
BRAGA MONTENEGRO- 0 COMENTADOR DE IDEIAS 

Ednardo Honoria de Lima33 

Torcedor de futebol, alguem que gostava de receber cartas, res

ponde-las num ato de iniciar uma nova amizade, homem que tinha 

capacidade de realizar um trabalho manual, seja encadernando seus 
pr6prios livros ou mostrando sua habilidade na marcenaria, atividade 
que o fez montar as estantes da sua biblioteca, versatilidade que se divi

dia com a cria<;ao ficcional e a crftica literaria. Esse homem teve presen<;a 

marcante na Literatura Cearense, na implanta<;ao da escola Modernista 

no Ceara . Assinava nos seus textos somente: Braga Montenegro. 

Joaquim Braga Montenegro era o nome complete desse escri
tor que nasceu no municipio de Maranguape, em 28 de fevereiro de 

1907, numa localidade chamada Jererau. Teve uma infancia pobre. 

Nesse distrito viveu num sftio de propriedade de seus avos maternos, 

vindo a sair somente quando chegou a juventude, tomando o destine 

da maioria dos nordestinos: a regiao Amaz6nica, em busca de fazer 
sua vida, viagem feita a partir do convite de um tio comerciante que 

morava em Manaus; era o perfodo da retomada do valor da borracha 

no cenario internacional, na entao decada de 1920. Ali Braga Mon

tenegro passaria sete anos de sua vida entre 1925 e 1932. No meio 

amaz6nico, trabalhou no comercio seguindo as estradas fluviais da 

regiao em barcos conhecidos como "gaiolas" ou como ele mesmo 
definia tal exercfcio profissional: "Empregado do comercio sempre iti
nerante nas solidoes dos rios e selvas equatoriais" 34

. 

Depois dessa passagem pela Amazonia, na decada de 30, retorna 
ao Ceara precisamente no ano de 1932, quando ainda contava vinte 
anos, chegando num momenta em que o Ceara estava sob a inter
ventoria de Roberto Carneiro de Mendon<;a (p6s-revolu<;ao de 30) e a 

33 Historiador 

34 Revista Aspectos- N°18- 1980 p. 29 a 35 Entrevistas: "A margem do Correia Retardado" . 
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cidade de Fortaleza encontrava-se tambem sob intervenc;ao, sendo o 
prefeito o historiador Raimundo Girao. Devido a proximidade familiar 
com o prefeito, Braga tem a oportunidade de ser nomeado para o cargo 
de subprefeito do entao distrito de Parangaba e veio a prestar concurso 
publico em 1934 para Banco do Brasil, onde viria tornar-se funcionario 
da instituic;ao e trabalhou ate sua aposentadoria, vindo a subir aos pos
tos mais altos. Sobre sua formac;ao escolar, sao poucas as informac;6es, 
sempre enfatizando-se pelos curtos textos biograficos escritos, que ele 
era um AUTODIDATA; sua escolaridade foi minima, ou como dita pelos 
textos citados, ele sequer tinha primario, mas foi suficiente para lhe dar 
base nas atividades profissionais e principalmente naquilo em que se 
destacou: Literatura, seja no campo ficcional ou crftico. 

0 amor as letras manifestou-se desde crianc;a, mas foi na mocida
de que a Literatura tomou forma, escrevendo o que sentia e pensava, 
isso ainda ocorreu na regiao Amazonica ao ter contato e ler classicos 
da Literatura ou como ele pr6prio citou: 

Firmava-me em Garrett, em Camilo e encontrava uma delfcia 

nos versos de Alberto, Olavo Bilac e no verbalismo cientificista de 

Augusto dos Anjos semI he perceber, contudo a definitiva mensagem 

dos sfmbolos. Escrevia cronicas a maneira de Alfredo Ladislau e de 

Raimundo Moraes timidamente, as assinava com pseud6nimo35 . 

Nesta passagem na construc;ao da arte de escrever, Braga Mon
tenegro usava o seguinte pseudonimo: Leo Silva, com o qual assinava 
os trabalhos que foram publicados na revista Reden~ao, onde escrevia 
cronicas que relatavam suas experiencias do cotidiano na Hileia Brasi
leira, descrevendo nesses textos os costumes e tradic;6es das popula
<;6es ribeirinhas do Rio Madeira. Participou do movimento cultural da 
cidade de Manaus, sendo integrante da Sociedade Literaria dos No
vas, agremiac;ao literaria fundada em 1929, originada de urn grupo de 

35 Aspectos, Fortaleza, n. 18, p. 28-29, 1980. 
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estudantes de Direito; ele destacava que sua inclusao foi feita pelo ami

go Le6ncio de Salignac. A escolha de enveredar pela prosa foi suscitada 

por um conselho vindo de uma pessoa das mais indicadas, o escritor e 

fundador do Modernismo, Mario de Andrade. Sim, Braga Montenegro 

tambem manteve contato com o escritor paulista e ap6s receber uma 

carta resposta do criador de Macunafma, com a sinceridade do incenti

vador, dizendo que seus versos nao eram bons, o escritor abandonava 

por definitivo a arte da versificac;ao. 

Da passagem pelo servic;o publico, especificamente na Subprefei

tura de Parangaba, nao existem registros; quanto a sua vida na capital 

alencarina, ap6s o retorno da regiao Amaz6nica e destacada sua pre

senc;a constante na Casa de Juvenal Galeno, onde proferia palestras. 

Uma pergunta que se faz neste momenta: que temas eram tratados 

pelo escritor? Ainda caminhava para confirmar sua habilidade com a 

pena, seja na ficc;ao seja na analise crftica. 

Acompanhava essa vida intelectual o amor ao f utebol, no caso 

do time "Ceara Sporting Club", pois nao deixava de comparecer aos 

jogos desse time, como relatou um amigo: 

A tarde assist famos ao futebol, torcedor, como eu, do Ceara Sporting 

Club, nunca perdfamos um jogo, do velho estadio Presidente Vargas 

ao Castelao, Braga num campo de futebol se sentia inocente como 

todo homem de cora~ao puro, participante e solidario.36 

1. Braga Montenegro- 0 escritor. 

A apresentac;ao para o mundo das letras, do escritor Braga Mon

tenegro, custou, pois estava dedicado ao trabalho de bancario, mas 

quando podia colocava seus pontos de vista nos jornais locais. A es

treia ocorreu quando contava com quase quarenta anos, com o livro 
de contos: Uma Chama ao Vento, de 1945, ap6s a participa~ao no 

36 Aragao, Caetano Ximenes. Aspectos, Forta leza, n. 18, p. 27, 28, 1980 
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concurso litera rio promovido pel a livraria "AEQUITAS" de propriedade 

do advogado Aderbal Nunes Freire. Este livro foi bem recebido pela 

crftica literaria local, que divulgava suas opinioes nos jornais. Um que 

comentou sobre a obra foi o escritor Joaquim Alves: "Uma das quali

dades marcantes de Braga Montenegro eo conhecimento que tem do 

fato litera rio em si, da tecnica e o valor exato das situa~oes criadas no 

desenvolvimento dos seus contos. " 37 

lsso reafirmava a for~a criadora que seu livro de cantos demons

trava ou como escreveu o poeta e amigo Francisco Carvalho: 

A primeira conclusao a tirar dos escritos e de que se trata de um 

prosador consumado, profunda conhecedor de seu oficio e das 

complexas particularidades do universo semantico, sua prosa e 
rica de significados e de invenc;oes 38 

Braga Montenegro expoe em seus contos sua percep~ao dos va

rios meios que conheceu, alem das personalidades (micas que habi

tavam esses espa~os, transferindo para a obra ficcional ou como ele 

mesmo confirmou a razao de escolher a literatura, era para colocar 

nelas seus pontos de vista, os quais !he afligiam : "Para mim Literatu

ra nunca foi considerado como passatempo senao como destino" 39 . 

Destino que foi se concretizando no seu reconhecimento e materiali

zou-se nos premios que recebeu de suas obras ficcionais ou estudos 

literarios, do livro Uma Chama ao Vento recebeu o premia Afonso 

Arinos da Academia Brasileira de Letras, em 1947; do livro As via

gens recebeu o premia de cantos e novelas, da Universidade Federal 
do Ceara no ano de 1961. Esse livro foi definido assim pelo professor 

37 Alves, Joaquim. Autores Cearenses. Fortaleza: Casa Jose de Alencar /programa editorial 
1997p109 

38 Carvalho, Francisco. A inquieta Modernidade de Braga Montenegro In : MONTENEGRO, Braga. 
Uma Chama ao Vento. Fortaleza: Casa Jose de Alencar 1997 p.1 0 

39 Leite Filho, Rogaciano . Braga Montenegro: Literatura como Destino . 0 Povo, Fortaleza, 26 
ago. 1979. Caderno de domingo p. 1. 
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Sanzio de Azevedo: "As Viagens (1960) de Novelas sao precedidas 

de excelente estudo sobre a tecnica da novela, um dos melhores 

trabalhos do genero. " 40 

2. 0 Critico Literario. 

"Apenas um comentador de ideias e livros, 

com necessidade de transmitir a experiencia." 41 

A habilidade com as letras no campo ficcional levou Braga Mon

tenegro a dividir suas atenc;6es com a crftica literaria ou estudos que 

realizou para apresentar temas nessa area, atividade comparada ao 

medico que realiza uma pesquisa sobre ANATOMIA, mas transferindo 
para as obras literarias: Romance, Conto, Novela e poesia, e um pro

cesso de dissecac;ao, repartindo as pec;as literarias, procurando respon

der as indagac;6es que essas obras ficcionais suscitam, confirmando 
isso a explicac;ao te6rica da pesquisadora Vera Moraes: "A atividade 
crftica deve contar com dois tipos de relac;ao: a relac;ao desta lingua

gem crftica com a linguagem do autor, observando a relac;ao desta 

linguagem-objeto como mundo" .42 

Os estudos da crftica de Braga Montenegro cumpriam o papel 

de procurar esses detalhes nas obras, como foi mencionado, por sinal 

ele utilizou para expor suas opini6es a Revista Cia (Ciube de Literatura 
e Arte) em algum de seus numeros, dai a confirma<;ao do mesmo ter 

sido considerado por outros especialistas como critico literario por ex
celencia desse peri6dico literario do Ceara. 

Na critica literaria, o uso do conhecimento acumulado ao Iongo 
do tempo, surgiu alem da grande concentra<;ao que e necessaria para 

40 Azevedo, Sanzio de. Aspectos da Literatura Cearense. Fortaleza : Edic;oes UFC/Academia 
Cearense de Letras 1982 p 270. 

41 BRAGA: 70 anos de idade, mais de 30 anos de boa literatura. 0 Povo, Fortaleza, 22 fev. 1977 
Literatura, p.39 

42 Moraes, Vera Lucia Albuquerque. Cia: trajet6rias do Modernismo em revista Fortaleza: Ed. 
Dem6crito Rocha . 2004 p 124 
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descobrir a linguagem na obra literaria, numa tentativa de saber o 
ponto de vista do autor. Novamente a pesquisadora Vera Moraes: 11 0 
domfnio das teorias Modernas a leitura dos classicos, o profunda co
nhecimento de escritores Brasileiros e estrangeiros a sensibilidade na 
capta<;ao do bela artfstico evidenciam o crftico que encara o trabalho 
com seriedade 1143 

Braga Montenegro ainda vai ser reconhecido em vida como cri
tico renomado, assim figurando ao lado de outros grandes crfticos 
literarios do Brasil como: Antonio Candido, Haralda Campos, Wilson 
Martins, Afranio Coutinho e Eduardo Portela. Seus estudos criticos 
foram apresentados em duas publica<;oes: Correia Retardado, seu 
primeiro livro de crftica literaria e lan<;ado pela lmprensa Universitaria 
da Universidade Federal Ceara, em 1966; o segundo livro foi Correia 
Retardado-11, impressa pela Secretaria de Cultura do Ceara e Editora 
Henriqueta Galena, em 1974. Nesses livros de crftica, Braga Montene
gro confirma o seu ato de comentar, mas ao mesmo tempo perguntar
se o porque pela demora. Certa vez ele justificou: 

Por muito absorvido nos labores da minha profissao de bancario, 
nao me tenho votado como pretendia a Literatura. 0 exercicio da 
critica exige vagares para uma ascetica dedicac;ao aos problemas 
Literarios e isto nao me vem sendo possfvel. 44 

0 metoda que utilizava para as observa<;oes das obras Literarias 
e relata do no texto de titulo: II Critica e Metoda II, no qual confirma a 
linha da versatilidade que seguia, pais era contra o papel meramente 
tecnico e dito perfunct6rio, como ele proprio pensava e confirmou: 
II Entendemos, pais, que nem s6 de metodos pode ser exercitado o 
mister da crftica, do crftico ha de se exigir mais que a sua ciencia, ou 

43 Moraes, Vera Lucia Albuquerque. Op cit p 125 

44 Aspectos, Fortaleza, n. 18, p. 31, 1980 
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a sua tecnica " 45 por exemplo, no livro Correia Retardado-11 estudos de 

crftica literaria, ficam evidentes essas vis6es de versatilidade. Na divisao 

do livro, o autor comparece ainda com uma introduc;ao, ou seja, "Nota 

Explicativa" que coloca como justificativa : "Trata-se, como sever de 

uma miscelanea de artigos; talvez mais heterogenea" .46 

Aproveita para demonstrar o papel do critico e os caminhos que 

estava percorrendo a crftica litera ria: " E nem poderia ser de outra ma

ne ira primeiro pela natureza com que ateia esta especie da Literatu

ra; em seguida pel a propria evoluc;ao da crftica litera ria entre n6s. " 47 

Completa com sua sin cera opiniao, quando fa lava deste oficio : "Ate 

alcanc;ar o estruturalismo ortodoxo dos dias atuais - pretensamente 

cientifico e, par vezes, exclusivista, preconceituosa lembrando a gra

matiquice das eras parnasianas . " 48 

Seu ato de analise vai percorrendo, no citado livro, escritores nacio

nais na primeira parte como Jose de Alencar, Gustavo Barroso, depois 

coloca seu olhar para seus contemporaneos como o dramaturgo Eduar

do Campos, este se unindo a outros escritores da cena litera ria cearense, 

no caso Antonio Sales e Herman Lima, tambem fez incluir os escritores 

modernistas ou regionalistas da chamada 2a gerac;ao: Guimaraes Rosa 

e Graciliano Ramos, todos reunidos para confirmar e apresentar aos 

leitores o amago que essas obras traziam entre suas linhas. 

45 Montenegro, Braga. Estudos de Critica Li terario In : _ _ . Correia Retardado - 11. Forta leza: 
Secult /Ed . Henriqueta Ga leno 1974 p. 11 7 

46 Montenegro, Braga. Op cit p.11 

47 lbdem p.1 2 

48 lbdem p.12 
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3. 0 Fim de uma Trajet6ria. 

"Sabre a pouca valia do que tenf;o 

feito confio no julgamento da posteridade. "49 

0 caminho de vida do escritor Joaquim Braga Montenegro viria 

ser interrompido pelo aparecimento de uma doenc;a que impossibilita

va seu cotidiano, isso nas atividades que habilmente fazia. Dessa triste 

realidade escreveu a um amigo: "Reclamava que a doenc;a I he havia 

feito perder o ritmo e acrescenta que poesia e a vida sem ritmo eram 

uma tragedia . " 500 professor Sanzio de Azevedo tambem corrobora 

essa fase do escritor relatando a seguinte situac;ao : 

Tendo tido a ventura de conviver com Braga Montenegro em 

constantes visitas que fazfamos um ao outro, sempre para uma 

conversa em que geralmente o assunto principal era Literatura, 

acompanhamos, contristado a evoluc;ao vertiginosa da molestia 

que lhe descontrolava os nervos, impedindo-o de escrever. 51 

A doenc;a que o abateu foi o Mal de Parkinson, em que os sin

tomas e manifestac;ao desta doenc;a sao: problemas nas extremidades 

superiores, rigidez muscular, lentidao dos movimentos, tremor, algu

mas pessoas perdem o equilibria e tem dificuldade de comunicac;ao ao 

escrever, falar ou nas express6es faciais. 52 

Braga Montenegro, mesmo vitimado, ainda mostrava sua presen

c;a tanto na Secretaria de Cultura do Ceara, no cargo de Assessor Lite

rario e mesmo em outros 6rgaos ligados a cultura, ainda frequentava 

49 Apud. Azevedo, Sanzio de. " Braga Montenegro- critica e Fic~ao ". Cia, Fortaleza, mar. 1981 
p. 196 

50 Aragao, Caetano Ximenes. Op. Cit p 27 

51 Azevedo, Sanzio de. Aspectos da Literatura Cearense. Fortaleza: Ed . UFC/; Academia Cea
rense Letras, 1982. p 27 5. 

52 "Tempo de Supera~ao - Mal de Parkinson" . Diario do Nordeste, Fortaleza, 26 abr. 2009. 
Viva, p.l e 2. 
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a Casa de Juvenal Galena, tal qual a epoca que realizava palestras no 

infcio de sua estrada literaria, por exemplo, quando lan<;ou: Correia 
Retardado-11, em 1974, em fotos da decada de 70, clicadas nos even

tos da Casa Juvenal Galena, tentativa de nao mostrar seu rosto nas 

fotos, pois estava sempre cabisbaixo, devido aos sintomas aparentes 

da doen<;a de Parkinson. 0 escritor procurou a cura na Argentina, 

numa delicada interven<;ao cirurgica que acabou nao ocorrendo, pois 

sua morte se deu no dia 20 de novembro de 1979. Sobre sua partida 

escreve o amigo de Cia, Mozart Soriano Aderaldo: 

Depois do impacto da funesta noticia as naturais dificuldades 

para trazer seus restos mortais as terras de Parangaba , onde ele 

iniciara os estudos e sua vida publica . A justa homenagem da 

Universidade Federal do Ceara que anteriormente lhe concederia 

o honroso, mas merecido titulo de professor no setor das Letras, 

abrigando, no salao nobre da Reitoria seu corpo inerte antes do 

sepultamento em Parangaba. 0 resto .. . E saudade.53 

Mas neste momenta tratamos de trazer "lembrete" de quem foi 

Braga Montenegro e para nao esquecer sua obra que, mesmo limitada 
e nem tanto numerosa, tem um valor fmpar para a literatura cearense 

dos ultimos cinquenta anos. 
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