
Saudação à Chegada dos Oitenta Anos 
de Artur Eduardo Benevides 

Beatriz Alcântara 

Mestre! Quem sou eu para falar de suas oito décadas transcorridas, da 
lírica tão decantada, de tão vasto saber, tudo à medida e feição de quem a vida 
sempre bem amou e a ela se tem voltado para com arte glorificá-la? 

Amigo, nenhum de nós dois é de fugir a Vf:Z chegada, por isso aqui me 
encontro nesta saudação, convocada que fui pelos seus amados, mesmo tendo 
absoluto conhecimento de que esta honra melhor caberia a tantos de nossos pares, 
aqui presentes, senhores de maior engenho e sabedoria para a louvação. 

Reflexão compartilhada, adentro sua vida, imagens do passado, reali
zações, devaneios, dores, vagares, tudo quase sempre resgatado ou vigiado de 
perto, por versos de emoções oceânicas. . 

Mestre Artur, li atentamente boa parte de sua obra, ou pelo menos 
todos os livros que venho colecionando ao longo dos tempos de admiração e 
estima. Um admirável percurso literário traçado e pautado, desde os primór
dios, pelos mesmos valores e emoções líricas. 

Não me sendo dado tempo para o debruçar sobre sua prosa ensaísti
ca , bastante expressiva, farei sobre ela um breve registro, pois que a cátedra 
universitária ensejou que expusesse algumas reflexões, pesquisas e experiên
cias realizadas, em valorosas publicações: A lâmpada e os apóstolos, 1952; 
Educação e mundo moderno, 1955; Ensino e treinamento profissional na 
Europa, 1960; Universidade e humanismo, 1970; Universidade e cultura, 
co-autoria de Jarbas Passarinho, 1972; O escritor e a crise do espírito, co
autoria de Eduardo Campos, 1972; Idéias e caminhos, 1974; Evolução da 
poesia e do romance cearenses, 1976; O tema da saudade na poesia luso
brasileira, 1979; Literatura do povo:alguns caminhos, 1980; Camões, um 
tema brasileiro, 1982; A origem culta da quadra popular, 1982 e O Santo 
Graal e a literatura fantástica da Idade Média, 1992. 

Poeta, dos mais nobres, ensaísta de pesquisa extensa, Artur Eduardo 
Benevides também enveredou pela arte da curta ficção, tendo se revelado, 
contista dos mais inventivas nos dois livros que publicou: Caminhos sem 
horizonte, 1958 e A revolta do computador, 2001. 
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A ficção do Autor, ainda que não .tenha tido a representatividade do 
núcleo lírico, ou mesmo do ensaístico, apresenta-se com grande vigor advin
do, em parte, da concisão imagética do narrador. 

Apenas uma passagem do conto "Tia Heliodora ou o clarão da súbita 
bondade" para evidenciar a força narrativa: 

O leproso usava muletas. E tinha uma ferida no rosto. Uma ferida 
que se alargava pela face esquerda, dando-lhe aspecto repulsivo e cruel... cami
nhava lentamente pela rua, badalando uma velha sineta. 

Aos primeiros sons, quase imprecisos, alguém gritara da esquina, em pânico: 
-Fechem as portas! Vem leproso aí! 

As portas bateram, enquanto a sinetinha tocava, intermitente. Apanhado de 
surpresa, fiquei onde estava, no topo da árvore, com a mão sobre o ninho .. A sineta 
soava. E fiquei lá com o coração saltando, apavorado ... Cada toque da sineta semelhava 
um grito ... As portas batiam. E o silêncio era o adubo do medo. De um medo que leva
va as velhas a empunharem rosários e a apertar, entre os dedos, o Cristo seminu. 

A poesia inaugurou cedo a vida de A.E.B. Aos 21 anos, publicou o 
primeiro livro, Navio da noite, e até os 27 já saia com mais duas outras publi
cações: Os hóspedes e A valsa e a fonte. 

O eixo central da poesia que tanto sucesso iria conhecer estava iniciado, 
sem que na época o jovem autor tivesse disso uma clara consciência. Ele tinha 
um modo próprio de fazer o lirismo e dividia a experiência da descoberta, da 
fantasia, sob urna verdade essencial com o leitor. Sua poesia trouxe, desde 
os primeiros instantes, desde as primeiras publicações, uma verdade que se 
esconde e se mostra para além do real, por vezes até num tempo que não quer 
passar e se fixa na palavra para realizar o ato de passagem: Ah, Pacatuba, "aqui 
a poesia não é literatura, caminha nas almas como um rio." 

O livre pensar do mestre, mesmo e ainda, quando ultrapassa a lite
ratura, é ato de coragem pártilhado. A generosidade que emana da poesia de 
A.E.B. advém do modo como o leitor é conduzido por ele e, não se achando 
solitário na leitura, sente-se em companhia do poeta e com ele divide a emo
ção consentida. 
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O vazio cresce. 
Os cães ladram. 
A noite aumenta. 
E nada se acrescenta 



Ao mundo. 
Só o medo. 
O medo da noite 
Que aumenta. 

"Elegia': de Elegias de Outono e 
Canções de Muito Amar e de Adeus 

Artur Eduardo Benevides introduz o leitor, de forma solidária na fan
tasia, no universo da poesia. Ora, a fantasia, ainda que tenha o formato de 
apenas um conceito, logo sem existência formal, não integra o real. Possui, 
todavia, sobre os humanos, uma força imensurável. O suposto, o pressentido 
pelo leitor, torna-se pela mão do poeta, algo palpável, sentido. A fantasia não 
é real, mas está frente à realidade, logo existe. Um convívio prazeroso, o esta
belecido pela poesia benevidiana e o leitor, emoção repartida. 

De onde vem essa paz que agora sinto 
Lentamente chegando em brando vento? 
Vém de um distante cais, do pensamento 
De dois jovens amando-se em vigília. 

"Viola de Prata - vr: de Elegias de Outono 
e Canções de Muito Amar e de Adeus 

Mestre Artur, mestre de tantos mestres, dediquei-me por vários dias à re
leitura e contemplação de sua poesia. Quão longa e bela! Quão verdadeira! A cada 
livro lido e encerrado, aspectos novos se evidenciavam. Mas havia que concluir, e 
assim o fiz. Atenho-me, nesta saudação, a três aspectos que se me apresentaram de 
muita relevância: o eixo fixo, os caminhos metalingüísticos e o tema. 

A observância do eixo fixo leva-nos à construção da sua vida: seu lugar 
de nascimento e terras por onde andou, enquanto fazia o caminho entre Paca
tuba e Fortaleza. O poeta confidenciou: Meus pés molham-se no Atlântico. Em 
Pacatuba, meu coração. Eis o segredo do cântico. Ele nos conduz ao eixo fixo de 
sua poesia, sua terra pé-de-serra e a nova, junto ao mar. 

Pacatuba é só poesia. 
Tudo ali é alegoria 
Nada mostra qualquer folha. 
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Seu mundo é doce e conforta, 
Mas sua fdbula corta 
Como o fio da navalha. 
Ó verde infância perdida! 
Ld me descubro em memória. 
E é terna a sombra da vida 
Numa esperança ilusória. 
~rei a alma da terra 
No André, ao pé da serra, 
Explodindo de beleza. 
Mas se voltar é penar 
Terei depois junto ao mar 
A canção de Fortaleza. 

"Cantiga quase Madrigal" de Canto 
de Amor ao Ceará 

Artur Eduardo Benevides nasceu em Pacatuba- CE, a 25 de julho de 1923, 
às 4h da manhã, na residência de seus pais, Artur Augusto Feijó de Sá Benevides 
e Ma do Carmo Eduardo Espíndola. O último rebento de uma grande família 
de quatorze filhos: Augusto, Carmen, Carlos, Aloysio, Ma do Carmo, Joaquim, 
Ruth, Ma José, Fernando, Humberto, Maristela, Miriam, Alberto e Artur. 

As palavras que se seguem foram escritas por sua irmã Ruth Benevides, 
residente em São Paulo: "Foi batizado no dia 09 de setembro pelo padre Vital 
Gurgel Guedes, na Matriz de Pacatuba, às 1 Oh da manhã, tendo como padri
nhos Bruno Gurgel de Figueiredo e sua esposa, D. Amália Miranda Figuei
redo. Sua primeira professora foi D. Zefinha, a quem ele prestou assistência 
financeira até quando ela veio a falecer, com mais de 90 anos. Era brincalhão 
com as irmãs e muito inteligente. Todas as tardes ia à Matriz e rezava diante 
do altar de São Francisco, sua grande devoção até hoje." 
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A respeito do pai, ele assim o colocou em versos: 

Meu pai tinha olhos de tigre 
E coração de criança. 
À tarde sentava-se à calçada 

E fomava cigarros e esperança. 
Nas noites de inverno 
(relâmpagos ld fora) 



semeava entre sonhos 
filhos e auroras. 

Vejo-o claramente 
Na gravidade de seu ministério 
Com botas francesas e a corrente 
De ouro do Império. 
Nele as palavras eram 
Sólidas. 
Tramcendiam de sua 
Secreta verdade. 
E havia autoridade 
Nos seus gestos. 

"Meu Pai': do livro Elegias de Outono 
e Canções de muito amar e de adeus 

Para a Mãe, o poeta guardou as mais enlevadas palavras, em suave 
cumplicidade, como fazem os filhos muito amados: 

Minha Mãe amava as tardes e as novenas ... Fui seu último filho. O fruto der
radeiro. O que ela amou com amor de quem se vai. E deu-me, agradecida, o nome de 
meu Pai ... Mama na palavra, no andar e em gesto, explicava, sorrindo, o segredo das 
cousas. E mandava-me sonhar. Criava poesia com histórias e canções tecidas de luar. 

"Minha Mãe': do livro Elegias de Outono 
e Canções de muito amar e de adeus 

Pacatuba e Fortaleza formam o eixo fixo da poética de A.E.B. 
Pacatuba é a referência primeira, o lugar de infância para onde a lira 

sempre se volta, como se a emoção íntima só tivesse inteira completude ao 
retornar para o regaço materno. 

Fortaleza é a outra ponta do eixo, o lugar de onde o poeta não quer 
nunca se apartar. Um amor que se fixa pelo desejo involuntário de criar um 
novo lugar, conquistado pelo labor, pelos amores, pela intelectualidade, o 
Grupo Clã e por uma vasta legião de amigos. Um lugar onde todos os seus 
ainda persistem e o circundam de afeto. Fortaleza, a plenitude adulta. 

Para Fortaleza, ele veio aos treze anos dando continuidade aos estudos 
secundários no Colégio São Luiz, do Dr. Menezes Pimentel e depois no Liceu 
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do Ceará, tendo sido o orador da turma de 1940. Pela Faculdade de Direito 
do Ceará, bacharelou-se em Direito em 1947. 

A irmã Ruth, mais uma vez nos orienta sobre sua vida: ''À noite, traba
lhava na imprensa e começou cedo a sua carreira literária, publicando mais de 
quarenta livros e obtendo trinta e um prêmios nacionais. E todo esse louvável 
trabalho o levaria a ser eleito Príncipe dos Poetas Cearenses (1985) e membro 
da Academia Cearense de Letras, da qual é o atual presidente. Colaborou com 
os jornais, Correio do Ceará, Unitário, O Nordeste e O Povo. Licenciou-se 
em Letras em 1970 e foi professor de Literatura Brasileira nas universidades 
Federal e Estadual do Ceará." . 

Sempre sério, de aparência circunspeta, nosso homenageado é, todavia, 
uma pessoa de fino trato, alegre, de sonora gargalhada e, por vezes até, travesso 
com os amigos. 

Faço agora uma pausa, nada acadêmica, para exemplificar o humor e a 
constante presença de Pacatuba no sentir e no pensar de A.E.B. 

Durante uma de suas aulas de Literatura Brasileira Contemporânea na 
Universidade Federal do Ceará - UFC, enquanto nós, os alunos, realizávamos 
um trabalho de grupo, o mestre ia e vinha da janela à mesa do professor. 

De repente, com as mãos "atrás das costas", nesse contínuo vai e vem, 
ele ensaiou uns breves passos de xaxado enquanto dizia baixinho, no mesmo 
ritmo: "Pacatuba, Pacatuba, Pacatuba-bá-bá". 

Eu, habituada aos austeros professores lusos, estanques e severos sobre 
um estrado, perguntei à colega: "O professor está maluquinho, ou está apaixo
nado?" Para meu espanto, ela respondeu, "As duas coisas, ele é poetà', "e dos 
melhores", alguém atalhou. 

Assim fui conhecendo o mestre erudito e seu bom humor. 
Mestre Artur, retomo o sério! 
Em Fortaleza, o jovem poeta tomou sua vida a pulso. 
Aqui, na nova cidade, ele amou, casou e ficou viúvo de Ilnah Fontenele 

Valente. Quatro filhos vieram e, com eles, as esperanças a se desdobrarem: 
Carlos Frederico, Ana Lúcia, Monso Henrique e Roberto Wagner. Mais tarde 
um néto, Carlos Artur, veio com ele viver e recebeu desvelos de um pai. 

Fortaleza é a cidade conquistada e cantada com enlevo, como neste 
"Telepoema para Fortalezà': 
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Se um dia infeliz eu te perdesse 

- se tal infortúnio me ocorresse -



juro-te, Fortaleza, que não fiFaria 
só de alma ferid4. 
Vazio, perderia 
A tristeza floral da Poesia 
E as pérgulas d4 vitÚl. 

Minha fiel Cid4de, 
Que fazer com essa imema saud4de, 
Mais lancinante 
Que flecha de fogo, delirantei 
O melhor, minha lintÚl, é regressar 
E ficar junto a ti, morrendo de te amar, 

Morrendo de te amar, 
Morrendo de te amar. 
Do livro Poemas de Amor a Fortaleza 

Fortaleza, amor adulto e também eixo central da poesia benevidiana, 
não substitui nem embaça o amor primeiro, Pacatuba. O poeta, ainda que 
feliz e encantado em novas paragens, não se desprende do passado, "outrora 
não é tempo: é sentimento", e sempre o renova em louvação: 

Ai, maldade d4· saud4de! 
Flor do tempo não se aduba. 
Vivo cheio de vontade 
De morar em Pacatuba. 
Ai meu novilho estrelado! 
Meu carneiro tão lanudo! 
Quanto peno em ser forçado 
A viver longe de tudo! 
Doces rumos de Guaiúba! 
O terras de Pacatuba, 
Com velhas sagas e lend4s 
Em sob os céus, oferentÚls 
Que ninguém pode esquecer! 
Quero voltar e colher 
Tudo o que o tempo esqueceu. 
Toma o meu verso, que é teu. 
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Venho ver-te qual menino 
Que se encontrou no destino 
Porque nunca te perdeu. 

"Cantiga quase madrigal': do 
livro Canto de Amor ao Ceará 

Artur Eduardo Benevides criou, no seio de sua vasta produção lírica, 
microuniversos que não falavam nem se prendiam às coisas do viver comum. 
O mestre voltou-se, com freqüência, ao fazer literário, ora louvando a palavra, 
ora invocando a poesia ou mesmo se debruçando sobre a função do poeta. 

"Fazer um verso é problema/ de ver através do tema." 
Ele usou um procedimento metalingüístico, um fenômeno literário estu

dado em profundidade pela Escola de Viena e, sobretudo, pela Escola Polonesa: 
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A poesia 
É a gravidez da alma em travessia. 
O poema, 
O seu fruto maior ou sua gema. 
E o que o vai, no tempo, fecundar? 
A solidão, a viagem, a noite, o mar. 
Sobretudo o amor 
Quando temos do fim todo o temor 
E vem doer com a força de um grito 
Maldito. 
Nesse momento, mesmo em desalento, 
O poeta se levanta - e canta. 
Guarda a memória e a essência da história. 
E todo verso é triste e na verdade 
É o nosso silêncio sem idade. 
E a poesia 
São as sombras dançando em alegoria. 
Ou o nosso medo 
Nas metáforas pondo-se em segredo. 
Ou sua doce alquimia. 
É a rosa do tédio. O entressonhar de agosto. 

'.ít Poesia': do livro Os Deltas do Sono 
e o Navegar das Tardes em Setembro 



O tempo é exíguo para falar de tão vasta obra. São dezoito as publica
ções no gênero poesia, além das três já mencionadas: O habitante da tarde 
(1958); O tempo, o caça4or e as cousas longamente procuradas (1965); 
Canção da rosa dos ventos (1966); O viajante da solidão (1969); Viola de 
andarilho (1974); Elegias de outono e canções de muito amar e de adeus 
(1974); Arquiteturana névoa (1979); A rosado tempo ou o intérmino par
tir (1981); Sonetos de beira-mar e elegias do espaço imaginário (1983); In
ventário da tarde (1983); Canto de amor ao Ceará (1985); A rosa do caos 
ou canções de quase amanhecer (1987); Os deltas do sono e o navegar das 
tardes em setembro ( 1988); Noturnos de Mucuripe e poemas de êxtase e 
abismo (1992); Elegia setenta e outros poemas de entardecer (1996); Esca
darias na aurora (1997); A noite em Babylônia e outros relatos ao eterno 
(1998) e por último, Poemas de amor a Fortaleza (2000) . 

Há que se falar, por fim, do tema mais absoluto da lírica do nosso 
Príncipe dos Poetas. O tema domina, se insinua, permeia e se evidencia a cada 
verso, como se ele fosse a própria existência do poeta,ele, o Amor. 

Um amor que se expande além das convicções mais íntimas, envol
ve a terra em que nasceu, os lugares onde se encontrou adulto, as musas 
louvadas em todas as estações, os amores, esses mais delicados, cantados 
em expressivos sonetos. 

Musa ou Sereia - nada disso importa. 
A verdade do amor é surpreendente. 
Se musa fores, ele chega ardente. 
Quando Sereia, a sedução me exorta. 

O amor, Senhora, às vezes tão pungente, 
Nos deixa, ao se afastar, a alma morta. 
Punhal feito de estrelas, fere e corta 
A nossa solidão. E é sempre urgente. 

Sereia, e Musa, e rosa, e luz. e chama, 
- Tudo em mim te anuncia e te proclama: 
És o último sonho de um Quixote. 

Chegaste, enfim, ó minha doce Amada! 
A ti pertence, em glória, esta alvorada. 
Subo do inferno ao céu. És lira e archote. 
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"Quinta, à noite': do livro Notumos de 
Mucuripe e Poemas de Êxtase e Abismo 

Mas como poderia o Amor ser enaltecido se as dores do mundo não se 
desprendessem da alma do poeta, em versos sentidos? 

Escolhi o poema da dor mais afoita e vulnerável, "O Suicidà'. 

O suicida estendido 
No asfalto 
É um grito ou um salto 
Fendido 
No ar. 
Mas até que anoiteça 
Sobre nossa cabeça 
Continua a saltar. 
Girassol alucinado 
Do décimo andar 
Precipitado 
Não tem finai 
Triunfal. 
É um aflito grito 
VerticaL 
E a multidão, rio de gente, 
Sofrida a enfrentar a lida, 
Passa indiferente, 
{e só) na vida. 
Enquanto tal acontece 
Aqui e ali 
O suicida parece 
Que ri. 

Do livro Os Deltas do Sono e o 
Navegar das Tardes em Setembro 

Há dez anos o poeta firmou e concentrou seu amor, suas louvações, na 
maior e mais terna fonte de inspiração, Constança Távora, senhora de singular 
beleza e doce sorriso. Belos sonetos a acolheram, difícil a escolha, mas porque 
juras de amor sempre nos comovem, selecionei ''Até quando te amarei" 
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Até quando se ouvir a voz do vento 
E a vontade de ser e de existir 
Nem de leve me túrve o sobrevir 
De teu nome na paz do pensamento. 

Até quando, feliz, puder seguir 
Em busca de teu vulto - e o juramento 
Ardente de te amar for o momento 
Mais doce a renovar e a repetir. 

Cá me encontro, Senhora, a te louvar. 
Assim, com muito agrado, seguirei 
A beleza, que tens, a celebrar. 

Porque se ao fim da tarde já cheguei, 
Sentindo que meus dias vão findar, 
jovem - só por te amar- ainda serei. 

Do livro Elegia Setenta e 
outros Poemas de Entardecer 

Mestre, meu mestre poeta, assim chego ao término desta louvação pela 
vinda de seus oitenta anos. Que bela vida construiu! Uma vida pautada por 
uma ilibada conduta, um cavalheiro de fino humor, um intelectual brilhante, 
amigo que sabe reunir amigos, uma família que o aclama. 

Que mais a louvar? A generosidade dos grandes mestres que impulsio
nam ao crescimento os estreantes da Literatura, mas logo tendo eles encontra
do sua vertente, o caminho que o mestre aponta é o primeiro, a liberdade. 

Bom amigo, que seus versos continuem livres e cálidos como a doce 
brisa das tardes do Ceará. 

Para nada mais dizer, um pedido: 
Que Deus o abençoe, hoje e sempre! 

ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS 
Fortaleza, 22 de julho de 2003 
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