
NO CENTENARIO DE NASCIMENTO DO ESCRITOR 
CLAUDIO MARTINS. 

Cesar Barros Leal 

Minha fraterna sauda~ao aos integrantes da mesa, assim como a 
todos os que nos concedem, nesta memoravel reuniao, a honra de sua 
presen~a, Uma sauda~ao especial aos familiares do Dr. Claudio Martins 
(Dona Irene, Claudia Martins, Ma. da Gloria, Maria Isabel e Claudio Jr.) e 
ao Senador Tasso Jereissati e sua esposa, Dona Renata Queiroz. 

Pec;o-lhes um minuto de silencio em homenagem a dois insignes 
membros desta Academia, recem falecidos: Vinicius Antonius Holanda 
de Barros Leal, medico e historiador, Professor da Faculdade de Medi
cina da Universidade Federal do Ceara, e Abelardo Fernando Monte
negro, polfgrafo, pesquisador e um dos fundadores da Faculdade de 
Economia da UFC. A Morte os conduziu, constrangida com seu offcio, 
aos domfnios de Hades e Persefone, e nos fez 6rfaos de sua fidalguia, 
de sua sensibilidade e do brilho de seu imenso talento. 

Senhoras e senhores. Permitam-me submergir no tempo. Ha dezoito 
anos fui a casa do Dr. Claudio Martins, entao Presidente da Academia Cea
rense de Letras. Queria saber- ante a produ~ao litera ria e jurfdica que I he 
apresentava - se teria condi~oes de concorrer a vaga aberta com a morte 
de DuNal Aires ou se deveria postergar minha candidatura por um tempo 
indefinido e ate mesmo renunciar a essa aspira~ao . Na semana seguinte, 
retornei a sua residencia e ouvi a resposta aguardada com ansiedade: Meu 
estimado Cesar, voce esta apto a propor seu nome e devera contar com mi
nha indicac;ao e meu apoio. Devo confessar-lhes que tomei de imediato a 

decisao de enfrentar o desafio e a partir daquele instante teve infcio a mais 
intensa disputa da hist6ria desta institui~ao centenaria, porquanto ousei (e 
este e o termo mais apropriado) competir com uma jornalista de rename, 
exaltada por seu espfrito aguerrido e sua fecunda trajet6ria profissional. A 
disputa se prolongou por seis meses, em duas fases sucessivas, ja que ne
nhum dos dois candidatos obteve na primeira elei~ao o numero necessaria 
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de votos para se tornar imortal. Este epis6dio, que culminou com a renuncia 
de Claudio Martins (e nao por outro motivo o menciono, ante o imperioso 
registro hist6rico) e tn?s meses depois com minha elei\ao, precisamente no 
dia 10 de mar\O de 1993, foi reconstituido nas paginas do livro Transpondo 
os Umbra is da Academia, escrito a quatro maos, por quem lhes fala e sua 
irma de sangue virtual e de cora\ao, Noemi Elisa Aderaldo, com prefacio de 
Dimas Macedo e orelha de Marli Vasconcelos. 

Sa bios sao os designios de Deus. Atendendo ao chamado do Pre
sidente Dr. Pedro Henrique Saraiva Leao, eis que agora devo saudar, 
em comemora\ao ao centenario de seu nascimento, aquele que foi 
um dos mais longevos dirigentes da mais antiga das academias cul
turais do pais, fundada em 15 de agosto de 1894. Fa\O-o com jubilo, 
desvanecido, pois a incumbencia me autoriza celebrar a vida e a obra 
de quem, no periodo de 1975 a 1992, dedicou o melhor de suas for
\aS, de seu amor a cultura, a esta Academia, que administrou com 
acendrada devo\ao e competencia. 

No soneto ldentidade, composto aos 76 a nose com o qual inau
gura o livro Reincidencia: de Baudelaire a Petrarca, Claudio Martins se 
apresentou aos leitores: 
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"Claudio Martins, maior, filho de Antonio 
e de Antonia Martins, ja falecidos. 
Eles e eu no Cariri nascidos, 
marcados por minguado patrim6nio. 

Havia contraido matrimonio 
com dona Irene Dias, anos idos 
(mais de quarenta e sete, bern vividos!) 

Que tudo esta dificil : vida cara, 
muito pouca vergonha, pouca e rara, 
e o mundo, dia a dia, decaindo .. . 



Possivelmente o fim esta chegando, 
mas enquanto nao chega, vou tentando 
nao incidir em exercfcio fin do." 

Nascido em Barbalha, no dia 10 de maio de 1910, foi um homem 
de seu tempo, de refinada e ecletica formac;ao cultural, bacharel em 
Direito, Doutor em Ciencias Economicas e professor da Faculdade de 
Ciencias Econ6micas e do Curso de Direito da UFC. Lecionou Qufmi
ca no Liceu do Ceara, foi tabeliao publico da comarca de Fortaleza e 
exerceu func;6es relevantes no governo estadual : Secretario de Estado 
dos Neg6cios do Governo e Administrac;ao; Secretario de Educac;ao 
e Saude; Secretario da Fazenda; Presidente da Camara de Ensino Su
perior e do Conselho de Educac;ao do Estado do Ceara. Foi tambem 
Presidente do Rotary Clube (era conhecido como semeador de Rota
ries) e Membro do Institute Hist6rico do Ceara . Por seus meritos como 
homem publico e intelectual, fez jus a diversas Medalhas, alem da 
Sereia de Ouro e do titulo de Doutor Honoris Causa, concedido pela 
Universidade de Fortaleza. 

Membro de uma prestigiosa familia de letrados, em que avultam os 
academicos Antonio Martins Filho, Fran Martins, Jose Martins d'Aivarez 
e Jose Murilo Martins, pertenceu ao Grupo Cia e produziu uma obra 
extensa e diversificada. No ambito do direito lanc;ou a luz uma pletora 
de livros como Elementos de Financ;as e de Legislac;ao Fiscal, Normas 
Gerais de Direito Tributario e lntroduc;ao ao Estudo das Financ;as Publicas 
(Premio Clovis Bevilaqua). Copiosa sua contribuic;ao ao direito notarial 
(Teoria e Pratica dos Atos Notariais, Direito Notarial: Teoria e Tecnica, 
Fun<;:ao Publica e Fe Notarial), em que foi pioneiro, posto que os manu
ais entao existentes eram de mera pratica cartoraria. 

Para a excelencia de suas obras jurfdicas, de leitura amena e flui
da, acentuadamente didaticas, convergiu a experiencia haurida na 
condic;ao de docente, notario e ex-Secretario da Fazenda. 

lgualmente com desenvoltura transitou por pesquisas sobre fol
clore, poesia popular, adivinhas e legendas de caminh6es em obras 

239 



como Riqueza Espiritual e Variac:;6es Literarias. Sao numerosos seus 
livros de poesias, entre os quais cito, a maneira de exemplo: Sonetos 
e Trovas, Bicho da Serra, Rimas Presas, Rimas sem Rumo, Rimas ao 
Acaso, Sonetos Descartaveis (projeto grafico e serigrafias de Alberon), 
Viagem no Arco fris (fazendo dobradinha em poesia e prosa com Mil
ton Dias), Metamorfose (album ilustrado por Servulo Esmeralda), 30 
Poemas para Ajudar (em parceria com Otacilio Colares e Antonio Gi
rao Barroso) e Reincidencia: de Baudelaire a Petrarca (cujos sonetos, 
por seu poder de encantamento - recomenda Teoberto Landim -
devem ser lidos em voz alta). 

Acerca de Rimas Presas, saudado por Antonio Girao Barroso como 
uma contribui~ao enriquecedora a literatura cearense, escreveu o poeta 
maldito Jose Alcides Pinto, na Antologia da Academia Cearense de Letras 
(Edic:;ao do Centenario), organizada por Sanzio de Azevedo: " .. . Claudio 
Martins e poeta - dom que Deus I he deu como o da vida- tao natural flui 
a poesia de seu pensamento, e derrama-se no mundo, entre homens emu
lheres carentes de amor e afeto. 0 poeta, este, reparte, divide-se, doa-se. 
Suas alegrias e suas dores sao as do mundo, do mundo em que vivemos ... " 

0 que encanta sobejamente em sua poesia (genera literario que, 
consoante Dimas Macedo, em Crftica Dispersa, representa um desafio 
num mundo que "subverteu a escalade valores, subestimou os atribu
tos da estima para, em seu Iugar, divinizar a cois ifica~ao da existencia 
material") e a leveza e expressividade de seus versos- rimados, metri
ficados, decassilabicos ou soltos- escritos a cinzel, com a destreza de 
um artesao da palavra, zeloso com a forma e a imanente sonoridade: 
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«0 tempo passa, a gente vai mudando. 
Sonhos e esperanc:;as vao morrendo .. . 
Deve ser triste envelhecer temendo 
o abismo que a idade vai cavando. 

E preciso evitar que vaos tormentas, 
quase sempre irreais ou superados, 



par mera ansiedade exagerados, 

transmudem nossas vidas em desalentos. 

A Vida e uma jornada, simplesmente 

defronta-la, altaneira e firmemente, 

e prova de vivencia e de saber. 

E mesmo fosse triste envelhecer, 

jovem sempre sera o que, prudente, 

nao quer mais do que tern, ou pode ter." 

Numa epoca carente de poetas genuinos, suas incurs6es ao tem

plo encantado das musas sinalizam um poeta maduro, cujos versos, 

fragmentos de sua plural e incomum personalidade, de suas ambiva

lencias, de suas incompletudes e de suas ferreas convic~6es, sao par 

vezes impregnados de um pessimismo nietzschiano (" Ah, quem me 

dera nao haver nascido I para testemunhar tanta desgra<;a. Muito mais 

salutar teria sido lnao integrar a desumana ra<;a"), outras vezes auto

criticos ("Praza a Deus que nunca mais me anime I a sedu<;ao do man

do ou do poder, I bem como ada riqueza que oprime I quem nao sa be 

possuir, nem sa be ter; I que na desambi<;ao eu me arrime I e a mim me 

baste a gra<;a de viver") e romanticos em sua maioria ("S6 o que ama 

de verdade e sentel toda a for<;a do amor que hei senti do I ilha de paz 

que tanto me ha valido, I pode entender o amor profundamente"). 

De maos dadas com o poeta e sua escritura, somas ati<;ados a 

meditar sabre a univocidade do ser e a impermanencia das coisas, a 
resgatar emo<;6es adormecidas e reabilitar fantasias que povoam nosso 
imaginario e dao vida ao universo onirico que reside em nosso incons

ciente enos faculta fugir da realidade pedestre de um cotidiano sem cor. 
Versejando com sentimento e paixao, sangue e lagrimas, caval

gando o mundo, "cada palavra em seu Iugar I cada tristeza em seu 
esconderijo I cada misterio em sua concha I cada solidao em sua arqui

tetura de cristal" (na imagem de Francisco Carvalho), Claudio Martins 
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nos ajuda a perceber verdades eternas e imutaveis e nos faz recordar a 
conversa instigante entre o poeta eo mundo. Disse o primeiro: De-me 
um tema e eu tratarei de fazer a minha parte. Ao que o segundo res
pondeu: Voce nao precisa de um tema, do que voce precisa e de um 
corac;ao. Pois bem. Mais do que um truismo, o dialogo encerra uma 
condic;ao imperativa para os que, consoante Otto Maria Carpeaux, 
nao apenas tem a obrigac;ao de transformar o mundo, senao o dever 
de transfigura-lo pela criac;ao artfstica. 

Claudio Martins enveredou pelas sendas do soneto ap6s ser de
safiado por Otacflio Colares, seu amigo inseparavel, com quem vivia 
as turras. Em Sonetos e Trovas, deixa clara que, durante largo tempo, 
evitou sonetar porque, a seu juizo, as regras pertinentes a esse fazer 
poetico estariam "superadas pelas modernas tecnicas do verso livre", 
implantadas com a Semana da Arte Moderna. No Pre-Texto de Rimas 
Presas, confidenciou que adorava II petrarquearll, embora assinalasse: 
II Serei poeta, acaso, ou eu me engano I ao adentrar dominio de Pe
trarca? I Os versos que perpetro deixam marca I ou sao s6 frutos pecos 
de um prof a no? II 

Na verdade, depois de perceber, tardiamente, sua habilidade na 
alquimia dos sonetos, o poeta, fascinado, nunca mais parou, dando, 
na expressao de Artur Eduardo Benevides, llcontinuidade ao Genese, 
na recriac;ao daquele proustiano tempo perdido, que s6 a literatura e 
as artes podem captar e traduzirll. 

Corregio, ao contemplar pela primeira vez a Santa Cecilia de Ra
fael, exclamou: II Anch'io so no pittore! II (Eu tambem sou pintor). Do 
poeta Claudio Martins se pode ouvir a voz, potente, sonora, reverbe
rando entre as paredes deste Nobre Casarao, nesta noite iluminada 
pelo resplendor de sua memoria: II Eu tambem fui poeta. II 

E em sua cadeira de rodas, Claudio Pereira- oh quanta saudade 
sentem seus amigos de seu sorriso, de seu senso de humor, de sua 
boemia! - por certo esta agora neste audit6rio (afinal, como nos 
advertiu Barros Pinho, II os mortos sao radicais I 56 sabem viver com 
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os vivos"), piscando os olhos em consentimento, com a serenidade de 

quem jamais sucumbiu a desesperan<;a e se converteu num excepcio

nal exemplo de supera<;ao e amor a vida. 

Carismatico, leal aos seus amigos e aos princfpios que presidiam 

sua vida, fiel a palavra dada e a ideia tida, na dio;ao singular de Fer

nando Pessoa, Claudio Martins abominava a trai<;ao e o assedio dos 

dissimuladores e dos hip6critas. Era intrinsecamente bom, pr6digo no 

exercfcio do companheirismo e da solidariedade, um mandamento de 

sua voca<;ao rotariana , de seu c6digo de conduta, para Goethe o "es

pelho em que cada um mostra sua imagem" . ("Fazer o bem, mas sem 

olhar a quem/ eis o caminho certo a ser trilhado I por todo aquele 

que, afortunado, I pode dar um pouquinho a quem nao tem"); bom 

de copo e de papo, boemio fervoroso e incuravel; alegre, passional e 

explosivo, prezava a companhia de intelectuais, poetas e prosadores, 

cantadores de viola e da vida. Dizia-se um narrador de hist6rias orais 

e criou ao seu redor um ambiente de efervescencia cultural em que as 

artes, as letras e a ciencia buscavam, na cumplicidade do compartilha

mento, estfmulo e guarida . 

Em artigo publicado no jornal 0 POVO, em 1995, o ex-Reitor da 

UFC Paulo Elpfdio de Menezes Neto, casado com D. Zuleide, irma de 

Murilo Martins, evoca "o tabeliao respeitado, generoso com os que de

mandavam a sua ajuda como notario e amigo, o poeta elegante, sone

tista e versejador, o tratadista das finan<;as que, ao lado das coisas do ta

belionato, fazia o seu lado grave e circunspecto, felizmente abrandado 

por inclina<;oes boemias que o tornavam a companhia perfeita naqueles 

prolongados prelios e tertulias regados a inteligencia e bom humor." 
Juarez Leitao, que renunciou a postulac;ao da vaga de Claudio 

I Jlartins num tributo a Francisco Carvalho, retoma, em seu imperdfvel 

Sabado: Esta<;ao de Viver: Hist6ria da Boemia Cearense, os encon

tros dos sabados, em seu domicflio, localizado na Rua Jose Lourenc;o, 

um espac;o festivo de amigos como Pedro Henrique Sara iva Leao, Jose 

Maria Barros Pinho, Joao Clfmaco Bezerra, Pedro Paulo Montenegro, 
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Otacflio Colares, Ernando Uchoa Lima, Newton Gonc;alves, Lucio Al
cantara, Ubirajara Carneiro, Fran Martins e muitos outros que ali des
frutavam de mementos prazerosos de descontrac;ao, de camarada
gem e lazer. Diz o bardo, pintor e "contador de causos" Juarez Leitao, 
para quem a "poesia eo outre nome de Deus" : "Claudio reunia os 
amigos para beber e comer com ele, tendo gosto em servir-lhes o 
melhor ufsque e os mais agradaveis petiscos, entre anedotas picantes, 
casas pitorescos da sociedade local, mem6rias do Cariri, emboladas, 
sextilhas e martelos agalopados dos poetas populares. Sabia tudo sa
bre violeiros e cantadores do sertao, do naipe de Lufs Dantas Quesada, 
de quem, a tres por quatro, recitava com grande enfase e aplausos 
gerais, o poema fescenino '0 Velho Mane Sinha' ." 

A esse prop6sito, recorda a singela e divertida pesquisa que efe
tuou Claudio Martins sabre 0 Bicho da Serra, poema atribufdo ao men
cionado Lufs Dantas, o "Socage dos pobres", paraibano repentista, que 
compos versos "apimentados", que me atrevo a declamar em seguida, 
com uma adulterac;ao lexica que circunstancialmente se impoe: 

"Nao sei se teve razao, 
se formou algum capricho 
negando o nome do bicho, 
s6 fazendo a descric;ao. 
Declare, Napoleao, 
o nome deste vivente 
pois quero saber somente 
pra ver se na minha terra 
tem este bicho da serra 
que entra no corpo da gente." 

0 saudoso poeta e historiador Mozart Soriano Aderaldo (esposa da 
D. Nanza, aqui presente) nao escondia a predilec;ao pelo Poema da Mal
dade Divina, da lavra de seu grande amigo, com quem se identificava por 
sua mundividencia (Weltanschauung) e pela afinidade com a poesia: 
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"E inegavel 

que Deus criou o mundo em seis dias. 

E como lhe parecesse conveniente 
ter alguem para apreciar-lhe a grande obra 
tomou de um pouco de argila 
e fez o homem 

a sua imagem e semelhan~a . 

E inegavel tambem 

que jamais esteve em suas altfssimas cogita~oes 

criar um mundo feliz 
onde pudessem reinar a paz e a tranquilidade 

pois que oniscientemente 
deu ao primeiro hom em uma companheira ... 

Depois veio a bomba atomica ." 

Senhoras e senhores. Ha uma maxima hebraica consoante a qual 

aquele que da, que obsequia, nao deve lembrar-se de seu gesto, po

rem aquele que recebe jamais deve esquece-lo. E de Publio Virgilio, o 

poeta romano que nos regalou Eneida (a semente de que brotaram 

Orlando Furioso, 0 Parafso Perdido e Os Lusfadas), a advertencia ro

tunda: " Enquanto as aguas do rio sigam seu curso, as colinas fa~am 
sombra e no ceu haja estrelas, deve perdurar a lembran~a do bene
ffcio recebido na mente do homem agradecido." Muitos dos colegas 

academicos que agora me escutam e que ingressaram neste Pa~o com 

o apoio inestimavel de Claudio Martins guardam consigo um terno 
e eterno reconhecimento e se associam, neste magico instante, para 
oferecerem a sua esposa, D. Irene Martins, um ramalhete de flares que 
proclamam, na exuberancia de sua linguagem muda, a dimensao de 
sua saudade e de sua gratidao. 

Parabenizo o Dr. Pedro Henrique Saraiva Leao por cumprir a pro
messa de preservar em sua administra~ao a mem6ria daqueles que 
se apartaram de nosso convfvio, para todo o sempre, ao encontro do 
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Grande Arquiteto do Universe, e que escreveram, com as letras dou
radas e maiusculas de seu engenho literario e de sua inteligencia, as 
mais belas e glamourosas paginas da hist6ria desta Academia. 

Por igual me congratulo com o Presidente pela criac;ao da Me
dalha Claudio Martins, bem como pela escolha do primeiro agracia
do, Senador Tasso Jereissati, um dos maiores lfderes de nosso Estado, 
arauto da educac;ao, tendo recebido seu nome a Lei de Incentive a 
Cultura de sua iniciativa, que permite aos empresarios efetuar investi
mentos em projetos culturais via transferencia de recursos financeiros, 
com deduc;ao mensal do ICMS devido. Ademais, foi responsavel, ao 
tempo em que Claudio Martins era Presidente da Academia e Artur 
Eduardo Benevides seu Vice-Presidente, pela edic;ao da Lei atraves da 
qual o Governo do Estado doou este predio do Palacio da Luz para 
sede definitiva da Academia. 

0 Dr. Tasso Jereissati, filho do Senador Carlos Jereissati, empre
sario qualificado, conduzido tres vezes ao governo do Ceara, sempre 
rejeitou a polftica que nao tivesse como pressuposto o ethos e trouxe 
consigo sua experiencia na area privada, de modo especial como di
retor do Grupe Jereissati e Presidente do Centro Industrial do Ceara -
CIC. Com determinac;ao, rompeu com velhas praticas coronelistas, sa
neou nossas financ;as, exercendo com austeridade o controle fiscal, e 
assegurou, com aplicac;6es massivas na infra-estrutura, condic;6es para 
o desenvolvimento sustentavel de um Estado empobrecido. Como Se
nador, tem-se destacado na oposic;ao aos tartufos da politica e na 
persegui<;ao e defesa das boas causas, participando proativamente das 
discuss6es sobre temas de interesse nacional, atuando em inumeraveis 
comiss6es e subcomiss6es e apresentando propostas e projetos de lei 
que dignificam o mandate que o povo lhe outorgou. A todo senhor, 
toda honra (A tout seigneur tout honneur. 

0 Dr. Tasso Jereissati, diga-se mais, e bisneto do fil6sofo, contista, 
poeta, jornalista e poliglota Jose Carlos Junior, um dos fundadores da 
ACL, que Claudio Martins, em seu livre Variac;6es Literarias apontou como 
"uma das express6es mais fulgurantes da intelectualidade brasileira" . 

246 



A Casa de Tomaz Pompeu, abarrotada de saudades de um tempo 
inigualavel, apraz-me trazer, em conclusao, a poesia grandiloquente 
de quem outrora lhe ocupou a cadeira n. 14, o autor de Sua Majesta
de: o Juiz, Aldeota e Terra Barbara, o romancista e poeta Jader de Car
valho, pai de Cid Sab6ia de Carvalho, em Delfrio da Solidao, dedicado 
a Claudio Martins, Francisco Carvalho e Abdias Lima: 

II Enquanto houver sombras de tudo o que se foi, 
saudade nos m6veis, 
saudades e lembranc;as nos retratos 
que pendem das paredes, 
a casa nao esta vazia ... 

Escutem: o passado ri, conversa, chora. 
Foi o que eu disse a dois amigos, ontem a noite. 
A solidao e sozinha: 
sempre esconde uma saudade, ora doce, ora amarga, 
alguma cousa que nos enternece, 
Alguma cousa com o cheiro de tempo sem fim, 
que eu chamaria eternidade da vida ... II 
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