
SAUDANDO O Pe. SADOC DE ARAÚJO NA ACADEMIA(*) 

Mozart Sariano A dera/do 

Realiza-se, nesta noite, o solene preenchimento da Cadeira n? 15 da 
Academia Cearense de Letras, que tem como Patrono o grande historiador Ca
pistrano de Abreu; vaga, desde novembro do ano passado, com o falecimento 
de seu último ocupante, o saudoso ensaista Braga Montenegro; e de hoje em 
diante ocupada pelo polígrafo Pe. Francisco Sadoc de Araújo. 

Vejo nos três escritores referidos acentuadas similitudes, não por via da 
grata incumbência que me foi dada, de apresentar as boas vindas ao terceiro 
deles, que é o novo Acadêmico recém-eleito. Mas como decorrência da análise 
que fiz, por dever de ofício e com íntima satisfação intelectual, dessas coinci
dências que os irmanam surpreendentemente. 

De fato, maranguapenses de berço foram Capistrano de Abreu e Braga 
Montenegro. Doutos, embora não doutores, foram ambos em suas respectivas 
áreas de atuação intelectual, num esplendoroso resultado de autodidatismo e 
força de vontade. Um compõe o quinteto com que o Ceará comparece ao ce
náculo das letras pátrias: o  maior prosador nativista brasileiro - José de Alen
car, o maior jurista das Américas - Clóvis Beviláqua, o maior filósofo do país 

- Farias Brito, o maior compositor de inspiração nacional - Alberto Nepo
muceno, e o maior historiador de.nossos fastos- Capistrano de Abreu. O ou
tro integrou o movimento literário que, felizmente ainda em plena ebulição, 
conseguiu ser o mais persistente e o mais produtivo dentre quantos existiram 
no Ceará - o Grupo Clã. O primeiro desbravou o Brasil, superando de vez o 
empirismo na História pátria. O segundo penetrou com profundidade nas nos
sas raízes literárias. Pesquisadores ambos, e dos melhores. 

Não param aí as coincidências. Capistrano descende de clãs scibralenses 
e de clãs sobralenses é oriundo o novo Acadêmico Pe. Sadoc de Araújo. Capis

trano bebeu sabedoria no Seminário da Prainha, que a iconoclastia de um mal 
interpretado espírito pós-conciliar viria a desativar. No casarão da Prainha es
tudaria também aquele que estaria fadado a sentar-se na Cadeira de seu genial 
Patrono. Ao estudo da história ambos se entregariam, com dedicação que tem 

(*)Discurso de saudação ao novo Acadêmico, proferido a 9 de maio de 1980. 
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gosto dé amor, produzindo Capistrano o que de mais sério e científico foi es
crito sobre nossas raízes, enquanto o Pe. Sadoc se debruçaria sobre as origens 
de sua gleba, as ribeiras do Acaraú, ocupando-se com os primeiros povoadores 
daqueles sertões. Isso, que representa hoje verdade inquestionável, Capistrano 
sentiu antes de todos os demais, afirmando que a "civilização de caranguejo", 
assim por ele batizada, não representava o verdadeiro espírito de brasilidade 
nem forneceria bases para a verdadeira História do Brasil. Foi o mesmo senti
mento de interiorização que levou o Pe. Sadoc de Araújo a escrever exaustiva
mente sobre os homens e fatos da ribeira do Acaraú. Honro-me de ter sido seu 
modesto apresentador na festa do lançamento de sua "Cronologia Sobralen
se" no salão nobre do Náutico Atlético Cearense, já lá se vão tantos anos . . . 
E fi-lo orgulhoso, sabendo que dali partiria ele para mais amplas e aprofunda
das pesquisas sobre a terra do berço, o que, de fato, vem ocorrendo. Aqueles 
"dados e datas", que abrangem o longo período entre 1604, quando por lá 
transitou o desventurado Pero Coelho de Sousa, e 1798, constituem o mais 
rico e precioso acervo documental sobre a importante região centro-norte cea
rense. � quase todo o período colonial ali alinhado, estudado, esmiuçado, in
terpretado e quase vivido pelo historiador, necessariamente frio para ser 
veraz, mas deixando entrever, involuntariamente embora, o amor que lhe 
exigia tão grande dedicação. 

A esse rosário de coincidências nem mesmo eu ficaria imune. � que, 
nascido embora em outras plagas, sempre vi na terra do Pe. Sadoc de Araújo o 
s.egundo pólo de desenvolvimento cearense. Segundo cronologicamente falan
do, seja de logo esclarecido, pois sabemos que nos últimos anos da Colônia, 
durante o Primeiro Reinado e na parte inicial do período de Pedro 11, a prima
zia coube ao Cariri cearense, de onde partiram gritos de rebeldia contra nossa 
submissão a Portugal e de propaganda dos ideais republicanos, consubstancia
dos nas Revoluções de 1817 e 1824, na ajuda cearense na derrota do colonia
lista Fidié, na resistência aos planos restauradores de Pinto Madeira e na decla
ração da Maioridade do Segundo Imperador. Nisto tudo, os Alencares sobres
saindo-se. 

No maior tempo do Segundo Reinado, entretanto, o papel saliente ca
beria à região centro-norte do Ceará, onde surgir�m os mais representativos · 

vultos de nossa História política, social e econômica. Deslocar-se-ia, das i me- � 

diações do Cariri, com repercussão nas afidalgadas cidades de lcó e Aracati, 
para as ribeiras do Acaraú, o eixo de nosso progresso sócio-cultural. De lá vi
riam os Pompeus, magníficos, sábios, influentes, para citar apenas um dos vá
rios e importantes ramos do clã dos Pintos de Mesquita, ao qual minha que
rida netinha pertence por via de seu pai, que é meu genro e um dos que o in
tegram. 

A coincidência por mim aludida e ainda não devidamente justificada diz 
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respeito ao fato de que, antes mesmo dessa vinculação sangüínea, para mim 
muito honrosa, sempre tive para com aquela região e sua urbe mais importan
te uma simpatia espontânea e sincera. Sem poder demonstrar essa minha natu
ral querência de maneira mais condizente com seus indiscutíveis méritos, limi
tei-me a escolher a heráldica cidade de Sobral, quando de minha permanência 
à frente da Governadoria do Distrito rotário que compreende nosso Estado e 
outras unidades da Federação brasileira, para sede da Assembléia Seccional 
que lá se realizou, com vero sucesso, em junho de 1976. Pequenina homena
gem, sem dúvida, mas resultado de autêntica admiração. Outra coincidência se 
daria depois, quando a grande cidade da zona centro-norte do Estado me de
volveu cento por um, dignificando-me com o tftulo honrosíssimo de Cidadão 
de Sobral, pela Lei municipal n� 15, de 14 de dezembro de 1979, resultado 
do trabalho de meu bondosíssimo amigo Ribeiro Ramos, segundo suponho. E 
é a um filho dessa terra generosa que me estava reservado saudar, em nome da 
Academia Cearense de Letras, no dia de sua incorporação ao respeitável soda
l(cio. Que o faço sem méritos justificativos, é verdade que não discuto por ser 
eu o primeiro a reconhecer minhas pobres limitações. Mas que o faço com pra
zer indizível, é também verdade que não admito discutida. Outros falariam 
melhor quanto à forma e ao conteúdo. Ninguém com mais alegria e sinceri
dade. 

Mesmo porque bem merece esse gesto cavalheiresco o Imortal hoje 
adornado com os paramentos de sua nova investidura. Peregrino de Deus pelo 
sacramento que lhe foi imposto por saudoso antístite e peregrino da Instrução 
no comando da Universidade do Vale do Acaraú e na participação ativa no 
Conselho Estadual de Educação, ei-lo agora oficialmente declarado peregrino 
das letras, intensificada ainda mais sua já gloriosa jornada pelos campos inte
lectuais. A segura formação cultural bebida na Prainha e em Roma, na famosa 
Universidade Gregoriana, dar-lhe-ia contextura para caminhadas outras, sem
pre mais longas e proveitosas. 

Não foi sem razão que, aos lúcidos artigos sobre temas filosóficos, entre 
os quais merecem saliência a análise que fez da obra do discutido e discutível 
jesu(ta Teilhard de Chardin e uma "História da Educação em Sobral", seguiu
-se a densa pesquisa, aqui já assinalada, que precisamente cuida da "Cronolo
gia Sobralense". Sobre esta, Parsifal Barroso afirma que seu título "não define 
à justa seu valioso conteúdo, pois não se trata de uma simples discriminação 
de dados e datas, de sentido horizontalizante, mas de um precioso tesouro de 
fatos de indiscutível historicidade, joeirados através de um critério que visa a 
ressaltar e esclarecer, apenas, os marcos basilares da História de Sobral, justifi
cando a prevalência de cada um por forma válida e convincente". E assim con
conclui, sobre essa "Cronologia", o mais culto de quantos Governadores o 
Ceará possuiu: - "embora estruturada conforme as diretrizes do Barão de 
Studart, retoma na realidade o fio às investigações de D. José e do Monsenhor 
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Unhares, fazendo-o sob o enfoque de sua visão global do passado e do presen
te de Sobral, com perfeita isenção de ânimo e segura diretriz historiográfica, 
pois de fato cria uma História viva, vitalizante e sedutora, o monumento que 
ficará como o melhor coroamento das comemorações do Bicentenário de 
Sobra I". 

Seguiram-se trabalhos seus outros, alguns há muito escritos e vindo à 
lume por insistência de alunos do Seminário de Sobral, como é o caso de "A 
Ciência Criadora", título que alude à Teologia bebida na fonte sempre pura 
de Santo Tomás de Aquino, que os energúmenos de hoje tentam subestimar. 
Outros volumes retomariam o caminho da querência à terra do berço, como 
ocorre com sua "História da Cultura Sobralense", publicada em 1978, rica em 
dados sobre o surgimento da cidade-I íder do centro-norte cearense, acerca da 
medicina antes do funcionamento da benemérita Santa Casa de Sobral, a res
peito das letras, ciências e artes naqueles rincões, com referência aos passos da 
educação em sua terra e relativos às Comissões Científicas que tanto progresso 
imprimiram à região. 

No mesmo ano de 1978 publicou o Pe. Sadoc os "Estudos lbiapaba
nos", onde esclarecida ficou a origem histórica da Gruta de Ubajara e onde 
tratou da lbiapaba do Século XV II, da infância do filósofo Farias Brito e do 
General Tibúrcio e do martírio de Joana Nhanupatiba, ocorrido na freguesia 
de Nossa Senhora da Assunção da Missão da lbiapaba em Viçosa. Desse martí
rio já nos dera notícia o sempre seguro Barão de Studart em suas "Notas para 
a História do Ceará", transcrevendo velha narração do episódio pelo monge 
beneditino Domingos de Loureto Couto, natural de Recife e Visitador do Bis
pado de Olinda. Examinando não somente sob o aspecto histórico, mas ainda 
sob o ponto de vista religioso o trágico martírio dessa índia heróica, que pre
feriu morrer a trair o marido e a sua crença, o Pe. Sadoc recorda que "teologi
camente o martírio é a morte pela fé ou pela moral cristã." E conclui que a 
lbiapaba, hoje lembrada do heróico gesto de sua filha, deverá reacender o bri
lho de seu nome e recolocá-la na memória de seu povo". 

Ainda no prelo se acha a monografia que trata da " História Religiosa da 
Meruoca", em que o Pe. Sadoc de Araújo parte dos tapuias reriús, moradores 
daquelas paragens, passa pela primeira catequese daquela tribo indígena, assi
nala a criação da "freguesia" (nome por que eram conhecidas as paróquias de 
então) e chega aos resultados centenários dessa feliz iniciativa da Assembléia 
Provincial em 1879, confirmada em 1880 por Dom Luiz Antônio dos Santos, 
primeiro bispo do Ceará e futuro primaz do Brasil e Marquês de Monte 
Pascoal. 

Vê-se, destarte, que as preferências do ilustrado recipiendário desta 
noite se voltam, invariavelmente, para as Verdades de sua Fé cristã, bebidas na 
terra do berço e fortalecidas no centro da própria Cristandade; para os negó-
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cios da Instrução, de que hoje é o máximo paradigma entre seu povo, como 
Magnífico Reitor da Universidade do Vale do Acaraú e membro do Conselho 
Estadual de Educação; e para as atividades intelectuais, autor que é de livros 
e monografias em que a Fé, a Educação e a Cultura se acham sempre presen
tes. E:, sem dúvida, peregrino que, afinal, encontrou seu termo nesta tradicio
nal Casa de Thomaz Pompeu, o segundo dessa i lustre estirpe do centro-norte 
do Estado e que nos legou a gloriosa Faculdade e não simples Curso de Direi
to, como lhe querem inutilmente minimizar os copistas de tradições alieníge
nas. Termo aquele que não há-de significar improdutividade e fim de carreira, 
mas ajuste de instrumentos para novas e consagradoras caminhadas, então ar
mado Cavalheiro de uma sui generis Cruzada. " Em paz pelas armas, mas em 
luta surda pelas idéias", como já foi dito por alguém. 

Pe. Sadoc de Araújo: 
A Academia Cearense de Letras, por mim, seu humilde intérprete, e por 

seu dinâmico Presidente, ele e eu honrados com o título de Cidadãos Honorá
rios de Sobral, vossa terra e já agora nossa terra também, vos deseja prolonga
da permanência em seu quadro de sócios efetivos e espera de vossa pena pri
vilegiada o tracejamento de obras outras ao nível das que vos mereceram a dis
tinta eleição. 

A Casa, que sempre foi vossa pela cordialidade, passa a ser vossa de fato 
e de direito. 

Sede feliz. 
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DISCURSO DE POSSE(*) 

Pe. F. Sadoc de Araújo 

Embora habituado a lidar diuturnamente com o sagrado e o numinoso 
por exigência da própria condição de vida que há 25 anos abracei, chego ao 
umbral deste Cenáculo de Letras com o escrúpulo de quem não esteja ainda 
devidamente preparado para dele participar. 

A Academia Cearense de Letras, como exige seu Estatuto, é reservada a 
um pequeno número de eleitos, "escritor ou cientista de relevo". 

Temo que minha presença transgrida esta nobre e inviolável determina· 
ção e possa quebrar ou profanar tão venerando resguardo. 

O relevo exigido a um homem de ciência ou de letras para permanecer 
nesta Casa, afigura-se-me muito elevado para minha pequenez e sagrado de· 
mais para meus delitos literários. Parece-me a grimpa do Horeb diante do 
olhar aturdido de Moisés. E eu ouço a proibição divina: "Guardai-vos de subir 
o monte. Se alguém o tocar antes de soar a trombeta, será morto". Toda a 
multidão tremia e Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encon
tro do Senhor, e pararam ao pé da montanha" (Ex. 19, 12 s). 

Aqui estou, senhores acadêmicos, parado ao pé de vosso relevo. Chego â 
soleira desta Casa sem saber se mereça subir convosco neste Sinai ou se deva 
retornar ao Rafidim das margens do Acaraú de onde parti. 

O que me faz persistir é a esperança de que a bondade dos vossos cora
ções estravaze para os vossos lábios que farão soar a trombeta da hospitali· 
dade, sinal verde que me anuncia caminho livre para que eu possa avançar 
meus passos em vossa direção. Sem esta vossa afetuosa acolhida, expressa em ge
nerosa eleição e agora na palavra amiga de Mozart Soriano Aderaldo, a consciên
cia de meu demérito me obrigaria a regressar imediatamente à planície de mi
nha obscuridade. 

Escritor ou cientista de renome não o sou, mas assim me quisestes con· 
siderar no excesso de vossa benignidade e na hipérbole de vosso indulgente 
julgamento. Recebo pois o vosso agasalho, como um desafio aos meus esfor
ços e como um repto à minha responsabilidade para o futuro. 

(*)Proferido a 9 de maio de 1980. 
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A emoção do momento presente me evoca, como na obra de Marcel 
Proust, uma lembrança ausente "em busca do tempo perdido". Ao ter conhe
cimento de minha eleição para esta Academia, a memória involuntária me fez 
reviver o passado, o tempo redescoberta da mocidade, quando aluno de lite
ratura latina me deliciava com as poesias de Ovídio, sem poder disfarçar a pre
dileção espontânea pelas elegias de "Tristes". Cidadão romano, exilado em 
país bárbaro, Ovídio só dispunha de um meio para se comunicar com sua que
rida Roma distante: escrever livros. Compôs "Tristes" para manifestar a dor 
do exílio e o enviou a Roma como se ele próprio estivesse de volta à casa pa
terna: "Parve, nec invideo, sine me, Liber, ibis in Urbem, quo domino non 
licet ire tuo". O que em vernáculo mal traduzido soaria mais ou menos assim: 
"Bem sei, meu pequeno livro, que irás a Roma sem mim, já que a mim, teu 
autor, isto não me é permitido". 

No meu caso, também foram pequenos livros que me fizeram chegar a 
esta Roma das letras cearenses. E é por isso que eu continuo a escutar a obser
vação do poeta latino: "Somente vós, livros meus, podereis dizer quem eu 
sou, e se porventura alguém perguntar algo mais sobre mim, nada lhe respon
dam, a não ser se deixando ler". 

Senhores Acadêmicos. O primeiro direito que me dais nesta casa é o de 
sentar-me, pois para tanto reservastes-me a cadeira 15. Gesto aparentemente 
simples, mas na realidade pejado de profundo simbolismo. 

Câmara Cascudo, em sua "História dos Nossos Gestos", já nos ensinou 
quanto este direito é prerrogativa honorífica só concedida na Roma Imperial 
aos "viri clarissimi". 

Sentar-se diante dos Prefeitos do Pretório, por determinação de lei assi
nada pelo Imperador Constâncio, era regalia reservada aos titulados romanos 
de maior distinção. 

Victor Hugo, referindo-se ao Duque Bernardo de Saxe-Weimar, dizia 
que como príncipe, ele tinha o privilégio de se sentar no salão da Rainha. 
Ocupante de uma cadeira nesta sala, sinto-me na mesma condição desse tio da 
Duquesa de Orleães, porque no reino das letras cearenses esta Academia é ver
dadeiramente única e autêntica rainha. 

Senhores Acadêmicos. Este sodalício adotou, como seu, o lema do Lord 
Beaconsfield, o notável estadista e escritor inglês Benjamin Disraeli - " Forti 
nihil difficile". Pois bem, contam seus biógrafos que certa feita, por estar con
valescente de enfermidade grave, causou constrangimento à Rainha Vitória 
que lamentou não o poder fazer sentar-se em sua presença. 

Por tudo isto é que agradeço a cadeira que passarei a ocupar na vossa 
convivência. � uma distinção nobilitante, pois estabelece confiança e intimi
dade. Direi até que é distinção sagrada, pois que o apóstolo Paulo afirma que 
está reservado exclusivamente ao Filho o sentar-se à Direita do Pai. (Col. 3,1). 
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Nesta Casa, se há quarenta homens que se sentam, há quarenta que se 
postam de pé como patronos. A meu lado, como nume tutelar, ficará de pé 
Capistrano de Abreu, na postura de quem protege e vigia, exigindo respeito e 
reverência. 

Conta-nos a Escritura, reproduzindo um gesto arquetípico encontrado 
em todas as culturas e que somente o inconsciente coletivo latente nas pro
fundezas da alma sabe explicar, que todo o povo de Israel se punha de pé 
quando Esdras lhe abria o Livro da Lei (Ne 8,5). Estar de pé era o gesto ex
pressivo da prontidão em servir e em proteger. 

O rei Eglon de Moab também ficou de pé quando o juiz Aod lhe trouxe 
a palavra divina que exigia acatamento (Juízes 3,20) e foi de pé que os setenta 
anciãos de Israel, acompanhando-o com os olhos vigilantes, protegeram 
Moisés ao entrar em sua tenda (Ex. 33,8). 

No salão mais nobre desta Academia quarenta varões estão de pé prote
gendo as letras, a ciência e a cultura. São os patronos das cadeiras, figuras hie
ráticas, gênios protetores, guardas fiéis que vigiam a seriedade do estudo e o 
respeito à verdade. 

A minha guarda foi confiada a Capistrano de Abreu, o maior entre os 
historiadores nacionais. Sinto-me feliz com o seu patrocínio e honrado com a 
grandeza de seu nome. 

Se me é lícito comparar o grande com o pequeno, direi que me sinto a 
ele ligado por profundas identidades pessoais. 

João Capistrano Honório de Abreu nasceu em Culuminjuba, município 
de Maranguape, a 23 de outubro de 1853. t neto de sobralenses, tanto pelo 
lado paterno, quanto materno. 

A genealogia é contemporânea das mais antigas sociedades humanas, 
nasce com a família e ultrapassa o tempo, porque ascendentes e descendentes, 
pois e filhos, avós e netos permanecem eternamente unidos, além da morte, 
por mútuo e recíproco amor. 

Já perlustrei, consultando velhos cartapácios, em cansativas mas gratifi
cantes pesquisas, o itinerário de sua ascendência genealógica, tendo encontra
do o rastro de seu sangue nos cruzamentos endogâmicos que formaram a es
trutura familiar dos clãs de Sobral. Como os meus, seus ascendentes se alimen
taram dos mesmos celeiros da Meruoca e saciaran'l a sede com a mesma água 
das cristalinas cacimbas do Acaraú. 

Estes estudos sobre a ascendência sobralense de Capistrano estão reuni
dos em artigo que fiz publicar na Revista do Instituto do Ceará, ano de 1978. 

Uma outra afinidade. Como eu, Capistrano estudou dois anos no velho 
e saudoso Seminário da Prainha. Ele e eu fomos seminaristas, e embora com a 
diferença de quase um século descobri que o motivo que levou meu pai a me 
internar no seminário, aos meus doze anos, foi o mesmo que levou seu pai a 
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retirá-lo de lá com a mesma idade. � o que leio na observação manuscrita dei
xada pelo reitor Padre Chévalier no 1? Livro de Matrículas daquele educan
dário: "João Capistrano Honório de Abreu. Entrou a 9 de março de 1865 e 
em julho de 66 foi aconselhado ao Sr. seu pai que o tirasse por algum tempo 
a fim de se emendar de sua preguiça e vadiação". 

Para nos emendarmos de nossos defeitos comuns, enquanto eu entrava 
no seminário, ele de lá era aconselhado a sair. 

Pelo que li nos seus biógrafos, parece que nunca se emendou daquelas 
tendências infantis. Estudava e escrevia deitado na rede, companheira insepa
rável até nas longas viagens. Vicente Mindelo dele diz: "� indolente, acorda 
tarde, fuma como um turco e anda como um beduíno". E mais: "Trajando 
escuro com filosófico descuido, tem a voz aflautada quando pilheria, asmática 
e vagarosa quando trata de ciência". 

José Honório Rodrigues, na magnífica "Introdução" aos três volumes 
de sua "Correspondência" recentemente publicados, apresenta detalhadamen
te estes traços característicos e originais do grande historiador. 

Capistrano não era formado e nem gostava que o chamassem doutor. 
Preferia, conforme aconselhava aos seus amigos e alunos, que de acordo com 
o linguajar cearense, o chamassem de "seu home". Era a vadiação, de sempre. 

Detestava conferências. Nem as fazia, nem as ouvia. O motivo ele mesmo 
explica: "Em geral não assisto a estas coisas, porque ficando longe apenas apa
nho pedaços, ficando perto arrisco-me a um acesso de tosse que pode pertur
bar a assembléia". 

Sua ironia fina e seu contínuo bom-humor escondiam a agudeza da inte
ligência e a perspicácia da intuição. Foi com estas qualidades que se dedicou 
de corpo e alma ao estudo de nossa história, renovando-a e estruturando-a 
cientificamente. Com ele, a História do Brasil se tornou o Brasil com História. 

O que mais admira a quem o lê é a lucidez de suas colocações e o poder 
de síntese de sua exposição. 

O pensamento histórico no Brasil deu uma reviravolta com o sopro de 
seu gênio. Se Cabral descobriu o Brasil para os portugueses, Capistrano desco
briu o Brasil para os brasileiros. 

Por ser sábio, sabia mais pe"rguntar do que responder. 
Não é sem razão que, nos dias de hoje os maiores sábios da humanidade 

não estão nas cátedras ensinando, mas nos labor�_tórios aprendendo. Capistra

no foi o protótipo do sábio. Daí por que viveu otscando, numa entrega apai
xonada ã pesquisa. Queria encontrar resposta às perguntas prévias que fazia 
a todo e qualquer texto antes de os ler. No estágio que realizara na Biblioteca 
Nacional se pôs a perguntar às fontes e a indagar aos escritos históricos. 

Tinha o faro da verdade e deixa a impressão de que, antes mesmo de ler, 
já sabia o que ia encontrar dentro de um documento. 
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!: bem verdade que sem fatos não há história, mas sem verdadeiro h
.
isto

riador os fatos não têm sentido. Capistrano foi o historiador que deu sentido 
aos fatos da História do Brasil. 

A vida e obra de Capistrano são grandes demais para caber em tão min
guado discurso. Além disto, aqui mesmo em nossa terra, dispomos dos livros 
de José Aurélio Saraiva Câmara e Pedro Gomes de Matos que lhe escreveram a 
bi.ografia. 

Permiti-me que apenas esboce sucintamente sua produção científica em 
quatro de seus trabalhos que são verdadeiras obras-primas: "Capítulos de His
tória Colonial", "Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil" e as edições crí
ticas da "História do Brasil" de Frei Vicente do Salvador e da "História Geral 
do Brasil" de Varnhagen. 

Os "Capítulos" primam pela erudição, pela clareza dos conceitos e pela 
profundidade da interpretação. São a mais perfeita síntese já realizada na his
toriografia brasileira, na feliz expressão de José Honório Rodrigues. Foi neste 
livro que descobriu e revelou os segredos do Brasil aos brasileiros. 

No que está escrito, o livro é perfeito. Mas se discute o que deixou de 
escrever. A figura de Tiradentes, por exemplo, a quem não dava qualquer 
valor na história. Omitiu propositadamente analisar a Inconfidência Mineira 
por achar que esta foi apenas um movimento formal de uma pequena roda de 
intelectuais e nunca uma autêntica rebelião. A Inconfidência pertenceria mais 
à história das idéias, do que verdadeiramente à história da Nação. Fiel ao rea
lismo histórico, para ele a Inconfidência não foi um fato, um acontecimento, 
mas apenas um pensamento em ebulição. Foi conspiração como ato subjetivo, 
mas nunca uma revolução como fato acontecido. 

Como precursores da Independência, preferia os Mascates ou os Repu
blicanos de 1817. Para ele, houve sim a conjuração mineira na mente dos in
confidentes, mas ela não aconteceu. Pertenceu ao mundo das idéias, mas não 
ao mundo dos fatos, único objeto da História. 

Em "Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil", especialmente, de
monstra o fulgor de sua criatividade e a força inovadora de seu gênio. 

Ninguém, antes dele, atribuíra importância à conquista e ao povoamen
to do sertão. Parecia que o Brasil se formara apenas das comunidades do lito
ral. Capistrano inverteu as posições e demonstrou· apodidicamente que a for
mação da vida nacional se processou na expansão pela terra adentro, e não na 
colonização da costa. O Brasil se fez por um processo de interiorização. Das 
Capitanias Hereditárias, cita como exemplo, apenas a de Duarte Coelho em Per
nambuco e a de Martim Afonso em São Vicente prosperaram, porque foram 
as únicas que tiveram a coragem de rasgar o cinturão de matas que as circun
davam. As outras, porque se fixaram passivamente no litoral, não pertencem à 
história, mas apenas, à erudição. Esta visão original abriu novos rumos à inves-
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tigação e à compreensão do Brasil. � o ponto alto deste livro exuberante, 
orgulho da inteligência brasileira. 

As edições críticas das Histórias do Brasil de Frei Vicente do Salvador e 
de Varnhagen são modelares. Capistrano analisou-lhes minuciosamente os tex
tos, indicando as fontes de que se teriam servido, numa demonstração porten
tosa de erudição do escafandrista de nossas mais remotas origens. Nunca, an
tes dele, alguém havia submetido à crítica um texto histórico nacional com 
tanta proficiência, e, dificilmente, mesmo com todo o futuro aberto, alguém 
o superará nesta especialidade. 

Muito ainda se poderia dizer sobre outros trabalhos que nos legou, 
como "O Descobrimento do Brasil", as quatro séries de "Ensaios e Estudos" e 
"Rã-Txã-Hu-Ni-Ku-1", mas fiquemos por aqui, porque Capistrano é grande de
mais para ser sintetizado em noite tão breve. Deixai-me somente que vos diga 
mais, que formou escola de historiadores e que daqui para frente ninguém po
derá avançar no conhecimento e na interpretação do Brasil se não se dirigir 
pela seta que ele indicou e se não seguir pelos novos caminhos que ele abriu. 

Capistrano faleceu em 1927, em um dia 13 e do mês de agosto ensejan
do aos supersticiosos poder dizer que, também por esta coincidência, sua mor
te foi fatídica para os rumos da História do Brasil. 

Da crítica histórica do patrono Capistrano de Abreu não é travessia di
fícil passar para a crítica literária do meu antecessor, Braga Montenegro. 

Ambos nasceram em Maranguape, ambos foram autodidatas, ambos 
exemplos notáveis de "self-made men". Instruíram-se e se educaram por si 
próprios. Sob este aspecto do autodidatismo se acha na honrosa companhia 
de seu colega maior de crítica literária, Agripino Grieco, bem como de Macha
do de Assis e de Antônio Sales, estes de sua constante admiração e leitura. O 
autodidatismo destas grandezas de nossas letras faz crescer-lhes o mérito e por 
eles aumentar nosso respeito. � honroso poder ser autodidata em tão elevada 
convivência. 

Joaquim Braga Montenegro nasceu a 28 de fevereiro de 1907. Após 
uma infância cearense, simples e tranqüila, emigrou para a Amazônia, aos de
zoito anos de idade, ali permanecendo de 1925 a 1932. O contato de sete 
anos com a imensidão do rio-mar, com a exuberância da clorofila e com os 
fantasmas da selva marcou-lhe profundamente os olhos de ficcionista. O ven
to, o verde e o medo coloriram de Amazonas toda a sua ficção. Diante daque
le cenário estupefaciente a vida lhe pareceu "Uma chama ao vento", os senti
mentos humanos "Cárceres verdes" e o turismo "Uma viagem no medo". Eis 
por que sentiu que "O vento, o desejo e o rio" fizeram de sua experiência no 
Inferno Verde uma "Viagem no remoinho". 

Literariamente há dois Bragas Montenegros, o amazônico ou telúrico e 
o ocidental ou humano. O primeiro, da ficção e o segundo, da crítica literária. 
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Ambos, porém, sempre caminham juntos, em todos os momentos. Por ter 
sido amazônico não significa que se tornasse regionalista. Ao contrário, pro
curou universalizar sua cultura e sua produção estética. Romance, novela e 
conto, os três gêneros da ficção em prosa, foram por ele analisados através de 
Graciliano Ramos, romancista, Guimarães Rosa, novelista, e Eduardo Cam
pos, contista. Alagoas, Minas e Ceará. Foi a primeira fuga do regionalismo 
limitado. Depois, percorreria as grandes literaturas do Ocidente. 

A temática de sua obra é de tendência universal, mas sua vivência de In
ferno Verde nunca se apagou. Até nos "Contos derradeiros", obra da maturi
dade, embora nos fale de demônios, de tesouro e de ansiedade, ou do hóspede 
e do potrinho Pampa, deixa sempre transparecer as marcas, ainda mal cicatri
zadas, das influências amazônicas dentro de sua alma. Talvez por isso, mensa
gens recebidas do passado chegavam ao seu espírito, quando homem já enca
necido, como se trazidas de longe por velhos estafetas de um "Correio retar
dado". 

O tema dominante é a tragédia da solidão do homem ante a grandeza da 
criação, o insondável das selvas, a tortura dos instintos, a certeza da morte e a 
busca de Deus. 

O seu universalismo no espaço, que lhe fez ver toda experiência humana 
como "Viagens", não foi menor do que o universalismo no tempo, que lhe 
fez descobrir porque é que em toda angústia há um anseio de eternidade. 

Debaixo deste prisma enfocou a perenidade de " Iracema" quando o ro
mance de Alencar chegou ao centenário, celebrou a imperecibilidade de "Ter
ra do Sol" quando o livro adolescente de Gustavo Barroso atingiu os cinqüen
ta anos e demonstrou ser interminável o vôo das "Aves de Arribação" quan
do, em momento de saudade, esteve " Recordando Antônio Sales". Em "Evo
lução e natureza do conto cearense" não disfarça a mesma tendência. Sempre, 
o tempo olhado como conquista para o eterno. 

Este é o motivo por que o "Livro das Horas" de Rainer Maria Rilke, 
onde a transição do existir para o Além se faz como se fora apenas um passo 
natural de nossa metamorfose, repercutiu profundo em suas entranhas. " Rilke 
e a ânsia do Eterno" foi o título que deu ao seu estudo crítico sobre o poeta 
das "Elegias de Duíno", para quem as realidades terJestres sempre se transfor
mam em símbolos de Deus. 

As narrativas de Joseph Conrad, onde o mar é a imágem central e a 
aventura é o tema dominante, forani por ele analisadas, porque mar e aven
tura foram também as emoções maiores de sua experiência amazónica. Eis 
por que "A Vocação de Conrad" foi o reflexo de sua própria vocação. 

O emocionante encontro com um livro de Emily Bronte, carcomido pe
las térmitas em uma estante escondida de uma velha livraria de Fortaleza, lhe 
evoca, em tarde chuvosa, a luta do tempo contra a eternidade, constante 
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preocupação de seu espírito. Foi o bastante para se cativar pela obra das 
irmãs da Família Bronte: Emily, Charlotte e Anne. Nelas encontrou a resso
nância de uma arte que também foi sua, a de saber adivinhar as emoções das 
almas mais apaixonadas. E debruçou-se demoradamente na leitura e na análise 
crítica do "Morro dos ventos uivantes". Mais uma vez, o vento . . .  

Para mim, o ponto alto do esforço literário de Braga Montenegro foi a 
crítica da obra de André Gide, condensada em excelente conferência que pro
nunciou nos cursos da Aliança Francesa de Fortaleza, em 1951, por ocasião 
da morte do escritor de "Sinfonia Pastoral". Descobre a saudade de Deus que 
sempre marcou a alma do autor de "Les Caves du Vatican", tão fascinado 
pela figura de Cristo, mas tão distante da fé e da moral evangélica. Lamenta 
que o "notável das letras" não tivesse se decidido a transpor a soleira da "por
ta estreita" e de dizer "Ainsi soit-il" ao apelo divino. 

Embora fazendo crítica literária, no estudo sobre André Gide não foge 
Braga Montenegro da tendência inata para a ficção, pois apresenta o tema par
tindo de uma consciência imaginária para, num jogo de cumplicidades, tentar 
apresentá-lo como aceitável pela consciência real. Aceita rejeitando e rejeita 
aceitando o drama pessoJI de Gide, como se fosse a personagem principal de 
uma tragédia religiosa. Gide é amoral em demasia para ser facilmente aceito e 
um escritor de excelentes méritos para ser simplesmente rejeitado. Mais ainda, 
a atitude de contradição e inconseqüência no autor de "Corydon" encontra 
eco em todos os romances de Dostoievski. Não seriam, portanto, estes aparen
tes antagonismos a serena face de Deus espelhada nas angústias dos homens? 

A indagação não é respondida, visto que a crítica literária se interessa 
apenas pela formulação estética da pergunta e não pela validade metafísica da 
resposta. Ademais, um dos fascínios de André Gide, como de Dostoievski, é 
caminhar nas sombras do mistério. Gide parece que reza mesmo quando blas
fema. 

Meus senhores. Conheci Braga Montenegro, pela primeira vez, num en
contro fortuito na Secretaria de Cultura, quando o anúncio de meu nome lhe 
trouxe a recordação de um tio meu homônimo, que fora amigo e companhei
ro seu nas aventuras da Amazônia. Desde esse dia, quando senti o carinho de 
suas mãos trêmulas que apertavam as minhas, tornei-me seu admirador e 
quase irmão. Hoje ocupo a vaga que deixou nesta Academia. Imaginai a emo
ção do momento . . .  

Braga Montenegro faleceu recentemente, vítima de atroz enfermidade 
que lhe fazia tremer o corpo franzino. O espírito, porém, firme e reto, jamais 
vacilou. 

Sua existência terrena, tão iluminada de literatura, extinguiu-se na 
morte como "uma chama ao vento", mas seu nome, tão luminoso quanto a 
vida, permanecerá para sempre aceso na história das letras cearenses. 
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