
ENCICLOPÉDIA CEARENSE 

Sr. Presidente e Srs. Acadêmicos: 

1 - Na última sessão desta Academia dz Letras, efetuada 
em 10 de junho passado, ferimos, conquanto ao ligeiro, o as
sunto que se prend:! à elaboração de uma Er.ciclopédia Cearense, 
já, em 1952, objeto de estudos através de um "Plano de Traba
lhos Para a Academia Cearense de Letras", preparado pela co
missão composta dos Acadêmicos Pompeu Sobrinho, Hugo Ca
tunda e Manoel Albano Amora, da qual o primeiro dêstes foi 
o relator. 

Havia, como há ainda hoje e se faz imp:>rativo para nós, 
"a necessidade e importância de a Academia produzir uma obra 
de fô1zgo, sem prejuízo das suas atividades ordinárias", e cada 
vez mais se apresenta e cresce o desafio de uma ação mais posi
tiva e menos pacata à nossa aptidão de sócios dêste velho e tra
dicional grêmio, no tocante à realizações que ultrapassem a ro
tiqa das sessões mensais e a publicação anual de uma r·:!vista. 

Falta-nos em conjunto élan, coragem e entusiasmo para 
sairmos dessa temperatura morna, que na verdade nada cozinha, 
quando por outro lado é certo que, individualmente, cada com
ponente da Academia vale como uma fôrça, um potencial qu·:!, 
pôsto em convergente movimento, pod�rá oferecer os mais belos 
resultados. 

2 - Aquêle "Plano de Atividades" da autoria de Pompeu 
Sobrir.,ho e adotado pelos outros membros da Comissão mostra, 



n<1s linhas gerais, como será viável superar os grandes embara
ços que há de enfrentar a organização de uma Enciclopédia nos 
modos desejados. 

A primeira dessas dificuldades nasce do mesmo nome ou 
título a ser dado à obra, a fim de defini-la corretamente quanto 
?.. sua orientação, essencial e forma'!, e quanto ao seu conteúdo. 
Enciclopédia Cearense, Pequena Enciclopédia Cea.rense, Dicio
nário do Ceará são sugestões que, afora outras, pod·em ser obje
to de estudo. 

Em segundo lugar, apresenta-se a questão, mais séria, do 
âmbito ou amplitude a ser impôsto ao tentame, ou seja: que 
matérias d:!vem ser determinadas ou escolhidas para. a obra à 

necessária exeqüibilidade. Parece deve haver um limite mínimo 
para a sua concr:!tização, evitando-se pensamentos, aspirações 
que demasiadamente alarguem aquela amplitude. Sugere-se, 
como formador·es do conteúdo enciclopédico, a inclusão de ver
bêtes referentes a tudo o que, em atinência ao Ceará, se rela
cione com: 

a) Geografia Física, incluídos aí o clima, a flora e a 
fauna 

b) Geografia Humana 
c) Política e Cívica (fatos, partidos, transformações, ad

ministradores) etc. 
d) Cultura (aí compreendidos a História, a Literatura, a 

Bibliografia ·e as artes) 
e) Biografia ("de homens do Ceará ou ao Ceará intima

mente ligados, notáveis por qualquer título - homens 
públicos, com suas caract:!rísticas, industriais, comer
ciais, jor.cialistas, engenheiros, médicos, juízes, advoga
dos, artesãos, soldados, criminosos, vagabundos, boê
mios, agrirultores, sacerdotes de tôdas as rel1igiões, mís
ticos, santos etc., desde que por sua atuação social, boa 
ou má, tenham deixado apreciáv·eis vincos impressos na 
estrutura social de nossa terra.") 

f) Folclore e Linguagem Popular 
g) Jornalismo 
h) Genealogia 
i) Efemérides. 
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Em terceiro lugar, e finalmente, o êxito do projeto depen
d::rá do modo como forem organizados os trabalhos atiner.1tes 
à pesquisa e colheita do material com que preparar os verbêtes, 
o seu fichamento, seleção, redaçãa e publicação. Para tanto será 
indispensável: 

a) Organizar o Grupo d·� Trabalhos dirigente, a ser cons
tuído de um representante da Academia Cearense de Letras, 
d� um representante da Universidade do Ceará e de um Secre
taria de Educação ·e Cultura do Estado, com a indicação, por es
sàs entidades, de um suplente que, automàticamente, substitua 
ditos representant::!s nas suas ausêH.:ias e impedimentos. Os três 
componentes do Grupo elegerão o seu presid�nte. 

b) Criar e instalar um Birô de Serviços, com um chefe, 
assessôres, pesquisadores, datilógrafos e contínuos, cujas tare
fas serão ·especificadas pelo Grupo de Trabalho em regulamen
to ou "normas de serviços". O Birô instalará filia'is nas cidades 
de Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte e Sobral. 

c) Instituir um fundo especia'l de receita, destinado a co
brir as despesas com os serviços indicados no item b, a ser ali· 
mentado, atualmente, por dotações da U.C. ·e da S.E.C., postas 
à disposição do Grupo de Trabalho e sujeito o seu emprêgo a 
prestação de contas. 

3 - Para a publicação da Enciclopédia ou Dicionário s·e
rão adotados pelo Grupo de Trabalho dirigente normas e cri
térios quanto à extensão de cada verbête, variando aquela con
forme a importância dêste, e quanto à respectiva r�dação, a fim 
de garantir a unidade da obra na sua essência e na sua forma. 
Serão publicados os volumes à proporção que, na ordem alfa
bética, estiverem preparados. Não deve prevalecer o r·eceio cie 

que o volume a imprimir não se ache absolutameme completo, 
pois que em publicações dessa natureza isto dificilmente se 
obtém. Vejam-s·e estas palavras de Pompeu Sobrinho, escritas 
no seu citado Plano: "Da extensão da obra nada há que discutir. 
Será considerável, vultosa; quanto mais desenvolvida tanto mais 
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útil ·e, portanto, mats tmportante. Quanto à possibilidade de ser 
levada a cabo, pensamos que o assunto não merece preocupações, 
pois, como se sabe geralmente, ttj::> mundo das letras e da cultu
ra do Ceará já existe material disperso para a cogiposição, tal
vez, de 20% da obra. Tudo se r·eduz a uma meticulosa colheit'l. 
nas fontes numerosíssimas, de que queremos apenas citar a cole
ção da revista do Instituto do Ceará, de uma judiciosa ·escolha 
e da adaptação ao plano que fôr estabelecido. A boa escolha 
dêste materia•l permitiria relacionar a matéria nova a ser prepa
rada e distribuída entre os sócios, indispensáveis para divisão 
dos trabalhos de execução. A obra por sua mesma natureza não 
tem fim. Resolvida uma criação, enquanto se prepara a sua ex·e
cução, já muita matéria nova há surgido em quase todos os se
tores de atividades, objetos da Enciclopédia. Após a publica
ção do último volume, o que contém a létra Z, seguh-se-ão vo
lumes complemer.1tares ou suplementos." 

4- Enfim: 

a) o empreendido é de objetivação difídl e demorada, 
mas perfeitamente todo realizável. 

b) essa dificuldade, longe de amedrontar a Academia, 
deverá servir de estimulação a uma nova atitude de r·evelação de 
energias e disposições diadoras; 

c) tal atitude surgirá eloqüente do apoio decidido que a 
Academia receber de seus associados ou, pelo menos, daqueles 
integrados, de fato, no interêsse de sua sobrevivência como ins· 
tituição que não passa de um fantasma r;,a vida cultural cearense; 

d) esta sugestão é feita com o anseio de vê-la assim vi

toriosamente saíd<1 do seu clássico estilo de atuação, r.ão mais 

compatível com avançadas requisições da Inteligência nesta Era 

das Renovações que empolga a Humanidade; porém dela pod·e

rá extrair-se um teste, uma provocação à capacidade dos Srs. 

Acadêmicos no que tange ao seu amor à Academia e à sua real 

disposição de ajudá-lo, fazendo, e não simplesmente falando. 

Fortaleza, 26 de julho de 1964 

Raimundo Girão 
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