqui. 
P osso assegurar-vos que foi ma is longa e mais bati da do que a de todos 
os nove is ·academicos desta noite excelenti ssima · D aria, talvez, um capitul o 
f ingul a r das minhas mem6rias, se me fo sse dado o cli1·e ito de te r me
mori as . .. 

Vai em dez anos. 0 Cea ra intelectual enluta1·a- se com o desaparec i
' ' 'ento de Antonio Sales· Sabendo-me int imamente ligado. por la <;os de 
r spi rito e co ra<;ao . ao numeroso canto r de "Minha T erra " . gcne ro~os 

amigos e con f racles ti veram a lemhran<;a . que lhes pa receu feliz. de apre
senta r o meu nome ~~ vaga que o cxcelso mcst re deixara nesta Academia. 
Afigurou-se-me sempre , - e a incla agora quero reaf irma-lo, impreenchivel 
<Jo uela vaga, insubstitui vel aq uele nome. Porque, em mais de trinta anos de 
vida litera ria, A nton io Sales nao teve j amais em vista outro ideal, outro 
fim, out ro obj eti \·o. que nao o exclt.isivo t ra to e gozo das coisas do espi
r ;t o, da cultura , da a rte, da poesia. 

Quem poderi a hoj e. nestes tempos p1·agmati cos e rucles, refug ir aos 
i•npera tivoS economiCOS e politiCOS do munclo e do seculo, pa ra galga r OS 

{Jl timos clegraus cia torre cia ilusao literar ia e, s6, na sua cidadela, como 
um trapi sta no seu mostei ro inacessivel. enquanto as vagas humanas 
11 lul am e refervem clerreclor cl a h agil fortaleza de marfim, quem pocleri a . 
como ele, permanentcmente lan<;a r um olha r ansioso pa ra as estrelas e 
pa1·a o in fin ito? Quem pode ria viyer s6 de letras e bel as let1·as. nesta era 
de tretas e feias tretas? 

D ai ter eu sempre pensado que a mais lum inosa cade ira deste soda -
1\cio, - porque tem como patron a J ose de A lene a r e como funclaclor 
A ntonio Sales, - devia permanecer vaga, ap6s a morte deste. como home
nagem defi niti va ao ma is puro, ao mais genuino, ao mais fie ] homem de 
letras que jamais passou pa r esta casa espiritual. 
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Lembro, nesta altura, o impiedoso epigrama de Agripino Grieco, a 
prop6sito da substitui<;ao de Rui, na Academia Brasileira de L etras, pelo 
tlicionari sta e g ramatico Laudelino Freire. Diz o critico ferino e mordaz 
que a idei :~ de deixar vaga a cadeira da "Aguia de Haia " ficou plena
mente vito ri osa com a escolha academica de seu sucessor: preenchida por 
e!e, foi como se a cacleira continuasse vazia . .. 

Se em nossa terra houvesse esp\ritos capazes de ta is perfidias li te
rftrias, este, por certo, seria o memento azaclo para a aplica<;ao e repeti<;ao 
cb contundente satira de Gl'ieco ... 

Nao clevem se1· as academias ig rej in has de maier ambito em que o 
!'spirito de coterie possa manifesta r-se mai s ampla e desenvoltamente. 0 
seu obj-etivo nao e o mlltuo turibular do incenso cia li sonj a: nao e o reci
vrocal· pennanente de elogios ba julat6rios , nem a permuta of icial de laureas 
e titulos honori fi cos. Recluziclas a essa fun<;ao de instrumento cia va iclade 
pessoal e da iatuiclacle humana . transfo rm ar- s-e-iam, por ce rto. num ent1·ave 
:!o prog-resso da s lct ra s que, essencialmente, lhes compete incrementar , am
l•:i :tr . clesem· oh·e r e diri g ir. Academ ia que nao e foco de cultura, que 
11iio acencle ideais de elent<;ao mental na alma de um povo ou de uma 
n::<ito. que nao ap rimora e opulenta os recursos da lingua nacional, asse
~Tt ran cl o- lh e o r-esguardo e patt·ocinio clas formas e modos expressionais 
de ma i01· beleza e pureza idiomatica - e academia que nao tem consciencia 
de si mesma , do seu papel, da sua fun <;ao, da sua autor idade, do seu mi
J:: ~ter i o. da sua for<;a· Se nao exerce influencia na clifu,·ao das let ras e na 
furma<;ao da sensibiliclacle estetica do povo em gera l, deixa de rep resentar 
11:11 orga o de ,-ita! import illlc ia no clescnvolvimento hi st6rico e cultural do 
p.1. lS. 

Acaclemias como g remios litera ri os, para o s6 e monotone decl amar 
de versos e cli scursos, ,-az ios de contet1do humano e soc ial, desligados da 
l"al id:tcle ,·iva cia epoca c do mcio, nacla constr6em, nada significam, nada 
rleixam: sao anarcroni smos incompativ eis com as necess idades e problemas 
ct. ltura is do nosso tempo. 

lmortalidacle - e a pa lavra magica das acaclemias. 0 instinto de con
sc- rva<;ao busca nesta ilusao de vida litera ria eterna uma compensa<;ao, 
qae a psicana li se explica e desvenda, para a di ssolu<;ao organicrt, fatdl e 
m ·emi ssivel. Mas o conceito de eternidade nao se comporta dent r0 ] , -

qnadros estreitos e materi a is da terrenalidade. 0 que e humane e te rrene 
c tambem perec ivel e im perfe ito . A incla que a alma, particula do div ino, 
segun do Platiio. seja a fonte da beleza litera ri a e da s cri a<;oes esteticas -
!W ilt po r isso podemos pensa r numa imorta1iclade aclstrita ao ,conce ito 
c ronometrico. e nao meta fi sico . de tempo ... 

D issc Santo Tomaz que D eus cria clo nada da forma e do nacla cia 
111ateria. isto e. do nada absolute- Mas o homem cria do nada acidental. 
n11 seja. do natla cia forma. com mate ria preexistente. 
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0 '· 111 011 11111entmn aere pcrcnn·i-ns" de Horacia. a inda que nao tenha sido 
clestruiclo apos cloi s mil anos, e, antes, se nos apresente cada vez mais 
venusto e mais solido, por quanta tempo permanece1·a de pe? Que repre
sentam os " seculos sem numero" do venusino genial cliante clos seculos 
~ em f im da eternidade? 

Sao ainda as vozes dos poetas que conseguem sobreviver a ruina e 
a catastrofe clas na<;oes e dos· povos. Quando de um imperio nada mai s 
rc, te, sob a cinza do tempo, contint'1a sua alma a vibrar em outras almas, 
pclo milag re ou pelo mistel'io cia poesia. :E que a poesia e como um tra<;o 
de un iao entre o ceu e a terra, uma ponte entre Deus e os homens, e re
presenta , na frase de f rei L ui s de Leon , " uma comunica<;ao do a lento 
\ elestia l e divino". 

E quando fa lamos de poesia. nao estamos pensando em £rases metri
ficadas a cleclo, em rimas cataclas como pedras preciosas, em artificios lite
drios e linguisticos, em vi1·tuosidade, em tecnica, - em verso. J a Farias 
Brito. setenta anos antes de nos. com a sua percuci encia de fil oso fo-esteta . 
de fini ra em termos de cria<;ao. in spira<;iio. emo<;ao, trans figura<;ao, o mis
terio transcendente cia poesia. P oesia tem mt'1sica, porem toda essa mt'1sica 
vcm do ser e nao das palavras, se as pal a nas na/o corresponclem a trans
cendencia cia linguagem interior .. . Poesia e medida, mas uma medida que 
nao e senao o proprio ritmo da vida , o ritmo essencial. . . Os romanticos, 
entretanto, punham todo o segredo da a1·te poetica no cora<;ao· Dai o 
erso celebre de Chenier: " L 'art l! e fait que des 1•ers ; le coeur seul est poete " . 

Nao se estranh e que fa<;am os aqui o elogio cia poesia, na qualidade de 
repl·.esentante de um grupo de homens de pensamento que nao votam a fi lh a 
de A polo o mesmo culto e a mesma adora<;ao . Mas e que a cadeira em que 
hojc ing ressamos tem como N ume tutela r mn poeta que quase nao fez 
n·r ~" " · mas deix ou um poema de versos inumerave is e de beleza inclefi
n; ,.cl: " lracema ". 0 seu fundador e tambem um arti sta em cuja alma se 
o rquest ravam , numa sinfonia admiravel, toclos os cantos da natureza e da 
'i rl:l . . \ntoni o Sa les fez voto de perpetua fidelidade a poesia e o cumpriu 
il: ~ o i1 lt imo in stante de sua longa, pobre e rica exi stencia . Por fim , e 
t;:Jllbem Ulll poeta, ainda que de segunda agua, que hoje toma a reSpOn
,,lbi Ji dacle de vela r pelos destin es de sta cadeira excclsa . 

Entr.etanto. nao queremo;; a fasta r-nos cl::t mi ssiio que nos foi gene
ru>amente confiada. F a lamos hoje. aqu i. em nome de um punhado, quase 
eli riamos, um pugilo de intelectua is e art istas de pri mei ra plana. Toclos 
cle;o possuem vastos recursos menta is e expressiona is· Habituaclos ao trato 
constante das letras e ao manejo diirio da pena , poderiam encher esta 
IWite e este recinto de belos efeitos \·erbai s e retoriCOS. C nao apenas 
de lantejoulas coloridas. como o cantador de pobres rimas que vos fa la. 

Ai estao eles, na plena posse das cacle iras que conquistaram, para 
c~::tr-l h es a for~a e o brilh o cla sua inteligencia e da sua cultura: :\belarclo 
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:Montenegro, urn ensaista culto, vigoroso e original; Braga Montenegro, 
~onti sta de uma sensibilidade a Mansfield, ensaista e critico dotado de 
!JOderosos dons de cria<;ao e anali se; Carlyle Martins, urn poeta que ja esfo
lhou a alma, como uma flor centif61ia, ou multipetala, em varios sono
rosos livros de ritmos e rimas ; J oaquim Alves, um soci6logo e psic6logo 
s:•cial que tem alma de artista ; Fran Martins, um fecundo romancista de 
renome nacional; Raimundo Girao, admirado hi storiador e esteta que 
conhece com seguran<;a os segredos do seu m et£er ; Antonio Martins Filho, 
espirito pragmatico e forte, dado ass im ao estudo das letras juridicas como 
das belas letras, autor de numerosos e expressivos trabalhos hi st6ricos e 
literarios. 

A Academia Cea rense de Lct ras, abrindo-lhes par em par as portas 
douraclas. - peJa mao de Ulll poeta . hi sto1·iador e j ornali sta do valor e 
da proj.e<;ao clc Andrade Fu rtado, cuj a maj estade Yerbal cintilou, ainda 
ha pouco, em periodos da mais apurada beleza vern £tcula ao d;u--nos as 
br..::ts vi ncb s em nome de seus pares, - enseja-lhes, a eles, a Academia, 
c:portun icla cle de melhor concorrerem para o desen volvimento e o esplendor 
cht5 nossas let1·a s. 

Niio sc1·a para o Cea ra mental Uilla grande noite. noite au rea e luminosa, 
esta em que a sua antiga Academia Cearense de Letras se e rgue em novas 
hascs . r-eunindo. no seu seio, dois grupos de intelectuais que, por muito 
tc·mpo, int1 t ilmente se hostili zaram, pa ra , a fin al, reconhecercm que o obj e
ti ,·o que ambos perseg ui am e colimavam, palmi lhando em bo ra caminhos 
dif.e rentes, era o n1csmo e alto obj etivo de oferecer a nossa ten-a uma obra 
li rcrttr ia e cultural digna de suas tradi <;oes de pensamento e de arte? Sim, 
e-;ta noi te de cong- ra<;amento e cordialidade mental ha de marcar, sem 
dtw ida, o inicio de uma nO\·a fa se na vida intelectual desta provincia 
brasil e ira. Niio um claq ueles perioclos de agita<;oes estereis e cabotinismos 
fft ceis, de entusiasmos ingenuos c elogios pr6digos, que e sempre por onde 
c•.Jme<;am as " nO\·as fases. " quando lh es minguam obj.eti vos superiores e a 
pon;ao de ideal que da as coisas do espirito a sua nota caracteri stica . _ . 

. P or duas vez.es esta Academia teve de 1·ecompor-se e organizar-se, 
a_i>~s Iongo perioclo de estagna <;iio e atonia· E m 1922, no governo de Jus
t •n J an~ de ~et: pa, por in flnencia direta do g rande Prcs idente que entreg-ou 
o enstno publt co estadual a um tecnico do por te de Lourenco Filho. F oi 
nm peri odo de inegitvel ati vidade, embora nem sempre obj eti~a e fecuncla · 

A publica<;ao do volume " P oesia cearense no Centenario ", org-anizaclo 
pel~ poeta Sales ~ampos . riscou de luz. como um meteoro, este rapiclo 
c:tpttu lo de nossa ht st6ri a litera ri a. Dcpois. recaiu a Academia no marasmo 
t> teril e no sil encio· E em 1929 o P1·es idente Matos Pe ixoto, a seme
lh:.ln<;a do que fi zera Just iniano de Serpa, pela a<;ao dinamoo·enica do 
prestig io o f icial , conseg-uiu que ela ressurgi sse novamente. E com t0. l 
c <> tarclalha<;o e estrondo ressurg-iu, que provocou :~te :1 forma <;ao de uma 
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nova Academia: a Academia de Letras do Ceara, replica Ulll tanto lirica, 
111a s corajosa , cia oficial. .. 

E foi nesse ambiente carregaclo mais de entusiasmo litera.ri o clo que 
pr6priamente de Jiteratura, que OS llOVOS claqueJa epoca, 110VOS que hoj e 
j f1 se enfeitam de cabelos brancos, como os empoaclos elegantes do seculo 
X VIII, cleflagraram, entre n6s, o chamaclo "movimento moclernista " , com 
o jornal antropof<'tgico e felino "MAR ACAJ A". . . £ste segundo ciclo 
rl:t vida cia Academia foi, a lias, melanc6licamente encerraclo com a reYo
LJ<;iio de 30, e a consequente cleposi~ao do euf6rico e brilhante humani ~ ta 
que clirigia entao os destinos do Ceara. 

Com a transforma~ao rad ical e profunda por que passou clai por cliante 
a vida nacional , pela introclu~ao no quadro adm inist mtivo e politico do 
p:1 is de outros nomes, outros valo1·es e outros rumos sociai s e filo s6ficos, 
<! S letras. como era natural, sofreram um abalo consicleravel, senao um 
cl. r-ces ~ o, baixanclo a segundo plano, no agitaclo cenario cia Patria Nova. 
A I iteratu ra nacional pa~sou a adotat· e uti! izar enrlere<;os e form as eli fe
rente~ . O s pri mei ro ' I ide res popula1·es, em I inguagem que nao primaya 
pelo asseio g ramatical nem pela beleza da fo rma, come~avam a falar a os 
operfl ri o,;, camponeses, integrali stas, legionitrios ... A questiio social. nas
Cicia das entranhas cia revolu~ao vitorioq , ia aos poucos penetranclo em 
toclos os set ores e absorvenclo toclas as aten~oes . Aponta vam-se rum os 
JIIJvos pa ra o Brasil novo - e a efervescencia de ideias e iclea is politicos 
era tal , que ate as letras, como instrum cnto que sao tambem de forma~ao 
do poYo. f01·am aos poucos se infiltranclo rlas filo sofias sociais em curso _ 

D e., te perioclo a atua liclade, 0 11 se ja cle 1930 aos nossos elias. a Acad e
mia Cca rense de l ,etl'a s funci tlnou in termit :ontcmentc. as duas {titimas 
Y< ·zcs . pa ra comemora r. em 1939. o ccntcn:tri o de 11'achado de A ssis e, em 
I Y4U. para prantear e preitear a memori a de Anton io Sales. Sem contacto 
C'Jlll as correntes litcra rias que iam surginclo. incl ife rentc as muta~5es 

sociai s e politicas do paise do mundo, era uma especie de "SangTi-b " , "v:1le 
>crde ' ' ou "Cidacle de Is" cia literatura cearense ... Durante quase c!ez an os, 
pc- •·maneceu cle portas semi-cen-aclas, num an-em edo de ,·ida · H oj e, inicia ela 
o terceiro ciclo de seu c urricululll 7•ilar , e o faz com ma is inclepenclencia 
de atitudes do que clas out ras n :zes em que sc reconstituiu e recompos . 
A ting ida a maturiclad.e. quer an dar e ag ir por conta prop ri a . Nao foi prec ic; o, 
Cl;mo em 1922 e 1929. que o ba fejo governamenta l ,·iesse insuflar-lhe 
alento e inspira~ao. Tomou sozinha, ao s ombros, a ta refa de sua reab il i
Utr;ao e cli spos-se a marchar pelos caminhos que cia propria escolheu. sa 
bendo, de antemao, com Goethe, que n.em todos os caminhos sao para todos 
us caminhantes . . . E , no entanto. conta com o apoio integra l do SL 
Governaclor do E ' taclo, po rque S · Exc ia. e claquelcs homens pttblicos cujo 
v;1

1or pocle ser aferido pelo apre~o que costumam dar {ts cousas do espirito 
e cia cultur :1. 
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0 fa tor galvanico desta te rceira tentativa de reest rutura<;ao e, de
certo, o cong ra<;amento, a fusao das suas acaclemias, mantendo-se a 
denom ina <;ao com qut .esta fo ra bat izada na sua sessao inaugum l, em 
15 de Agosto de 1894. Dai, a presen <;a . entre n6s, de Mario Linhares. o 
fLtl g iclo poeta de " Evangel !to Pagao ". compreensivo e brilhante criti co da 
" Hist6r ia I iter a ri a clo Cea r ~1 " , " P oetas esquec idos" e "Semeadores " . que 
t raz a este gesto de tanta luciclez e compreensao, do qual resoul tou a festa 
espiri tual clesta noite, os aplausos entusiasticos e a aprova<;ao calorosa cia 
' ' Federa <;ao clas Academ ias cle Letras clo Brasil " . 

E de j ust i<;a ressalta r aq ui o trabalho porf iado e inclefesso cleste a r t ista 
cb pala\-ra . ora em ,·isita ~~ terra clo ber<;o que, ap6s 20 anos, amorosamente 
<•colhe e ape rta nos bra<;os 0 f ilho procl igo, - e justa destaca r aqui 0 for
n Ji clavel es fo r<;o que cl c clesenvolve no Sui. em pro! clas letras cearenses. 
no senticlo de divulga- las e prest igia-las no mais poderoso cent ro cultu ral 
do B ras il. E ta refa cle S isifo , bem sei, porque o Rio, na £rase de Humberto 
~l e Campos, e uma cidacle miope : so enxerga o que esta perto . . . Mas 
sbmente fo r<;a de gigante conseguiria leva r o rochedo ate o cimo da 
montanha. 

J a disse certa vez que, se o Brasil e uma federa<;ao politica, ce rta
mente esta muito Ionge de se r uma fecle ra<;ao li te ra ria. 0 Rio e a co rte 
das letras naciona is. e a centra liza<;ao hi per tr6f ica por ela exercicla, no 
clomin io do cspir ito. apaga, estiola, senao anula qualquer manifesta<;ao de 
' ida mental nos Estaclos. Se e cia essencia do regime democ rat ico o asse
g urar a todos as mesmas oportunidades, no campo das let ras reina a mais 
estreita e ri g ida cl itaclura : - "ditadu ra de um centro t·egulador das ideias", 
c.>mo cl isse , condenando-a, o g rande S il vio Romero. 

Bcm haja . pois, a hora harmoniosa que esta vivendo, neste instante, a 
intelectual ida de conte rranea. Hora de entusiasmo e de fe ; bora de con
cbrdia, cong ra<;amento e f raternidade espiritual. Hora da ma is alta beleza 
tr.oral e mental e do mais requintado sent imento civico. H ora da cultura, 
cia sensibil iclade, do sonh o e do pensamento. H ora do Cea ra e do Brasil, 
que esconcle como um tesouro todo o pat r imonio literar io e arti stico, no 
qual radi am e pompeiam Alencar, Far ias Brito, Capist rano, Clovis Bevi
laqua, A ntonio Sales, como um punhado de s6is atirados pela mao de 
Deus no f irmamento espiritual cia Patria. H ora em que se fundem, mira
culosamente, um passado que e sempre P resente; um presente que se 
projeta luminosamente no F utu ro; e um futuro que tremeluz, j a , aos nossos 
olhos, como uma a lvomda t riun fa! que se a proxima . . . 
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