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Francisco Alves de Andrade e Castro deixou o nosso 
convívio e foi ter com outros bons em algum lugar na eternidade. 
Chico Alves, como carinhosamente e carismaticamente era 
chamado, saiu do sertão espinhento e seco de Mombaça e pôs em 
marcha um sonho. Educou-se desafiando as grandes dificuldades 
da época, que não lhe intimidaram, e se fez um grande cidadão 
para o mundo. Por trás de um grande homem existe, como se 
sabe, necessariamente um grande espírito. Chico Alves faz, com 
honras, parte categoria de homens. Se a coragem é filha de um 
espírito, agora, pouco interessa. Ela veio e ajudou esse obstinado 
sertanejo a desenhar um destino sublime: a fé de que o 
conhecimento é o recurso último para a libertação do sofrimento 
de um povo. É salutar se dizer que um grande destino para um 
homem não é bem ser santo nem tampouco perfeito, mas, na 
medida da coragem e da inteligência, tentar ser admirável. Chico 
Alves foi um desses homens. Um homem admirável para ser 
seguido, imitado e lembrado. Tornar-se admirável é uma grande 
conquista, a virtude de sê-lo, como ele foi, é maior ainda. Para ele, 
o que o tornava ainda mais admirável, a vida era uma corrida da 
inteligência em busca da felicidade, tendo como princípios o amor, 
a justiça e a lealdade. Assim começou a se escrever a história desse 
irrequieto personagem da história cearense: montado na sua 
inteligência refinada, formou-se em Agronomia e Direito, andou 
pela teologia, leu os grandes filósofos. Foi para a Universidade 
Federal do Ceará, assumiu a cátedra na memorável Escola de 
Agronomia e passou anunciar, na sala de aula, que o Nordeste 
tinha solução pela técnica, contudo, dizia, eram necessárias duas 
premissas: respeitar o humanismo (a Agronomia Social) e 
reconciliar a política com a ética. Costumava repetir que, fora 
dessas premissas, a libertação do sofrimento nordestino 
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fracassaria, voltando-se para a roda viciosa das demagogias e dos 
embustes das elites. Pela grande cultura que assimilou, tinha uma 
consciência privilegiada da realidade humana. Algo difícil e 
invejável. Foi um cavalheiro em toda sua integridade. Era de um 
sorriso manso e sob a batuta da cordialidade e da lealdade honrava 
a amizade. Amou com lealdade esposa, filhos, irmãos e amigos. 
Amou até os que não lhe amaram. Assim, Chico Alves marcou a 
sua presença entre os homens. A sua simplicidade emocionava 
quem o conheceu. É impossível que isso saia da lembrança que 
temos dele. São marcas que ele fincou e ficarão para o resto de 
nossos dias. Lúcido, resoluto, intrépido e sábio subiu nas 
academias e escreveu livros . Não foram simples livros, foram livros 
de lições e profecias. Estabeleceu hipóteses sobre a grave 
problemática nordestina e discursou para estadistas. Mostrou 
raciocínios exuberantes quando falava do homem e da técnica que, 
acreditava, vinha para libertar. Delineou, com maestria invejável, 
o polêmico tema da reforma agrária . Deu sobejos exemplos de 
competência no assunto. Sorte para quem o conheceu. A obra 
política e científica de Francisco Alves de Andrade e Castro é épica 
e irá transpor o seu tempo. Publicou 103livros e ensaios, atingindo 
principalmente a Agronomia Social e os grandes desafios da seca 
e do homem abandonado do Nordeste. Foi um prosador 
importante dos institutos culturais da sua terra; com poesias 
emocionava platéias. Aprender a ciência e passá-la a frente era, 
para ele, um ofício de prazer. São coisas dos grandes homens. 
Recebeu o Mérito Agronômico do Brasil e inúmeros outros 
diplomas de honras de universidades e academias. Tudo justo e 
merecido pelo cientista e pelo grande cidadão que foi : culto, 
corajoso, leal e trabalhador obstinado da cultura. Sempre achou, 
com a sua inteligência brilhante, que havia solução para o homem. 
Apiedava-se dos excluídos sem ser piegas, mas autêntico, pois 
com eles, nos confins do sertão, repartiu o drama da espera e 
escutou o soluço da criança desnutrida. Calou fundo na sua alma 
e jamais os esqueceu. Nos corredores da ESAM, em Mossoró, 
lembro muito bem da sua figura de homem simples. Falava de 
ciência e política com a facilidade dos gênios. Era autêntico, altivo 
e convincente nos arremates . Com certeza, o seu espírito se 
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espraiará sobre os sertões do~ humilhados que ele tanto queria 
salvar. Os seus ensinamentos ficarão como lições de humanidade 
e ética. São marcas inesquecíveis . Serão lembradas, com certeza, 
pelos tempos e pelos homens de bem. Talvez, não tenhamos, em . 
vida, lhe dedicado a admiração que lhe era justa. Agora, em 
memória, nos salta o dever de lhe dar o justo tributo. Réquiem 
para Francisco Alves de Andrade e Castro, um admirável pensador 
do seu e dos tempos que virão. Fica uma saudade imensa desse 
batalhador das causas justas. Que assim seja! 
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