Comemoração dos 109 Anos da
Academia Cearense de Letras
Pedro Paulo Montenegro

Há 109 anos, neste mesmo dia 15 de agosto de 1894, em prédio à Rua
Major Facundo n° 2, esquina do Passeio Público, funcionava o Hotel de France, que no 2° andar abrigou a sede da Fenix Caixeiral. Ai, em seu salão nobre,
realizou a Academia Cearense de Letras, que se denominava apenas Academia
Cearense, sua primeira sessão.
No local foi, posteriormente, construído o edifício Palace Hotel.
Só três anos, depois, em 1897, foi fundada a Academia Brasileira de
Letras, no Rio de Janeiro, então capital federal.
A iniciativa da fundação de nossa Academia Cearense de Letras coube
ao historiador Guilherme Studart, depois Barão de Studart. Foram seus companheiros fundadores: Justiniano de Serpa, Farias Brito, Drumond da Costa,
José Fontenele, Álvaro de Alencar, Benedito Sidou, Franco Rabelo, Antonio
Augusto de Vasconcelos, Pedro Queirós, Alves Lima, Waldomiro Cavalcante
e Antonino Fontenele.
A palavra Acadenúa significa "escola, lugar onde se ensinam ciências e
artes". Por extensão, veio a designar uma sociedade científica, literária artística.
Remonta à Atica, na Grécia antiga, onde o herói mítico Academo possuía um
bosque no noroeste de Atenas, por êle denominado Academia, ou Jardins de Academo, onde Hípias construiu um ginásio e Platão reuniu discípulos e doutrinou.
Em 1570, em Paris, conheceu-se a Academia do Palácio, protegida
pelo rei Carlos IX. Seguem-se-lhe a Academia de Belas Artes em Roma, fundada pelo Papa Gregório XIII, em 1577 e a Academia della Crusca, destinada
ao estudo e defesa da língua italiana, aparecida em 1582.
A Academia Francesa, a primeira sem fins didáticos, criada por inspiração e sob a proteção de Richelieu é de 163 5, a Real Academia de Londres é de
1662, a Real Academia de Madrid e as de Ciências de Berlim e Petersburgo,
do século XVIII, como lembra Gustavo Barroso, que diz ser este o século das
Academias.
Alceu Amoroso Lima, sob o pseudônimo de Tristão de Athayde, na
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4a série de seus famosos Estudos, resume: "O Ceará já teve três movimentos
intelectuais - o movimento filosófico, de 1870, com Capistrano de Abreu,
Rocha Lima, Araripe Júnior, João Lopes, Tomás Pompeu e outros; o movimento político de 1880, em torno do qual se fez todo o movimento abolicionista (no qual o Ceará teve, como se sabe, um papel saliente) e republicano,
com o jornal Libertador e a revista A Quinzena; e, finalmente, o movimento
literário de 1890, com a fundação da Padaria Espiritual e seu órgão O Pão,
pela geração de Farias Brito, Antônio Sales, Adolfo Caminha, Oliveira Paiva,
Rodolfo Teófilo, entre outros".
Essas três décadas do século XIX, onde se encontra o nascimento de
nossa Academia, estão exaustiva e profundamente estudadas por Sânzio de
Azevedo, nosso colega nesta agremiação, professor, doutor, titular da UFC,
em vários livros e artigos, entre os quais destaco: Literatura Cearense, A Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará, que mais de perto se referem à época.
Sabemos que o Ceará despertou o seu sentimento literário com os Outeiros, reuniões a que presidia um dos últimos governadores do período colonial, Tenente Coronel Manuel Inácio de Sampaio. Vem, posteriormente, a
assim denominada Academia Francesa, reunindo-se entre 1873 e 1875, com
Rocha Lima, Tomás Pompeu, Capistrano de Abreu e outros. Em 1874, funcionou a Escola Popular em que foram figuras de primeira grandeza Rocha
Lima, Tomáz Pompeu, Araripe Júnior e Capistrano de Abreu. O Gabinete
Cearense de Leitura fundou-se a 02 de dezembro de 1875 e O Clube Literário começou a existir a 15 de novembro de 1886. A Padaria Espiritual
iniciou os esforços pelo progresso das letras a 30 de maio de 1892, com Antônio Sales, Rodolfo Teófilo, Adolfo Caminha, Álvaro Martins, Lívio Barreto e
muitos outros. Em 1894 surgiu o Centro Literário, somente desaparecendo
depois de 1900.
Note-se, porém, nenhuma dessas entidades constituiu propriamente
uma academia.
"O espírito acadêmico- tão bem definido por Joaquim Nabuco, no discurso inaugural da Academia Brasileira de Letras - é uma espéCie de instinto
de conservação ou um convite à fraternidade das inteligências, pela alegria do
convívio intelectual e compreensão dos espíritos, fundindo cérebros e corações, para a comunhão de idéias".
A Academia Cearense de Letras, no seu primeiro momento, já se propunha "Promover o exame das doutrinas ou questões literárias e científicas
da atualidade, por meio de discursos, palestras e conferências; acompanhar
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o movimento intelectual dos povos cultos; esforçar-se por alargar a esfera da
instrução superior, secundária e primária; fomentar o gosto artístico e literário
pelos meios ao seu alcance".
Ainda hoje repete no artigo 1o de seu atual Estatuto: ''A Academia Cearense de Letras tem por finalidade o cultivo e o desenvolvimento da Literatura,
assim como da produção científica em forma de ensaio ou tratado".
Em observância e por fidelidade, abriga hoje esta sede da Academia,
dez entidades culturais: Academia Cearense de Retórica; Sociedade Amigas do
Livro; Sociedade Cearense de Geografia e História; União Brasileira de Trovadores, seção do Ceará; Associação de Jornalistas - Escritoras do Brasil, seção
do Ceará; Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, seção do Ceará;
Academia Fortalezense de Letras; Academia Cearense da Língua Portuguesa;
Programa Terça-Feira de Prosa e Verso; Instituto Tomás Pompeu.
Ainda dentro do mesmo espírito, vem realizando, no último biênio,
seminários em que participaram os próprios acadêmicos, professores e intelectuais renomados, como: A Produção Literária do Ceará; Modernismo 80
Anos, com todas as conferências e debates publicados em livros e já projeta,
para 2004, o Seminário Literatura Universal. Em cada um, cerca de 300
pessoas aproximadamente se inscreveram, sendo expedidos normalmente 120
diplomas de conclusão a alunos de Faculdades, Escolas Públicas ou Particulares. Biblioteca informatizada e Pinacoteca de boa apresentação são oferecidas
ao público.
Todas essas atividades e eventos têm sido promovidos e realizados por
iniciativa e dedicação do atual Presidente - Artur Eduardo Benevides - que
recentemente teve seus 80 anos de idade e dez (cinco mandatos) na presidência desta Academia festivamente comemorados. Aqui compareceram representantes das Universidades Federal, Estadual, Unifor, e outras Faculdades
Particulares. Diretores de Colégios e Entidades Culturais do Ceará e do Nordeste. Pessoas gradas em várias áreas de atividades, políticos notáveis, entre os
quais Dr. Lúcio Alcântara, Governador do Estado, representantes do Prefeito
Municipal de Fortaleza, do Poder Legislativo e Judiciário. Seus familiares e
seus amigos.
Só nos resta render graças a Deus por estes 109 anos de nossa Academia
e 1O da fecunda presidência de Artur Eduardo Benevides.
Discurso pronunciado em 15 de agosto de 2003.
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