ANIVERSÁRIO DA
ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS
Lúcio Alcântara
"Sei que aquilo que escrevo foiescrito antes, como tudo que fazemos
já foi feito há muito tempo, antes de nós. Tudo é assim, na vida."
José Saramago

A cada ano reunimo-nos em solene congresso, ao qual se integra
parcela expressiva da sociedade cearense, para comemorar a data fundadora de nossa Academia . Coube-me desta feita, por designação do
dinâmico presidente Pedro Henrique, a incumbência de saudá-la. Faço-o
quando se registram os centenários de nascimento de Rachei de Queiroz,
glória das letras brasileiras, talento precoce que o Ceará ofereceu ao Brasil, primeira mulher admitida na Academia Brasileira de Letras, e Claudio
Martins, que nos presidiu por largos anos e a cujo espírito arrebatado
e empreendedor a instituição muito deve. Está seguramente entre os
maiores que a presidiram. Na atmosfera de cultura desta noite, sem que
os veja ou ouça, sinto que pairam os vultos imprecisos de Vinícius Barros
Leal, Abelardo Montenegro e J.C. Alencar Araripe há pouco levados de
nosso convívio, presentes na intensidade de saudosas ausências.
Tinha por certo que os discursos nasceram na academia, até deparar-me com versão inversa, sustentada por José Carlos de Macedo
Soares, em oração proferida ao ingressar na Academia Brasileira de
Letras. Sustenta o autor que o prevenido Academo, ao deslocar do
interior de sua mansão para os jardins o grupo envolvido em acesas
controvérsias e acirradas discussões, acabadas em bulha regada a vinho, de forma circunstancial, o cauteloso anfitrião esboçara a instituição que tornaria imortal seu nome. Daí por diante discursos e jardins
se vincularam à imagem das academias, indissociáveis.
Nesse vetusto casarão que nos abriga, quando aqui viveu e governou o operoso Raul Barbosa, cujo centenário transcorrerá no próximo
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ano, trazido por meus pais, ouvi discursos e vi as rosas do jardim da desaparecida ala residencial. Se os jardins já não existem, continuam a ecoar
discursos entre estas velhas paredes, impregnadas de política e literatura,
no dizer de A.J. Pereira da Silva os dois instrumentos mais poderosos para
levar uma nação à plenitude de suas forças harmônicas. Discursos que
dão vida à casa graças ao labor cultural das organizações que sedia.
A tradição acadêmica simpatiza com longas orações, na ânsia de
esgotar os temas, fazendo-o antes, todavia, com a paciência de solícitas audiências. Corre o orador o risco de ser indelicado, ao tempo que
ignora a arte da síntese, segundo Umberto Eco a grande questão literária de nossos dias. Inspirados na concisão poética dos haicais, na linguagem seca, cortante, de um Graciliano Ramos, remontamos à lição
ensinada por Drummond de que escrever é cortar palavras, perplexos
diante do teclado do computador instados a transmitir uma idéia no
estreito espaço estabelecido pelos 140 toques do twitter. Falar menos
dizendo muito, eis uma orientação a seguir nos tempos encurtados
pelo acúmulo de obrigações e as restrições de movimentos impostas
pelo temor da violência. Cumpre assim poupar-vos do enfado da repetição, limitado a respigar episódios de uma história narrada com mais
engenho e minúcia por, entre outros, Raimundo Girão, Dolor Barreira,
Albano Amora e Sânzio de Azevedo. Antes que surja aqui algo como
a trova irreverente abandonada no salão da Academia Brasileira de
Letras ao cabo de maçante cerimônia de elogio fúnebre:
Vir à academia é desdita
Que atenta contra a existência
Um morto se ressuscita,
Mas morre toda a assistência.

Fundada em 1894, o que lhe assegura a primazia entre as congêneres, a Academia Cearense nascera sob o impulso do Barão de
Studart tido por seu idealizador, tendo como membro proeminente
Tomás Pompeu . Inspiraram-se seus criadores para constituí-la, na Aca-
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demia de Ciências de Lisboa, emprestando os estatutos maior relevo aos assuntos científicos distribuídos em oito comissões temáticas .
Além de publicar uma revista, cuja edição assegurada ao longo dos
anos depõe eloquente sobre nossa continuidade institucional, planejava a Academia organizar um livro, que em 33 capítulos estudasse o
Ceará, terra e povo . Projeto tão ambicioso não chegou a se efetivar. A
filiação predominante da instituição à ciência está explícita em discurso de Justiniano de Serpa, orador oficial, ao intitular seus membros de
"trabalhadores da ciência". Eduardo Campos acentua esse interesse
secundário pela literatura quando estranha entre seus componentes a
ausência de conhecidos escritores, tais como Adolfo Caminha, Antonio Sales, Rodolfo Teófilo. O mesmo estudioso reconhece, a partir do
ingresso de Rodrigues de Carvalho, poeta, autor de Prismas, inflexão
literária nos objetivos acadêmicos .
Não obstante a pobreza do meio, e uma sociedade em sua maior
parte ágrafa e iletrada, viveu o Ceará período de grande efervescência
cultural, entre a segunda metade dos séculos XIX e a primeira do XX.
Leonardo Mota contabilizou a partir da pioneira Fênix Estudantil, de
1870, fruto da luminosa adolescência de Rocha Lima, até 1935, 85
entidades literárias distribuídas pelo território cearense. 224 jornais e
revistas literários, exclusivos, ou não, foram catalogados pelo Barão
de Studart no intervalo dos anos 1850/1932, informa Dolor Barreira.
Tamanha vitalidade cultural, em uma província distante e pobre, repercutiria além de seus limites ao suscitar manifestações dispares de escritores que conviviam no grande centro intelectual do país, o Rio de Janeiro.
"O Ceará não para, o Ceará não cansa", dizia Valentim Magalhães a propósito do grande número de publicações aqui editadas, enquanto José Veríssimo proclamava "Fortaleza como a cidade, depois
do Rio de Janeiro, onde menos apagada é a vida literária". Aderbal de
Carvalho, em visita ao estado, impressionado, anotava : "No Ceará a
literatura chega a ser verdadeira mania; o cearense é literato por índole e por nascimento". A eclosão dos movimentos culturais nas unidades federativas coincide com a descentralização política trazida pelo
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advento da República que dotou de autonomia as antigas províncias
transformadas em estados. Os escritores fluminenses, em sua maioria,
como atesta o inquérito "Momento Literário", promovido por João
do Rio, viam com ceticismo o florescimento da literatura nos estados.
Recusavam-se a aceitar a perda da hegemonia cultural da corte, abalada uma vez instalada a República. A fundação da Academia Brasileira
de Letras reflete em parte essa intenção de deter a tendência de dispersão cultural estimulada pelo novo quadro político do país . O propósito está claro na expressão de Machado de Assis: "O nosso desejo é
conservar, no seio da federação política a unidade literária." O desdém
pela movimentação estadual em curso fica claro na afirmação de Luis
Edmundo: "Centros Literários nos estados parece pilhéria, quando o
próprio país não pode criar ainda um centro literário à parte".
Se a Academia Francesa, nascida da juventude buliçosa de Capistrano de Abreu, Araripe Júnior e Rocha Lima, despertados pelas idéias
de Darwin, Spencer, Comte e Taine, bebidas na escola do Recife, onde
estudaram, foi a matriz desse brilhante momento cultural, a Academia
Cearense representou, na palavra de Luís Sucupira, "o arremate seguro
e definitivo daquela fase de agitação intelectual que tanto exaltou a
cultura e a inteligência dos cearenses ... " integrada, segundo o mesmo
autor, por homens instalados na maturidade, alguns egressos da Academia Francesa, não estava como aquela impregnada do radicalismo cientificista e filosófico que caracterizava sua antecessora . Conservadora,
"aberta a todas as crenças e opiniões sinceramente admitidas, porque
neste recinto todos têm os mesmos direitos de cidade, as mesmas garantias de externação, os mesmos tributos de respeito e homenagem, é
um campo aberto a todos os romeiros da inteligência no centro do qual
ergue-se o altar da única divindade que adoramos- a tolerância". Assim definiu as diretrizes da nova instituição Tomás Pompeu, junto com
o Barão de Studart, um dos maiores responsáveis pela sua criação. Suas
palavras ponderadas que nortearam os rumos da entidade talvez expliquem, ao menos em parte, sua permanência no tempo face à duração
efêmera de organizações similares coevas, de início ruidoso e promissor.
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Com a morte e a mudança de vários de seus membros para fora
do Ceará, as sessões rarearam já a partir de 1902 e a revista teve
sua publicação interrompida em 1914. O fato é que, contando com
apenas 8 de seus membros titulares, a instituição entrara em declínio,
inativa e esquecida.
Eis que, em conferência pronunciada na casa de Juvenal Galeno
no dia 22 de março de 1922, Leonardo Mota estranha que o Ceará,
à semelhança de outros estados, não possua ainda sua academia de
letras. Presente à reunião, Justiniano de Serpa, remanescente de 94, e
então Presidente do Estado, toma a si a tarefa de reorganizar a entidade com o apoio de Leonardo, Studart e Pompeu.
Reorganizada sob a denominação de Academia Cearense de Letras, agora nos moldes da Academia Francesa, passou o novo grêmio a
contar com 40 cadeiras sob a égide de patronos selecionados entre cearenses notáveis. A Leonardo Mota coube, segundo suas próprias palavras, "sem que reclame lauréis para mim, ouso asseverar que a reorganização da antiga Academia Cearense de 1894 em Academia Cearense
de Letras foi iniciativa minha revivê-la". A seu alerta deve-se induvidosamente o ressurgimento da primitiva instituição. A tentativa de renovação frustrou-se pela enfermidade, culminada com o falecimento de
Justiniano de Serpa em 1923, seguindo-se um período de marasmo
funcional não obstante a produção individual de seus membros.
Acabou ressuscitada em 1930, pelo esforço do militar, bacharel
em direito e historiador, Valter Pompeu, e o hálito do poder, emanado do acadêmico Matos Peixoto, então na presidência do estado.
Iniciava-se a terceira fase de sua existência, marcada pela inquietação
de jovens rebelados contra a apatia cultural então reinante. A idéia
de ruptura com o passado transparece claramente na exposição de
motivos publicada no "Diário do Ceará", com data de 29 de maio de
1930, cujo trecho reproduzo:
"Já duas vezes se pretendeu erguer entre nós uma corporação representativa da atividade intelectual, e é esta a terceira portanto, que
se faz a fundação de uma Academia de Letras no Ceará. Da Academia
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Cearense perdem-se na poeira dos arquivos as pálidas reminiscências;
da Academia Cearense de Letras criada em 1922, como uma das partes do programa comemorativo da independência do Brasil, nunca
houve a menor parcela de iniciativa para o cumprimento do que deveria constituir um ato de presença, a sua finalidade".
Esse estado de espírito que animava a plêiade de jovens composta, entre outros, além de Valter Pompeu, por Martinz de Aguiar,
Jáder de Carvalho, Joel e Josafá Linhares, Renato Braga, determinou a
exclusão de membros tradicionais da associação por ocasião da remodelação empreendida que envolveu integrantes e patronos. Ressaltese a exclusão de Leonardo Mota, o parteiro de 22, e Alba Valdez, cuja
titularidade nos dá sobre a Academia Brasileira, além da precedência
cronológica, a do acolhimento feminino. Injustiçados ambos, mais tarde reingressariam, por eleição, na academia.
O debate travado entre os exaltados que pugnavam pela criação
de uma nova entidade e os defensores de uma refundação da existente, por outras palavras, continuidade ou ruptura, desaguou na inscrição do artigo 1o do novo estatuto que dispõe: "constitui-se tendo por
sede a capital do estado a Academia Cearense de Letras" e assim por
diante. A opção estatutária por uma versão de rompimento destinavase também a aplacar a insatisfação dos excluídos, usurpados em seu
direito à vitaliciedade acadêmica . Serenados os ânimos, pacificado o
conceito de reconstituição, a revista volta a circular, com a inscrição
"segunda fase", desfazendo qualquer ideia de hiato na vida da companhia. Ajudou a consolidar a idéia de permanência a manutenção
da denominação, rejeitada que foi a proposta de Joel Linhares para
transformá-la em Academia de Letras do Ceará .
Ainda em 1930 um grupo de intelectuais funda uma nova academia, sediada na casa de Juvenal Galeno, adotando a denominação
preterida. Sem rivalidade aparente, e com alguns membros comuns,
soava como indesejável excesso a existência das duas entidades, fato
apontado por Mário Linhares e Martins D' Alvarez, defensores da fusão
que viria a ocorrer em 1951.A união acarretaria alterações no quadro
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social e na lista de patronos com o intuito de acomodar seus membros
à nova situação. Dolor Barreira, figura principal dessa junção, seria
aclamado presidente, ingressando a academia em período de regular
funcionamento sem mais intermitência .
Joaquim Nabuco, ao se reportar à fundação da Academia Brasileira de Letras assim se expressou : "Uma academia nova é como uma
religião sem mistérios, falta-lhe solenidade. A nossa principal função
não poderá ser preenchida senão muito tempo depois de nós, na terceira ou quarta dinastia de nossos sucessores."
Pelo critério do escritor pernambucano, somos enfim uma academia construída pelo ideal e a obstinação de muitos, bem representados pelo Barão de Studart, Tomás Pompeu, Justiniano de Serpa,
Leonardo Mota, Valter Pompeu e Matos Peixoto. A eles devemos a
iniciativa fundadora e a superação de crises que puseram em risco sua
existência quando, combalida, quase pereceu.
A matriz dessa idéia remonta à Grécia antiga, mas a voga das
academias deu-se nos séculos XVI e XVII, sendo uma das primeiras a
Academia Della Crusca, aparecida em Roma (1582), daí espalhando-se
por Portugal e França. Mais tarde viriam a florescer outras no Brasil,
desde a pioneira Academia Brasílica dos Esquecidos (1724), fundada
na Bahia,voltadas à história, às letras e, às vezes, à ciência, mistas ou
puras, que configuraram período da história literária do Brasil conhecido como Academismo, que vai de 1724 a 1768. O aparecimento das
academias teve o mérito de associar escritores, congregados para exercerem a atividade literária. Foram elas, ainda que voláteis e eivadas de
vícios, "o primeiro sinal de uma cultura viva, humanística, extra conventual, em nossa sociedade", segundo Alfredo Bosi, citado na monografia
sobre os Esquecidos, da acadêmica Beatriz Alcântara. Se a produção dos
membros do primeiro organismo oficial de cultura do país não alcançou
grande qualidade, legou-nos obras de interesse, mais que de valor, entre
as quais ressuma a História da América Portuguesa, de Rocha Pita. Com
ela, entendeu Wilson Martins, ocorreu o reconhecimento expresso da
profissão de escritor. Foram essas academias do século XVIII um sinal de
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expressão literária e cultural do país, tentativa de organizar a vida intelectual, desmerecidas, no entanto, graças a maus versos que chegaram
até nós, mas importantes pela semeadura na colónia, se não da crítica,
do espírito crítico, como pondera Silvio Romero.
Filhas do Estado, padeceram as academias de um oficialismo laudatório, reverencial, aos donos do poder que as sustentavam. A Academia
Francesa, datada de 1635, a primeira exclusivamente literária, segundo
o poeta Domingos Carvalho da Silva, inspiração para muitas outras que
brotaram mundo afora, foi instituída pelo rei, a quem coube a nomeação
dos primeiros acadêmicos. Intento semelhante animou os idealizadores
da Academia Brasileira de Letras que a imaginavam de início como uma
instituição da República, fundada pelo governo, a quem caberia nomear
os dez primeiros membros. Esse resistiria ao aceno pela voz de Alberto
Torres, Ministro da Justiça e Negócios Interiores, ao alegar que "a proposta não convinha aos tempos democráticos que surgem". Lembro que
então vivíamos os primórdios da República, carregados de expectativas de
renovação e mudanças. A frustração inicial não impediria outras iniciativas do gênero que, bem sucedidas, dotaram a academia de imponente e
sólido património. Na verdade, no caso do Brasil, o vínculo dessas organizações com o poder vem desde a precursora Academia dos Esquecidos,
criada pelo Vice-Rei Vasco César Fernandes de Menezes. Atreladas ao
Estado, constituíam na prática um departamento cultural do governo.
Conosco não seria diferente. O berço da literatura cearense foi o
Palácio do Governo, em cujas dependências versejava-se nos "Oiteiros", reuniões literárias coordenadas pelo governador Manuel Inácio
de Sampaio, homem " culto e inteligente dado às armas como às letras", no dizer de Dolor Barreira . O bafejo do poder por duas vezes iria
socorrer nossa academia que, enfraquecida, ameaçava soçobrar, em
22 e 30, salva pela intervenção de Justiniano de Serpa e Matos Peixoto
respectivamente, então presidentes do estado.
Ao longo de sua existência,como visto, sofreu essa organização,
modificações estatutárias que iriam alterar objetivos e influir no perfil
de seus integrantes. Criada para "promover o exame das doutrinas ou
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questões literárias e científicas de atualidade ... " as modificações introduzidas nas reformas de 22, 30 e 52 restringiram seu escopo às letras
em geral. Já a Academia Brasileira, cuja composição inaugural era exclusiva de literatos, abriria suas portas mais tarde, por influência de Joaquim Nabuco, ao modo da Academia Francesa, aos que denominou de
"expoentes", "grand seigneurs", homens públicos que emprestassem
prestígio à instituição. Abria, assim, o acesso à academia aos que não
praticassem apenas uma "literatura exclusivamente literária", expressão
sua . Rio Branco, Ministro das Relações Exteriores, foi o primeiro a ingressar nessa condição, tendo Nabuco interpelado, dito, na ausência de
obra literária, que o Barão "estava escrevendo o mapa do Brasil".
A calmaria aparente, que oculta rivalidades surdas e abafa vaidades
dissimuladas, costuma ser rompida por ocasião das eleições para preenchimento de vagas decorrentes do falecimento de titulares. É quando a academia vira notícia. Segundo Gastón Boissier, "são as mortes
que dão vida à academia;" "o sentimento eleitoral é o mais altivo de
todos," disse-o Graça Aranha a propósito da Academia Brasileira de
Letras. Aberta a vaga, assanham-se os concorrentes e seus patrocinadores, empenhados em disputa nem sempre leal e justa . A opção tornase mais delicada quando afetada pela amizade e valores distintos que
competem entre si. Escolhas polêmicas geram críticas externas e cisões
no corpo acadêmico, mormente se o eleito pertence à categoria dos
"expoentes", em geral figuras de muito prestígio e obra escassa . Fernando Magalhães, grande médico e professor, um desses, em discurso
de posse na Academia Brasileira de Letras, indagava se a denominação
seria adorno ou labéu . No processo de seleção, cometem-se premiações
imerecidas e preterições inaceitáveis. A Academia Francesa, que rejeitou
Moliere, penitenciou-se mais tarde ao entronizar na sala das sessões
busto seu com a divisa: "Rien ne manque à sa gloire; ii manquait à la
notre". Bem que poderíamos proceder aqui por igual, em homenagem
aos excluídos, preteridos anónimos, que não lograram admissão a este
sodalício, malgrado o mérito que os recomendava.
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Instituições do final do século XIX e início do XX, as academias, aferradas à tradição, são tidas por anacrônicas, formatos vencidos de organizações culturais. Não obstante, o fascínio exercido por elas não cessou.
Afrânio Peixoto afirmou certa feita que "os inimigos da Academia Brasileira de vinte anos são, aos trinta, candidatos e, aos quarenta, acadêmicos",
atraídos pelo prestígio da congregação que resiste incólume ao tempo. A
todo momento surgem novas academias, organizadas segundo critérios
temáticos ou territoriais, o que comprova que o modelo está longe de
esgotar. O amplo emprego do termo que batiza os novos grêmios acaba
por popularizar a academia e conferir à mais antiga liderança natural. Se
os modismos passam e a tradição permanece, isso não significa apostar
no imobilismo. A expansão das ações do Estado nos domínios da educação e da cultura, sobretudo a partir da criação de universidades públicas,
afetou o prestígio e o financiamento de associações nascidas e mantidas à
sua sombra . Tal circunstância impôs mudanças na feição e na missão dessas sociedades. Passaram a recrutar mais "expoentes" para seus quadros,
a cortejar mecenas e governos, em busca da sobrevivência ameaçada.
Preservam-se essas casas da penúria material, curando do amor a tradição de uma cultura reunida por quantos porfiaram, incansáveis, no labor
da ciência e das letras. A pompa das solenidades, celebradas segundo a
liturgia acadêmica, é mero adereço à nossa consistência intelectual. Não
deve passar disso. O prestígio social não pode se sobrepor ao do saber
acumulado e partilhado com os reais interessados.
Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, antes crítico da academia, em nome do modernismo, ao nela ingressar pregou a conciliação
entre a tradição e a criação como garantia da evolução intelectual de
um povo, tarefa bem adequada à nossa entidade. Uma resulta do esforço de sucessivas gerações, a outra do espírito próprio, distinta da ação
comum. Nesse plano faz-se mister que sejamos mais que ilhas de talentos, ensimesmadas, apartadas por idiossincrasias e vaidades, comuns a
tais ambientes, aburguesadas na acomodação de uma glória que ainda
não chegou. Carece nossa companhia de um trabalho coletivo, capaz
de potencializar atitude institucional que responda à carência cultural de
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nossos dias. A sagração acadêmica não é um passaporte para a glória.
É apenas um convite à elaboração da obra que imortaliza . Getúlio Vargas e Osvaldo Cruz foram figuras exponenciais na política e na ciência
nacionais, mas inexpressivos acadêmicos. A cadeira pode ser atribuída a
alguém segundo critérios distintos, em princípio, respeitáveis, mas só o
trabalho intelectual confirma o acesso à confraria .
Falta-nos mais espírito gregário, superior ao corporativismo reativo às críticas externas, capaz de empresas que enalteçam a companhia
e honrem seus propósitos. A proposta não exclui o debate que estimula, cria e ilumina a crítica velada, sussurrada em tertúlias de pequenos
grupos, que mina a confiança e o convívio fraterno e leal. Não há literatura sem polêmica, como não existe política sem disputa. Oportuna,
prescinde da curiosa prescrição constante no estatuto da Sociedade
Instrutiva José Marrocos, sediada em Barbalha nos idos de 1903, que
reservava o terceiro domingo de cada mês à polêmica e à controvérsia.
A discussão estava instituída por norma que a obrigava.
Antes de sermos uma elite, uma aristocracia cultural, sejamos
zelosos operários das letras, cientes do nosso mister. O destino acadêmico não é a decrepitude literária, nem a academia um instituto de
aposentadoria intelectual, obsoleto e improdutivo.
Os sucessivos estatutos que têm regido o funcionamento da academia desde seu início estabelecem, como não poderia deixar de ser,
com precisão variável, os fins a serem alcançados. O que sempre esteve em mãos dos acadêmicos, a depender de empenho e dedicação, é
como fazê-lo. As mudanças experimentadas pela sociedade, em velocidade que acelera a cada ano, impõem, sem renúncia à tradição, frise-se,
ajustar o papel da instituição à dinâmica cultural contemporânea.
Mozart Sariano Aderaldo, em artigo publicado no número 48 de
nossa revista lista quatro eventos que a seu ver muito contribuíram
para a elevação cultural do Ceará. A saber:
-Criação do Liceu, em 1845.
-Abertura do Seminário da Prainha, em 1864.
- Fundação da Faculdade de Direito, em 1903.
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- Instalação da Universidade Federal, em 1955.
Pela abertura do curso de Direito, precursor do ensino superior
em nosso meio, bateu-se com êxito a então Academia Cearense, à
frente, Farias Brito. Apego-me ao exemplo para sugerir aos eminentes confrades que desenvolvamos ações institucionais, amparadas no
prestígio da academia, junto aos governos e à sociedade, dignas dos
ideais dos que a fundaram . Seu patrocínio decerto contribuirá para
o êxito de causas que promovam a ascensão da cultura cearense. O
brilho individual, aceso pela vaidade criativa, é grandioso, o da corporação, iluminado por todos, será bem maior.
Filgueiras Lima, um dos que ilustrou esta casa com os acordes de
sua poesia e acendrado amor à educação, advertia percuciente:
"Academia que não é foco de cultura, que não acende ideias
de elevação mental na alma de um povo ou de uma nação, que não
aprimora e opulenta os recursos da língua nacional assegurando-lhe
o resguardo e patrocínio de formas e modos expressionais de maior
beleza idiomática, é academia que não tem consciência de si mesma,
do seu papel, da sua função, da sua força. Se não exerce influência na
difusão das letras e na formação de sensibilidade estética do povo em
geral, deixa de representar um órgão de vital importância no desenvolvimento histórico e cultural do país ."
Decorreram anos, e a lição do mestre não decai de interesse e propriedade. Serve de bússola que indica caminhos a seguir; orientação que
esclarece perplexidades de identidade que nos assolam com constância.
Alvitro que, debruçados sobre o passado, encontremos nos sonhos irrealizados de nossos antecessores matéria que admita reflexão
quanto à sua pertinência .
A Academia Cearense projetou elaborar um livro, a chamar-se
O Ceará em 1896, segundo plano apresentado pelo Barão de Studart em sessão de 1o de outubro de 1895. Modificado por Tomás
Pompeu o esboço inicial, a aprovação definitiva da obra deu-se
em reunião ocorr ida a 3 de dezembro do mesmo ano. A proposta
de Studart chegou a ser publicada em folheto que discriminava os
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temas a serem tratados e os respectivos responsáveis por desenvolvê-los, escolhidos segundo aptidão pessoal. Na sessão de 15
de setembro de 1896, o acadêmico Teodorico Filho apresentou a
introdução ao tópico que lhe coubera, Habitação. Foi só no que
deu a grandiosa empresa.
Se a ideia de editar um livro monumental sobre o Ceará não
vingou na primeira fase da academia, voltaria a ser cogitada no ano
de 1952, mediante resolução aprovada em sessão de 1O de setembro que recomendava a organização de uma Enciclopédia Cearense.
A comissão designada para apresentar o roteiro de trabalho a ser
cumprido opinou que a mesma seguisse o modelo do gênero, dispostos os assuntos em verbetes, abrangidas "todas as manifestações
da natureza e do homem em terras do Ceará, e de suas relações
com coisas e homens não cearenses (Unitário, edição de 28/09/52) .
Para colimar o objetivo pretendido, foram constituídas comissões e
estabelecido que nenhum verbete ultrapassaria "cinquenta páginas
datilografadas com espaço médio." De novo frustrou-se o arrojado
intento. A História da Literatura Cearense, de Dolor Barreira, e o
Dicionário Bio-Bibliográfico Cearense, do Barão de Studart, aguardam atualização que reúna informações valiosas e dispersas, além
de significar justa homenagem aos dois ilustres estudiosos da cultura
cearense. Reside aí, a meu juízo, oportunidade que consagre a casa
a que pertencemos com justificado orgulho .
Senhoras e senhores,

Creio que a academia, tão longeva, constelação de valores, adespeito do brilho individual de seus membros e do indiscutível mérito da
produção de cada um, deve ao Ceará uma obra de fôlego, de natureza coletiva, de responsabilidade do instituto, capaz de assegurar a
verdadeira imortalidade.
A sugestão, deixo-a, ao ensejo de magno conclave, submetida
à reflexão dos consócios, a ser adequada às exigências dos dias que
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correm. Concretizá-la seria honrar o passado, saldar o sonho adiado,
mostrarmo-nos, ao mesmo tempo, maduros e jovens, tradicionais e
modernos, austeros e irriquietos, atentos ao passado, inseridos no presente, comprometidos com o futuro.
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