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AS RAZÕES DESTE LIVRO

FILGUEIRAS LIMA foi, em seu tempo, uma persona-
lidade marcante e amplamente conhecida no Ceará. 

Sem forçar espaço ou perseguir notoriedade, conceituou-se 
como poeta e educador entre seus contemporâneos, sobretu-
do junto à juventude, seara principal de sua atuação. 

Sua família nunca se descuidou da perpetuação de sua 
memória, de vez em quando acendida, pela reedição de seus 
livros e por outras formas de comunicação visual e fonográ-
fi ca.

Achamos, porém, que a história de sua vida, marcada 
pela fi delidade a sublimes ideais humanos, deveria ser conta-
da para esta e outras gerações.

Não queríamos apenas que este livro relatasse a traje-
tória existencial de um homem. O tempo em que viveu e o 
cenário histórico de seu desempenho vital seriam também de 



suma importância para a compreensão de sua atitude social 
e literária.

Para concretizar este projeto a Fundação Filgueiras Lima, 
o Colégio e a Faculdade Lourenço Filho escolheram o escri-
tor Juarez Leitão. Sua experiência com biografi as e intenso 
envolvimento com a obra de Filgueiras Lima já justifi cariam 
a nossa escolha. Mas, a isso se acrescentou o fato de tratar-se 
também de um poeta e um educador, além da particularidade 
de Juarez Leitão ter sido, durante vinte e oito anos, professor 
do Colégio Lourenço Filho. 

Por ofício e por declarada admiração teve contato de-
morado e consciente com a personalidade, a literatura e a 
fi losofi a pedagógica de Filgueiras Lima.

Foram anos de pesquisa e composição, que acompanha-
mos com apaixonante curiosidade, embora sem nenhum tipo 
de interferência que viesse a tolher a liberdade do autor e a 
espontaneidade de seu trabalho.

O resultado agora está diante do leitor. Trata-se de um 
livro honesto e verdadeiro, porque apoiado em documentos 
de época, fotografi as e testemunhas de quantos conviveram 
com Filgueiras Lima.

Como falávamos anteriormente, este livro é também um 
retrato do Ceará na primeira metade do século vinte, já que 
o tempo é posto sempre como cenário da ação do nosso bio-
grafado, um homem fortemente entrosado com a sua época e 
suas estruturas sociais e políticas.

Participante ativo de seu meio, com repercussão que che-
gava a ultrapassar as fronteiras do Estado, Filgueiras Lima 
caminhou vertical e altaneiro em sua preocupação de cons-



truir cidadãos e cidadãs para se realizarem como pessoas e 
servirem à sociedade.

A poesia, fonte original e permanente de seu encanta-
mento pela vida, esteve presente em todos os seus passos: 
“Fiz-me educador, nasci poeta.”

A dignidade de sua vida, sensata e produtiva, é neste li-
vro servida, etapa por etapa, mostrando sua formação huma-
na, da infância à maturidade, na rápida trajetória de 56 anos. 

Considero que o autor desencumbiu-se a contento de sua 
tarefa e o fez com acuidade e dedicação. 

E seu trabalho ganhou maior suporte com o prefácio de 
Dimas Macedo, conterrâneo vibrante de Filgueiras Lima, e 
as orelhas escritas por Ernando Uchoa Lima, um dos mais 
fi éis e legítimos admiradores do Poeta do Ritmo Essencial.

O destino não quis que minha mãe, Amazônia Braga, es-
tivesse aqui para viver com os fi lhos e netos este momento 
de felicidade e de justa homenagem ao seu apaixonado com-
panheiro.

Agradecemos a todos os que contribuíram para o êxito 
deste projeto, aos contemporâneos de Filgueiras Lima, aos 
seus colegas de magistério e literatura, aos seus alunos e aos 
pesquisadores e estudiosos de sua obra.

Mas, agradeço, sobretudo, a Deus, por ser fi lho de Antô-
nio Filgueiras Lima e dele ter herdado o nome, o mesmo que 
dei ao meu primeiro fi lho.

  ANTÔNIO FILGUEIRAS LIMA FILHO 

                                           Editor





DIMAS MACEDO

PREFÁCIO

                                

Poucos poetas no Ceará, em vida, foram tão amados, 
recitados e aplaudidos quanto Filgueiras Lima. E 

poucos como ele compreenderam tão bem o sublime mis-
tério da poesia e se curvaram genufl exos às suas investidas 
e manifestações. Foi o autor de Jardim Suspenso (1966) um 
conhecedor qualifi cado do mundo da escrita, mas nas atitu-
des e enfrentamentos do cotidiano foi Filgueiras Lima um 
grande poeta também.

Tendo nascido predestinado para o convívio das letras, 
sentiu desde cedo, na sua ânsia e glória de artista, a pulsação 
de um rito dissoluto maior, que lhe permitia contemplar e 
colher a sinfonia das suas emoções e celebrar com seu canto 
a devoção que sempre prestou à sua terra e à conquista da paz 
entre os homens, realizando assim a sua liturgia e os projetos 
da sua visão interior.

Filgueiras Lima, como já acentuou Artur Eduardo Be-



nevides, é “um poeta de larga afi rmação lírica e cuja obra 
resistirá certamente ao impacto do tempo, enternecendo o co-
ração do povo, cujos sentimentos e vozes procurou traduzir, 
principalmente nos poemas de base telúrica, transformando o 
Ceará no grande personagem de suas criações.”

Nasceu o poeta em Lavras da Mangabeira/CE, aos 21 de 
maio de 1909, numa velha casa situada na margem esquerda 
do Rio Salgado, lugar de onde se permitia assistir a ondula-
ção das águas revoltas da infância a lhe beijar os pés, a tocar 
os recessos profundos do seu coração, a ungir a sua vocação 
de menino-poeta, uma das mais altas e nobres que a literatura 
do Ceará conheceu.

Esse passado longínquo, no qual mergulhou muitas ve-
zes, segurando sempre um papagaio de papel de seda, a des-
crever “parábolas multicores no céu azul”, como afi rmou 
num dos seus mais belos poemas, constitui, em certo sentido, 
como não podia deixar de ser, motivação da sua escritura li-
terária. Mas a grande paixão pela vida, pelo Ceará como um 
todo e pelas malhas e seduções de amor formam com que, de 
maneira absolutamente luminosa, os elementos do seu con-
certo lírico triunfal.

Em Filgueiras Lima, seria correto afi rmar, as contradi-
ções sociais e o ritmo essencial da linguagem poética, assim 
como a tortura da sua condição de artista, vão forjando o ob-
jeto das suas múltiplas preocupações, entre as quais o jogo 
permanente entre luz e sombra, entre a simbologia e a lógica 
da construção da palavra parecem sinalizar para as chaves da 
alegoria e da unidade da sua produção.

A excelência da sua elaboração poemática, pois, reside 
nessa tensão permanente entre a experiência que teve que vi-
venciar, como ser humano e como cidadão, e os apelos da 



sintaxe poética a atormentar a sua visão pessoal. Acho que 
poucos poetas, como Filgueiras Lima, foram tão longe na 
tentativa de superar essa ambivalência e de tirar partido dessa 
ambivalência em proveito da literatura e do crescimento do 
seu ideário poético.

Faz parte Filgueiras Lima dos primeiros tempos do mo-
dernismo cearense, daquele momento heróico que vai apro-
ximadamente de 1928 – ano de fundação do Jornal O Povo 
e posteriormente dos seus suplementos Maracajá e Cipó de 
Fogo – até 1932, quando estreou com Festa de Ritmos, não 
pagando, no entanto, todos os tributos que citado movimento 
exigia dos seus participantes. Soube, como poeta, se manter 
fi el à sua individualidade, sem perder contudo de vista a ne-
cessidade de renovação da sua mensagem intemporal.

E assim permaneceria pelo resto da vida caminhando 
ao longo das correntes estéticas, porém delas tirando os ele-
mentos reveladores e modernizadores da sua linguagem sim-
bólica e do seu ritmo altissonante e essencial, responsável 
este último, na maioria das vezes, pela grande popularidade 
alcançada pela sua poesia, na qual se alternam poemas de 
formas fi xas e versos livres compostos com muita fl uidez de 
pesquisa e expressão, contemplando a sua poesia, no geral 
e no particular, um sincretismo de cores e de temas pouco 
visto e muito pouco também praticado por poetas brasileiros 
da sua geração.

Como anotou certa feita Sânzio de Azevedo, a propósi-
to da 2ª edição das suas Poesias (1990), “o certo é que Fil-
gueiras Lima, não chegando a se comprometer radicalmente 
com nenhuma tendência estética – já o dissemos outra vez –, 
aproveitou do modernismo a liberdade rítmica, tornando-se, 
por isso mesmo, um poeta com largo poder de comunicação. 



Em suma, um artista apaixonado por sua terra e por sua poe-
sia, que escreveu para o seu tempo, mas buscando, acima de 
tudo, a intemporariedade.”

Quanto aos atributos biográfi cos de Filgueiras Lima, 
cumpre destacar que ele foi em vida tudo quanto um homem 
público poderia almejar, fora ou em meio a uma vida atribu-
lada de artista. Em Fortaleza, com Paulo Sarasate, fundou o 
Instituto Lourenço Filho, hoje Colégio Lourenço Filho, um 
dos melhores estabelecimentos de ensino do Ceará, tendo 
exercido os cargos de Inspetor Regional do Ensino e Diretor 
da Estatística Educacional. Foi, outrossim, redator-chefe da 
revista pedagógica Educação Nova, Conselheiro e Presidente 
do Conselho Estadual de Educação, coroando sua brilhante 
carreira como Secretário de Educação e Saúde do Estado e 
Professor Catedrático da Faculdade Católica de Filosofi a e 
da Escola de Administração do Ceará.

Na Academia Cearense de Letras, e assim em outras 
instituições culturais a que pertenceu, destacou-se sobretudo 
pela defesa que sempre fez da poesia, como âncora e castelo 
do seu fazer diuturno e transcendental.

Poeta de elevada inspiração, lírico dos melhores do Cea-
rá, consagrado pelo juízo da crítica literária que o tem como 
um dos nossos melhores poetas, Filgueiras Lima faleceu em 
Fortaleza, aos 28 de setembro de 1965, aos 56 anos de idade, 
constituindo, pois, este livro, um imenso tributo à sua exis-
tência proveitosa.

Neste texto, contudo, não vou me alongar sobre aspectos 
da sua trajetória luminosa, porque neste livro o poeta Juarez 
Leitão, misto de orador e humanista, fez o que todos admira-
dores de Filgueiras esperavam que um dia fosse concretizado 
com o melhor desassombro: uma biografi a exemplar deste 



grande poeta, grande educador e grande expressão literária 
do Ceará e do Brasil.

Filgueiras Lima, a sua paixão de educador, a sua sensi-
bilidade política e cultural, a sua extraordinária verve de ora-
dor, a sua cintilante alma de poeta e a sua decisão aguerrida 
de fazer da palavra ritmada a sua imensa vocação de artista, 
estão neste livro como em poucos momentos da cultura ce-
arense.

Ensino Como Quem Reza – Vida e Tempo de Filgueiras 
Lima é um grandiloqüente atestado de como a escritura li-
terária, na maioria das vezes, se coloca, continuadamente, a 
serviço do bem. É um atestado de como o milagre da palavra 
reproduz o movimento da vida, pois a vida e o tempo de Fil-
gueiras Lima estão neste livro a desafi ar a nossa trepidante 
história literária.

Num dos momentos que considero uma das passagens 
mais sinfônicas deste livro, asseguram-no o autor de Ignes, 
O Inventário da Paixão (1993) que “toda a tessitura criativa 
de Filgueiras Lima, formando uma grande renda de cores e 
pontos diversos, converge para algumas intenções claras e 
plenamente justifi cadas: ele é a terra, em todos os seus atri-
butos de paixão e dor. Desde os temas clássicos dos destinos 
aos afetos domésticos; do regionalismo idílico às grandes 
causas universais.” 

E acrescenta em seguida Juarez Leitão: “Filgueiras Lima 
teve uma existência gloriosa, de proveitosa realização, clara-
mente reconhecida pelos habitantes de seu tempo. Fez-se um 
ser necessário e um agente numeroso e profícuo da constru-
ção do mundo.”

As expressões de fi no lavor estético com que o autor in-
titula cada um dos capítulos do seu livro, mostram-nos, à sa-



ciedade, como são clarividentes os sonhos e as alucinações 
criativas que governam o coração dos poetas. Juarez faz a 
sobrescritura da vida de Filgueiras Lima com um imenso do-
mínio de linguagem e com um intenso diálogo com os signos 
e a sintaxe que remarcaram a sua poesia luminosa.

Mas não somente de signos e intenções literárias é feita 
esta biografi a do autor de Terra da Luz (1956) e Ritmo Es-
sencial (1944). A contextualização da vida e da obra política 
e cultural de Filgueiras Lima constitui um achado de monta 
que orienta as linhas essenciais dessa pesquisa feita com san-
gue e com amor. É que no livro, com efeito, não estão apenas 
os traços biográfi cos do cantor maior da pequenina e eterna 
Princesa do Salgado, mas o curso da história social e política 
da infância da minha cidade de berço e o curso também da 
história política e social do Ceará.

Orgulho-me, neste ponto, de ser conterrâneo de Filguei-
ras Lima e de ser conterrâneo igualmente de outros inúmeros 
lavrenses que assumiram a literatura como vocação. Lavras 
da Mangabeira, a pátria de Filgueiras Lima, a terra adotiva 
de Moreira Campos, a cidade da infância de Antônio Girão 
Barroso, Fran Martins e Jáder de Carvalho, o aconchego da 
adolescência de Antônio Martins Filho e Mário da Silveira, 
não é apenas a estrela perdida e o caminho de volta do meu 
imaginário, porque ali nasceram, por igual, Joel e Josaphat 
Linhares, João Clímaco Bezerra, Joaryvar Macedo, Batista 
de Lima e Linhares Filho, escritores que, juntamente com 
Filgueiras, sentaram, lado a lado, nas cadeiras quiçá mais co-
biçadas de toda a tradição cultural do Ceará.

Fica aqui, por igual, assentado que o autor de Ensino 
Como Quem Reza – Vida e Tempo de Filgueiras Lima não 
quis apenas contar a história de um homem, mas reproduzir, 
de forma bastante veemente, como funciona o tempo históri-



co na perspectiva de um poeta. No mais, talvez guiado pela 
sua paixão de professor, procurou o autor privilegiar a didáti-
ca da sua exposição, explicando cada referência e bem assim 
as circunstâncias de cada contexto que vai anunciando.

As divisões do livro, por seu turno, são indisfarçáveis 
alusões à simbologia ou a recortes semânticos ou lingüísticos 
da obra poética de Filgueiras. E em assim procedendo, Jua-
rez Leitão apanha cada momento signifi cativo da vida do seu 
biografado (especialmente as datas de publicação de todos os 
seus livros) para dessa circunstância extrair uma leitura do 
tempo do espaço, dos sons e dos sentidos que vão se refl etin-
do a partir da cosmovisão do seu objeto de pesquisa.

Esclareço, ademais, que tudo, neste livro, justifi ca a sua 
existência harmoniosa: a escritura sonora e poética de Jua-
rez Leitão, o seu tirocínio de pesquisador, o recorte histórico 
das suas intenções e dos seus acertos, a aferição da sua rica 
bibliografi a, a clarividência com que o autor nos provoca a 
imaginação e com que nos oferta um texto cheio de imagens 
e entretenimentos.

Juarez Leitão refaz neste livro não apenas a trajetória de 
Filgueiras: ele nos devolve também os momentos de fogo 
e os incêndios da nossa história cultural: história da qual 
Filgueiras Lima foi um dos maiores protagonistas, especial-
mente como fi gura singular e estrela de primeira grandeza do 
movimento da chamada Educação Nova entre nós, lutando 
contra a miopia dos seus opositores, a tirania do aparelho do 
poder e contra os redutos obscuros da imprensa, até triunfar 
defi nitivamente como o grande estadista da educação no es-
tado do Ceará.

O seu coração não apenas parou de bater inesperada-
mente como ele próprio previra. O seu coração simplesmen-



te explodiu, o seu coração de poeta, de pai, de amigo, de 
educador, de orador, de jornalista e de irmão. E esta explosão 
do seu coração de poeta contagiou todo o Ceará. A descrição 
deste fato, num dos capítulos mais movimentados deste li-
vro, constitui uma das páginas mais belas da nossa literatura 
e nos faz, de permeio, admirar ainda mais a escritura de Jua-
rez Leitão e a sua expressão de poeta maior.

O autor deste livro – Ensino Como Quem Reza - Vida 
e Tempo de Filgueiras Lima – dispensa qualquer forma de 
apresentação: poeta, político, professor, historiador, orador 
e lenda viva da cultura e da cena social da sua geração, Jua-
rez Leitão se mostra, neste ensaio, escritor criterioso e eru-
dito, manejando, com precisão, os cenários e as tintas com 
as quais nos devolve os movimentos da vida, os sonhos e as 
conquistas de Filgueiras Lima.

Trata-se de um livro-rio, escrito por um poeta de fôlego 
para louvar um poeta de indiscutível e humana vocação. A 
personalidade de Filgueiras Lima, descrita neste livro, nos 
visita ainda mais viva do que qualquer outro objeto de pes-
quisa resgatado de último no Ceará.

“Ensino como quem reza” foi sempre o lema de Filguei-
ras Lima. Mas o poeta não rezava apenas ensinando; rezava 
fazendo poesia, assim como Juarez Leitão nos ensina a ora-
ção do amor e da persuasão criativa fazendo a biografi a do 
autor de O Mágico e o Tempo (1965) e nos trazendo de volta 
uma das fi guras mais enigmáticas da cultura que se forjou no 
Brasil durante o século precedente.

Porto das Dunas/CE, 

Maio de 2006



INTRODUÇÃO

“Fiz-me educador. Nasci poeta.”

Com esta declaração, feita por ocasião do lançamento 
de seu livro “O MÁGICO E O TEMPO”, dois meses 

antes de falecer, Filgueiras Lima justifi cava, mais uma vez, 
o destino de sua vida, onde conseguiu, desde jovem, ajustar 
à cadência do verso e ao múnus do magistério, a parceria da 
sublimidade. 

Havia entre o poeta e o professor a mais perfeita compa-
tibilidade e, ao que parece, mais do que compatíveis, a poesia 
e o ensino se fi zeram em sua vida reciprocamente necessá-
rios.

Não reconheceríamos o professor Filgueiras Lima sem 
o brilho singular do verbo, o sopro de Orfeu, o encanto dos 
madrigais, o jeito nobre e claro de cantar, pondo ritmo no 
essencial das coisas ou tentando colher estrelas. E no poema 
FUGA No. 5 é ele que confessa, obstinado:



“Eu e a Poesia somos mais
do que irmãos gêmeos:
Mais que xifópagos.
Somos a mesma forma
O mesmo osso
A mesma essência
O mesmo sangue
O mesmo hálito.
Eu sou a Poesia.”

Do mesmo modo, não poderíamos ter o Poeta sem o 
compromisso humano do Educador, a repartir seu conheci-
mento, suas descobertas, sua fi losofi a e suas crenças com ou-
tros construtores do mundo, a juventude vigorosa que deveria 
continuar a compor o tempo, a vida e o país.

Naquele 28 de setembro de 1965, deixava-nos o POETA 
DA EDUCAÇÃO. Saía assim, silenciosamente, como con-
vém à espécie dos pacatos, dos partidários da serenidade.

Sua poesia e seu projeto de educação, construídos com 
convicção e competência, permaneceram, porém. Um ho-
mem se retira da paisagem e sua obra se legitima, sustentada 
por seus continuadores e pelas mãos da História.

Toda a vida de FILGUEIRAS LIMA foi marcada pela 
coerência. Cobram dos poetas os gestos estapafúrdios e as 
excentricidades, como se fosse obrigação de quem cultiva as 
musas o exercício da loucura. Filgueiras Lima vestiu a poesia 
sem o estardalhaço constrangedor com que, às vezes, outros 
tentam disfarçar parcos recursos naturais e espontâneos de 
bom versejador.

A poesia de FILGUEIRAS LIMA tem a força perma-
nente que move a vida e interfere no tempo: relampeia, faz 
chover, produz o dia, a dança e os feitiços.



O poeta-professor viveu da constante presença temporal, 
da captação abrangente do que via à sua volta, cultivando 
uma intensidade lírica e um pronunciamento épico que trans-
cendem o comum e produzem laços defi nitivos.

Sem presunção grandiloquente, conseguiu elaborar sua 
mensagem, fervorosa e sincera, obtendo um denso resultado 
estético.

Sonetista caprichoso, mestre do bendizer parnasiano, da 
rima e da métrica, não temeu a chegada da poesia moder-
na, sendo no Ceará um de seus precursores. Evoluiu, ousou, 
atirou-se sem medo no novo modelo formal dos seguidores 
da Semana de 22. Isto é, quando andou trouxe o tempo e do 
tempo continuou a fazer o barro de suas fantasias.

Combinava as coisas cotidianas, a notícia do jornal, o 
labor provinciano com os temas gregos clássicos do destino, 
sendo assim doméstico e cosmopolita. Extraiu das palavras 
toda a musicalidade encantatória, como um operário integral 
do ritmo e da cadência, um garimpeiro audaz dos sentimen-
tos profundos do homem.

O Colégio Lourenço Filho é um outro poema de Filguei-
ras Lima, construído com a melhor substância de seu cora-
ção.

Para nós outros, educadores e militantes da literatura, sua 
permanência é efetiva, clara, indissolúvel. Uma idéia perpe-
tuada, uma lição que se renova todos os dias.

Já muitos anos nos separam de sua presença cordial, bri-
lhante, apaziguadora. Mas ele soube construir, nobremente, 
este outro modo de fi car entre nós. E por isso, permanece. 
  

FORTALEZA, 13 de abril de 2006.         
JUAREZ LEITÃO



  



O CANTEIRO
SONOROO CANTEIRO
SONORO

“Longe as
estrelas...
E eu tive uma vontade
imensa de colhe-las!”





A CONFERÊNCIA

“Sua conferência encantou-me integralmente.

Elegância no dizer,  pondo em relevo os dons do artista,

observações exatas, originalidade de conceitos são predicados

que empolgam o leitor como devem ter empolgado os ouvintes.” 

CLÓVIS BEVILÁQUA

No auditório repleto de intelectuais e fi guras expres-
sivas da sociedade paulista, um poeta cearense fala 

de sua terra e de José de Alencar. É um homem encantador 
e convincente. Fala pausadamente e com pronúncia perfeita: 
“Alencar, com seu estilo mágico, ensinou o Brasil a escre-
ver.” E a assistência vê crescer diante de si o vulto do india-
nista, considerado o Pai do Romance Brasileiro, com as pin-
celadas fortes do conterrâneo, cuja defesa parece ultrapassar 
tudo o que já se disse ou se escreveu a respeito do criador 
de  “O Guarani”. O orador é interrompido por aplausos. Está 
conquistando a todos com sua vibração. Intercala o discurso 
com citações poéticas. Declama. Faz referências à fortuna 
crítica acumulada sobre  José de Alencar.

Estamos em novembro de 1939. Chove torrencialmente 
em São Paulo. Apesar disso a afl uência ao auditório do jornal 
GAZETA não foi abalada. Na tribuna, um cearense discorre 
sobre outro a quem considera o maior dos cearenses.
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Filgueiras Lima é um homem de trinta anos. Bem 
apessoado, cabelos lisos penteados para trás, smoking de ta-
lhe perfeito. Está em plena ascensão intelectual em sua terra. 
Seu livro “Festa de Ritmos”, publicado em 1932, além do 
sucesso local, extravasou os limites da província e foi notí-
cia nacional quando recebeu Menção Honrosa da Academia 
Brasileira de Letras.

Quando o jornalista Cásper Líbero dirigiu convite ao 
governo do Ceará para que enviasse um representante a São 
Paulo para  fazer parte  da série de conferências culturais 
que marcaria a inauguração das novas instalações do jornal 
GAZETA, o interventor Menezes Pimentel indicara Filguei-
ras Lima. Todos gostaram da escolha. O professor é uma per-
sonalidade cordial e tem a simpatia de seu meio.

Agora está ali, no pleno fascínio de sua locução. Vê 
no auditório o efeito agradável das palavras que pronuncia. 
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Empolga-se, dá ênfase às metáforas da experiente retórica, 
amiudadamente exercitada no magistério e nas entidades 
culturais do Ceará.

De algum modo previra a resposta que São Paulo daria 
à sua conferência. Teve, porém, as expectativas superadas: o 
efeito ultrapassou a previsão. “Faltaria à verdade – confessa-
ria depois à imprensa do Ceará – se dissesse apenas que a re-
cepção de S. Paulo correspondeu, porque em verdade minha 
expectativa foi excedida.”

Auditório da “Gazeta” aplaude Filgueiras Lima

Após o preâmbulo em que apresentava “Iracema” como o 
livro-emblema do Ceará, foi mostrando a fi gura de seu autor 
sob diversos prismas, tais como: Alencar e a Língua Portugue-
sa; Alencar e o Indianismo; O Estilo de Alencar; O Político e o 
Patriota; Alencar e sua Terra...concluindo por aplaudir S. Pau-
lo pela iniciativa de congregar os intelectuais do Brasil “nesta 
grande hora de unifi cação espiritual da Pátria.”  Alimentava, 
no desfecho da alocução, o orgulho paulista: “Aqui estão as 
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raízes da Pátria! Foi sob estes céus amplos e gasalhosos que 
o Brasil sentiu corre-lhe no sangue os primeiros arrepios de 
liberdade!”

A Rádio Record, uma das mais importantes emissoras da 
época, cobriu o acontecimento, transmitindo na íntegra as pa-
lavras de Filgueiras Lima.

A repercussão foi imediata. Quinze minutos após haver 
falado, recebe no próprio jornal um chamado ao telefone: era o 
poeta Olegário Mariano que, do Rio de Janeiro, cumprimenta-
va o confrade cearense que acabava de ouvir de sua residência 
em Copacabana.

Numerosos telegramas, cartões, telefonemas e visitas re-
ceberia o poeta cearense a partir do dia seguinte. Entretanto, 
uma congratulação marcaria de modo especial aquela seqüên-
cia esfuziante de emoções: as fi lhas de José de Alencar, Adélia, 
Ceci e Clarisse, enviaram cartões de cumprimentos e gratidão 
pelo trabalho do poeta cearense em favor da memória do ilus-
trado pai.

Filgueiras Lima voltaria pelo Rio de Janeiro e ali procurou 
conhecer de perto os descendentes de Alencar: as três fi lhas e 
a nora, d. Helena, viúva do escritor Mário de Alencar. A famí-
lia lhe dispensou as maiores atenções, confi ando-lhe o arquivo 
pessoal do romancista para que consultasse à vontade e copias-
se o que lhe conviesse.

Naquela noite Filgueiras Lima vivera um dos mais ex-
pressivos momentos de sua vida. Sentia-se bem e exuberan-
temente realizado. Era uma felicidade legítima, calorosa, 
aconchegante.

Repunha os pormenores do evento, ajudado por d. Ama-
zônia, a esposa que o acompanhava em sua missão. Lembrava 
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a comunicação do dr. Pimentel: “Filgueiras, você será o nosso 
homem em S. Paulo! Vá lá e mostre àqueles paulistas que a 
inteligência tem continuidade no Ceará. Vá como jangadeiro e 
volte como almirante!”

Saiu do Palácio da Luz já vivendo um momento de trans-
cendência. Andou pelas livrarias do centro da cidade procu-
rando algumas fontes complementares, porque a bibliografi a 
básica de Alencar e sobre Alencar tinha em casa. Começava 
naquele instante a gestar sua conferência, mas sabia que não 
começaria a escrever de imediato. Esperaria que a carga emo-
cional crescesse até possuí-lo completamente. Então, as pala-
vras sairiam de seu encantamento, frenéticas, mornas, rever-
beratórias.

A cada dia tomava consciência da magnitude do ato, do 
congresso paulista, onde cada Estado da Federação, através 
de seus principais literatos, se apresentaria com suas melhores 
referências culturais, com seus símbolos sagrados da criação 
literária.

Naquela noite dormiu tarde, confabulando longamente 
com a esposa, ela também tomada de emoção diante do bri-
lho nacional de seu companheiro. Já o vira feliz tantas vezes. 
Já presenciara o triunfo dos aplausos conterrâneos a cada dis-
curso, a cada participação nas solenidades da capital cearense. 
Nunca, porém, o sentira tão feliz, tão vasto, como se fosse a 
própria terra que representava. Sim, não havia dúvida. Aquele 
pequeno homem que estava ao seu lado, seu amado, era o pró-
prio Ceará.
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Cobertura jornalística da
conferência de Filgueiras Lima 

em 1939

Chegada a São Paulo. Filgueiras Lima e Dona Amazônia recebidos por 
Luiz Guimarães e Jorge Lima , diretores da “Gazeta”.
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Filgueiras Lima - Manchete do jornal paulista
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    Com a presença dos acadêmicos Renè Thiolier, Menoti Del Picchia, Alcântara 
Machado, Ulysses Paranhos, Altino Arantes, Navarro de Andrade, Afonso Taunay e 

Oliveira Ribeiro Netto, realizou-se ontem,  no Automóvel Clube, o  almoço mensal da  
Academia Paulista de Letras. Como convidados tomaram parte no almoço os Srs. Alo-
ísio de Castro e Austragesilo de Atayde, membros da Academia Brasileira de Letras e 
o acadêmico cearense, Professor Filgueiras Lima, que se fez acompanhar de sua exma 

esposa,

D. Amazônia Braga.
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O MENINO COLHEDOR
DE ESTRELAS

“Quem sonha traz a alma em fl or.

Quem sonha tem duas vidas:

a de todos, pequenina/trivial/inferior,/

- e a outra, a vida iluminada de seu mundo interior,

muito mais bela,/ muito maior./

Quem sonha traz a alma em fl or.

FILGUEIRAS LIMA

Matriz de São Vicente Férrer



50   »   Juarez Leitão 

Lavras da Mangabeira, no começo do século vinte, 
vivia a época do coronelismo. Governava o Ceará 

o comendador Antônio Pinto Nogueira Acióli, que, desde os 
anos 90 do século dezenove, instalara uma poderosa oligar-
quia. Seu governo se apoiava nas bases rurais dos chefetes 
políticos, truculentos senhores do interior do Estado, que não 
hesitavam em se utilizar dos mais violentos expedientes para 
se manter à frente de seus redutos. Tempo de arruaças e can-
gaceirismo. Tempo rude.

A cidade se originara da tentativa de exploração de mi-
nas auríferas no século dezoito na fazenda Mangabeira, de 
propriedade do padre Antônio Gonçalves Sobreira. Ao grito 
de ouro! iniciou-se a corrida em busca do cobiçado metal. 
Mineradores e ourives rumaram para aquelas glebas do vale 
do Rio Salgado e apressadamente centenas de homens e mu-
lheres se instalaram em casas de madeira, levantadas na pai-
xão de vasculharem o cascalho dos riachos e rios do lugar. 
O ouro não passava de argila (ainda hoje uma das riquezas 
minerais do município), mas a decepção não provocou a ar-
ribada geral, convertendo-se os moradores, de imediato, em 
agricultores e criadores. O povoado se chamou, sucessiva-
mente, Mangabeira, Lavras, São Vicente Férrer e São Gon-
çalo das Lavras. A Carta Régia de 20 de maio de 1816 criou 
o município, que foi instalado com o título de Vila de São 
Vicente Férrer das Lavras da Mangabeira, em 8 de janeiro de 
1818. Em 1884 Lavras foi elevada à categoria de cidade.

No ano de 1909 Lavras vivia um nervoso e inquietante 
momento político. A cidade era governada, com mão de fer-
ro, pelo coronel Gustavo Augusto Lima, que, dois anos antes, 
depusera pelas armas o seu irmão Honório Correia Lima. Os 
dois manda-chuvas sertanejos eram fi lhos da poderosa Fi-
deralina Augusto Lima, uma das raras fi guras femininas do 
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coronelismo nordestino. Primogênita de João Carlos  , major 
da Guarda Nacional, chefe político e deputado provincial, 
com a morte do pai, revelou-se extremamente vocacionada 
para a política, sendo responsável pelo domínio dos Augus-
tos, por décadas, naquele município.

Lavras - Rua 7 de Abril  

A família Augusto estava dividida e as duas bandas hos-
tis se juravam de morte. Dona Fideralina ajudara seu fi lho 
Gustavo contra o fi lho mais velho, Honório, e este, depois 
de ser apeado do poder e expulso de Lavras, exilara-se em 
Fortaleza, de onde movia ferrenha oposição ao irmão. Nesta 
guerra contava com o apoio de outros irmãos, além de vários 
primos, sobrinhos e parentes afi ns, destacando-se dentre eles 
os coronéis José Augusto de Oliveira, vulgo Zé Borrego, e 
José Leite de Oliveira, o primeiro, cunhado e primo de Gus-
tavo, o segundo, concunhado.

A população de Lavras costumava assistir às escaramu-
ças dos Augustos e de seus desafetos. Terrível foi o tiroteio 
do dia 07 de abril de 1910, quando Quinco Vasques, do Sítio 
Bico da Arara, na serra de São Pedro, comandando 150 ho-
mens, tentou derrubar o coronel Gustavo Augusto Lima. A 
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resistência foi maior que o ataque e, acabada a munição dos 
invasores, aconteceu a retirada. O cheiro da pólvora e o troar 
das balas, além dos gritos raivosos dos contendores, devem 
ter causado muito pânico às demais famílias não envolvidas. 

Entre os pacatos, vítima circunstancial dessas ásperas 
refregas, estava também tomada de apreensão a família do 
comerciante Silvino Filgueiras Lima, estabelecido na praça 
de Lavras com uma sapataria.

No ano anterior, o sr. Silvino e sua esposa, d. Cecília Ta-
vares Filgueiras, tinham sido pais de seu fi lho Antônio, o me-
nino que fi caria famoso na história cultural do Ceará como 
Filgueiras Lima.

Ruinas da casa onde nasceu Filgueiras Lima

Silvino e Cecília haviam se casado em 08 de junho de 
1904, em cerimônia religiosa celebrada por um tio da noiva, 
o padre Miceno Clodoaldo Linhares, famoso orador sacro 
cearense. O casal haveria de ter oito fi lhos, mas cinco de-
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les, Emília, Maria, José, Mirtes e José (segundo), morreriam 
crianças, vítimas da gripe espanhola. Três varões sobrevive-
ram: Antônio, Odilon e Aluísio.

Silvino era fi lho do professor 

Prof. Antônio Liberalino, Avô 
paterno do Poeta

régio Antônio Liberalino de Lima e 
de Perciliana de Castro Filgueiras, 
ela, neta do capitão-mor José Perei-
ra Filgueiras, um dos heróis da Con-
federação do Equador, a vibrante 
revolução republicana nordestina de 
1824.

O nome do herói confederado 
haveria de marcar orgulhosamente o 
poeta Filgueiras Lima, que em seu 
louvor, produziu o poema TITÃ:

“José Pereira Filgueiras!
Meu trisavô destemeroso e rude!
Eu escuto, desde criança, o teu nome de guerra:
Aprendi, muito cedo,
A apontá-lo aos outros como um brasão,
Como legenda heróica e marcial do meu sertão.

Guerreiro selvagem
- Napoleão das matas,
Aníbal das caatinga 

Tu foste bem o capitão-mor do Brasil antigo,
Afundando a terra com os tacões de tuas botas,
Matando touros com a clava de teu braço,
Rijo como barra de aço,
Libertando Caxias do Fidié lusitano,
Acordando os sertões
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Ao ronco de teu bacamarte
E arrastando o Crato inteiro, o Ceará todo,
Para as procissões da liberdade,
Nas antemanhãs sangrentas da República!

1824...
Vejo-te, destemido e leal,
À frente de teu indômito batalhão,
A entrar na velha vila de Fortaleza,
Tendo ao lado o apóstolo Tristão.

Vejo-te preso, a caminho da Bahia,
Por ordem do imperador, a quem tanto amaste!
Por ordem do imperador, a quem tanto serviste!
Por ordem do imperador...
Como ias triste!

Nesta jornada fi nal para a morte,
Foste mais bravo e mais digno do que nunca.
Ninguém arrancou uma palavra sequer
Do teu silêncio brônzeo de estátua,
Do silêncio que foi a tua mortalha de granito,
Do silêncio que ninguém rompeu,
Que ninguém entendeu,
Mas que era um hino vibrante,
Clangorante,
Estrepitoso,
Viril,
pela liberdade do Brasil!.”

Já D. Cecília Tavares Filgueiras era fi lha do major José 
Tavares Filgueiras, também neto do herói da Confederação 
do Equador, e de d. Raimunda Gonçalves Linhares, duas ou-
tras famosas famílias do Ceará pela política e pela literatura.
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Lavras, em 1909, era uma pequena cidade da zona do 
sertão do Rio Salgado e Alto Jaguaribe, irrigada pelas águas 
que descem do vale do Cariri e dos limites da Paraíba e 
Pernambuco. 

O menino Filgueiras (e desde menino era chamado as-
sim) teve aquela infância festiva dos meninos do interior. O 
inverno, com a grande enchente. A seca do quinze, quando 
tinha seis anos. A escola, com tábula rija de escrever, crayon 
e palmatória. As primeiras professoras, d. Mariana e d. Amé-
lia Braga.

Já no Colégio Cearense, por volta de 1922, um dia escre-
veu em seu caderno estes versos ingênuos, mas que já revela-
vam alguns elementos básicos da vocação poética:

“ESCOLA

D. Mariana, minha primeira professora,
tinha uns olhos de santa de legenda
e os braços que a Vênus de Millus perdeu...

Ela repreendia todos os alunos,
porém, nunca me repreendeu!
Também no dia da visita do Inspetor
ninguém dizia versos como eu.
D. Mariana saltava de contente,
e a meninada fi cava comigo “por aqui”
com cara de judeu.

Um dia,
(e este dia nunca me esqueceu)
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ganhei um presente da mestra,
fora da escola,
e tive de prestar contas ao Eliseu.

No livro “Histórias de Nossa Terra”
que Júlia Lopes de Almeida escreveu
eu lia tão bem a lição sobre a bandeira
que, ao escutá-la, D. Mariana
vibrava tanto quanto eu.

Quando mudou o livro
escrevi na última página: continua....
Porém meu livro não continuou.

Depois, adoeci.
A cabeça a estalar ardendo em febre,
e passei dias sem ver os colegas, a mestra e a escola.

E quando pude ver o sol
veio um colega e perguntou de chofre:
- Você sabe quem morreu?!
E me deu a notícia 
que toda gente de casa me escondeu.

Para mim, naquele instante,
o sol escureceu
e na minha alma a noite se estendeu.

Agora, meu livro continua,
E, dentro dele, está viva
como saudade ativa
 a presença  de D. Mariana.”
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Antes, no País da Infância, a porta de fora da casa, os pés 
de vento do menino devassando as ruas irregulares da cida-
dezinha de nomes poéticos e singelas casas de porta e janela, 
entremeadas dos casarões patriarcais. Correndo feliz pela rua 
do Coqueiro, rua da Umarizeira, rua da Praia, Travessa São 
Vicente, pela rua do Piripau, rua do Rosário, pela Várzea da 
Benta, rua Grande e pela Praça da Matriz, onde fi cava a sa-
pataria de seu pai.  

Lavras - Serra do Boqueirão

Lavras - Rua da Praia
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A primeira lembrança, relatada pelo próprio poeta num 
artigo publicado em 1935, data dos cinco anos. Foi uma fuga 
de toda a família para o sítio “Cipriano”, do tio Jonca, para 
escapar de um possível ataque dos romeiros do Juazeiro do 
Padre Cícero à cidade de Lavras da Mangabeira. Era no con-
turbado ano de 1914, quando hordas de jagunços, coman-
dados pelo deputado Floro Bartolomeu e apoiados pelo Go-
verno Federal, terminaram apeando do poder o governador, 
democraticamente eleito, coronel Franco Rabelo. A saída 
precipitada fi cou marcada na memória do menino como um 
grande susto, um alvoroço. 

Engenho do sítio Cipriano

As futricas políticas da época eram discutidas todos os 
dias dentro de casa. E a posição do sr. Silvino era de fran-
ca condenação aos métodos rudes do dr. Floro, o caudilho 
baiano que infl uenciava politicamente o Padre Cícero e que, 
chegado ao Juazeiro em 1908, em pouco tempo tornara-se 
um chefete  regional poderoso. 

Um dia, quando ainda viviam o “exílio” no sítio, o me-
nino Filgueiras e seu pai saíram para a roça a buscar umas 
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melancias e umas vagens de feijão. “Era um meio-dia abrasa-
dor - relembra o poeta - e, receando que me fatigasse muito, 
quando já havíamos caminhado bastante, meu pai ordenou 
que o esperasse, por alguns minutos, sob a fronde acolhedora 
de uma árvore.

“Fique aqui, debaixo deste juazeiro, enquanto 
eu dou água ao cavalo.”

Ao ouvir a palavra juazeiro, o menino foi tomado de 
grande pânico, pois na sua mente aquilo signifi cava briga, 
cangaceiros, tiros e perseguições. Apavorado, exclamou, aos 
prantos, que não queria fi car no juazeiro, não, porque os can-
gaceiros do padre iriam pegá-lo.

O homem sereno e calmo da vida adulta não indicava, 
nem remotamente, o garoto peralta que fora nos verdes tem-
pos de Lavras. Certa vez, teve uma briga feia com a prima 
Djanira, fi lha de sua tia Maria, irmã de Silvino. A certa altura 
do desentendimento, arrastou de uma tora de carnaúba que 
encontrara no terreiro e, por pouco, não abate a opositora in-
submissa que, “como fazem todas as mulheres em situação 
de risco” (sic), saiu a correr numa disparada louca, pedindo 
socorro à d. Cecília, mãe do Filgueiras. A ameaça deve ter lhe 
rendido uma boa surra.

Outra vez, viu uma arma, uma pistola, deixada por um 
adulto descuidado sobre a mesa de jantar, e mexendo nela, 
conseguiu acionar o gatilho. Foi um tiro retumbante, que 
assustou a vizinhança. Poderia ter acertado alguém, como 
tantas vezes ocorre. A mãe, em avançada gravidez do irmão 
Aluísio, quase que antecipava o parto.

Não era de levar desaforo para casa. Respondia com 
veemência aos insultos. Tinha um sujeito, o fi lho do maes-
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tro Bezerra, “o maioral da banda” referido no famoso poe-
ma ‘Banda de Música’, que entendeu de provocá-lo com os 
mais torpes achincalhes. “Era um molecote rechonchudo 
que, todos os dias, me dirigia insultos e impropérios em 
calão de porta de feira. Eu amanhecera aborrecido. Estava 
com cara de poucos amigos naquele dia. Com uma pedra 
na mão, sentei-me no batente da calçada, aguardando o re-
gresso dele do seu costumeiro banho no rio.” 

Houve nova provocação e, da mão certeira do trineto 
de Pereira Filgueiras, partiu a pedra que, acertando a cara 
do arengueiro, o plantou por terra, “escabujando como um 
animal ferido”(sic), a se banhar em sangue.

“Nesse dia, apanhei tanto de meu pai que, à noite, com 
pena de mim, minha mãe banhou as minhas costas, retalha-
das de chicote, com a cheirosa Água de Maravilha Hum-
phreys.”

Com outros meninos de sua idade costumava brincar 
com as araras do jardim do monsenhor Miceno, o “tio Vi-
gário”. Eram pássaros lindos em suas penas rubras e azuis, 
que aprenderam a falar. Ensinavam-lhes seus nomes e fi -
cavam muito felizes quando elas os repetiam com aqueles 
sons gralhentos. Um dia, uma delas morreu e as crianças, 
comovidas, providenciaram-lhe o enterro no fundo do quin-
tal. Vestiram a “defunta” numa mortalha, um traje branco 
de noiva, e, imitando o padre, realizaram todas as pompas 
funerárias para a ave amiga. 

O monsenhor Miceno Clodoaldo Linhares nasceu 
no Icó, em 1838. Fez seus estudos no Seminário de Olin-
da, ordenando-se em Fortaleza, em 1861. Era tido como 
um dos maiores oradores sacros de seu tempo. Depois de 
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exercer o vigariato em Tauá, 
tomou posse como pároco de 
Lavras em 24 de janeiro de 
1875, prestando ali seus ser-
viços de assistência religiosa 
por quase 50 anos. Faleceu em 
1924 e hoje é homenageado na 
cidade com a denominação de 
uma rua.

Naqueles tempos, à boca da 
noite, as famílias costumavam 
fazer a roda de cadeiras nas cal-
çadas. Nesses serões circulavam 
muitas histórias, inclusive as de alma penada. As crianças 
fi cavam impressionadas com esses relatos e algumas vezes 
tinham pesadelos noturnos. Filgueiras conta que uma vez um 
fantasma apressado não esperou pelas horas caladas da noite 
e apareceu de tardezinha. A premiada com a visagem foi a 
prima Nadir. Ela fora ao parreiral apanhar um cacho de uva 
e, quando ia erguendo a mão ao galho mais pesado, viu al-
guém, muito triste, de joelhos num canto, rezando. A menina, 
a princípio, pensou tratar-se de uma pilhéria da criada e falou: 
“Não me faça medo, Santina!” Nisto, a criatura respondeu, 
com voz soturna: “Eu não sou Santina. Eu sou a Mariavilina 
e vim pedir para mandar rezar uma missa pela salvação da 
minha alma...” Nadir soltou um grito agudo e saiu correndo 
desesperada, implorando socorro dos familiares. Mariavilina, 
ela bem o sabia, fora uma velha empregada da casa, a quem 
uma violenta tuberculose levara deste mundo, entre golfadas 
sangrentas de hemoptises...

Além dessas histórias tenebrosas, outra grande marca 

Monsenhor Miceno
 Clodoaldo Linhares
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emocional da infância de Filgueiras Lima foi o Rio Salgado, 
tão bem cantado em seus poemas, como neste  

Rio Salgado

“SONETO DO RIO

Ó rio velho e bom de minha infância,
Que corres sem parar, que corres sempre
Na saudade da criança que ainda vive
Desterrada no fundo de meu ser.

Ó meu rio Salgado como és doce!
A esta distância que te azula e amansa,
E que te empresta música tão terna, 
Aos meus ouvidos, onde escuta a criança.

Teus remoinhos, espumas e balseiros,
As árvores de guarda em tuas margens,
Tuas enchentes avassaladoras...

Vejo-te agora represado no ar.
Rio! Nestas conversas, ao crepúsculo...
Continua a correr...quero chorar...”
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Dos companheiros das brincadeiras infantis, além da-
quele Eliseu, o concorrente referido no poema à professora, 
e das primas Djanira e Nadir, o nome do primo Sílvio é o 
que aparece com maior destaque. Com ele liderou outros 
garotos e organizou um batalhão, em que todos eram arma-
dos de espadas de talos de carnaúba. Na outra rua, logo de-
pois, sob o comando do garoto Dorimedonte (Dorimedonte 
Teixeira Férrer, Dori Férrer, falecido em Lavras, em 2005, 
com mais de 90 anos) se formou outra tropa de meninos 
com claras intenções de enfrentamento. Diante da ameaça, 
os primos contrataram um reforço de porte. Era o Raimun-
do, um crioulo parrudo, alto e espadaúdo, valente como ele 
só, que morava com o tio dos dois, o monsenhor Miceno 
Linhares. Raimundo do Vigário, como era conhecido o me-
nino grandalhão, foi nomeado comandante do batalhão Fil-
gueiras. No primeiro combate entre os dois “exércitos” a 
atuação vigorosa do Raimundo fez, realmente, uma grande 
diferença. Provando o que teriam de enfrentar, o exército da 
outra rua desertou em massa.

Tempos depois, quando já estudava em Fortaleza, à al-
tura dos quatorze anos, o poeta recebeu a notícia de que o 
antigo comandante de seu “batalhão” havia falecido, esma-
gado pelas rodas do trem. Profundamente abalado, o ado-
lescente Filgueiras escreveu no seu caderno de anotações 
de aula, que foi encontrado agora pela família, este poema:

“Raimundo do Vigário, meu velho companheiro,
hoje me contaram de sua morte, despedaçado 
pelo trem.
Nem sei lhe dizer o que senti.
Uma coisa fi cou bulindo, doendo, aqui, dentro 
de  minha alma...
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E ouvi o rataplã das nossas esquadras
no patamar da Matriz.
Nosso exército, armado de talos de carnaúba,
era o maior exército do mundo.
Lembra-se daquele encontro
com as hostes guerreiras de Dorimedonte
que era o inimigo no.1 do nosso batalhão?
Foi num lance quase igual
ao dos 18 do Forte de Copacabana..

E os nossos cavalos de pau
de olhos de vidros, brilhantes,
que relinchavam em disparada
pela rua do Rosário nos dias de domingo?
Nosso tempo de meninos...
Tempo bom, Raimundo!
Nunca vi moleque mais valente que você!
Corria em cavalo no prado,
saltava muro coberto de vidro,
atravessava o rio cheio,
entrava no cemitério à noite
e tinha até coragem
de puxar o paletó do Velho Graciano!!!
Você sempre gostou de brincadeiras perigosas...

Se “seu” Vigário fosse vivo
ele haveria de brigar muito, Raimundo,!
Pra que você foi brincar de morrer, moleque,
debaixo das rodas do trem?!”  

Filgueiras, menino ainda, demonstrava ser especial. 
O dr. Antônio de Alencar Araripe, quando exerceu o ma-
gistério em Lavras da Mangabeira, foi professor do garoto 
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Filgueiras. Depois seriam amigos em Fortaleza e compa-
nheiros das rodas literárias. Segundo J.C. Alencar Araripe, 
o célebre  advogado lembrava com enternecimento seu an-
tigo discípulo, projetado mais tarde como grande poeta. (in 
Luzes no Túnel da Memória, Edição ACI, pág.97, Forta-
leza, 1992.)

No depoimento do irmão Odilon, “era um garoto pen-
sativo, que fi cava horas lendo ou simplesmente, da janela, 
contemplando o tempo.” Intermediava todas essas afoitas 
travessuras com os cismares dos que refl etem, no caso, pre-
cocemente, sobre a vida e as coisas da vida. Mas, ia além 
dele mesmo e de seu mundo no sonho transcendente dos ilu-
minados, daqueles que foram tocados pelo dedo de Orfeu. 
E o momento esplêndido do chamado, do vocatius poético, 
foi revelado, muito tempo depois, na abertura do primeiro 
livro:

“Era menino.
Um dia, olhei o céu: longe – as estrelas...
E eu tive uma vontade imensa de colhê-las!

Estava desvendado o meu destino.”   





DE REPENTE...
UM RAIO

“Descreve ele o raio, que quase o fulminou e deixou os traços candentes
de sua passagem no corpo e no espírito do futuro aedo marcando-o
prematuramente com aquela fagulha divina que havia de iluminar

a trajetória da existência até a morte, proporcionando-lhe,
como ele próprio o confessou, a revelação do seu destino.”

FAUSTINO DO NASCIMENTO

Seminário Diocesano do Crato

Aos dez anos, o menino Antônio Filgueiras Lima foi 
mandado para o Crato para estudar no Colégio Dio-

cesano. Ficaria interno sob as ordens do padre José Alves de 
Lima, diretor daquela casa de ensino.
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O Colégio Diocesano do Crato, construído recentemente 
por Dom Quintino, entrara em funcionamento no dia 1o. de 
abril de 1916. Era anexo ao Seminário São José, este fundado 
em 1875, pelo primeiro bispo do Ceará, Dom Luís Antônio 
dos Santos.

A cidade do Crato, como toda a região do Cariri, na-
quele ano de 1919, era citada na imprensa do Ceará como 
recanto de balbúrdia e desordem social. O coronelismo con-
tinuava em plena atuação, impondo-se pelo braço armado da 
jagunçada. 

O “Diário do Estado”, em edição de 06/08/1919, afi r-
mava que “o Cariri nunca atingira tão deplorável situação. 
Antes fora teatro de cenas vandálicas motivadas por paixões 
políticas. Agora, porém, os bandidos se servem das relações 
com políticos, não para fazer triunfar um partido, mas para 
roubar e contar com a impunidade.”

Abelardo Montenegro relata que “deputados nortistas, 
na Capital Federal, apresentavam ao orçamento da guerra 
uma emenda, mandando instalar quartéis para força federal 
na região infestada de bandidos, e um desses quartéis deveria 
localizar-se no Crato.” (“Fanáticos e Cangaceiros”, págs. 271 
e 272 ).

O Colégio Diocesano, situado numa elevação, o Alto 
do Seminário, deveria estar a salvo do clima de violência 
e nervosismo político que sacudia a região e o governo do 
engenheiro João Tomé (1916-1920). Para o colégio e para 
o seminário acorriam os jovens de todo o Cariri e até de 
outros Estados. Os pais, ao detectar nos fi lhos pendor para 
os estudos, enviavam-nos para aquela nova escola que, por 
pertencer à diocese e ser dirigida por padres, rapidamente 
se credenciou no conceito de todos. A opção anterior para o 
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ensino leigo era a capital, condição que ultrapassava as posses 
dos pequenos comerciantes do porte de Silvino Filgueiras, de 
Lavras.

A rotina do internato não constituiu problema para o infan-
te Antônio Filgueiras Lima. Haveria de suportar o exílio, pois, 
afi nal, tinha um objetivo de vida, descoberto pelo pai: “Este 
menino nasceu para estudar.”  

Nos primeiros dias amargou muitas saudades de casa, mas 
não deu cavaco. Quando queria chorar, fazia-o à noite, longe da 
possível zombaria dos colegas.

O horário das atividades era rígido, semelhante ao do se-
minário. Acordavam ao raiar do dia, pelo toque da sineta. Des-
ciam todos para a rouparia, onde, após o banho, trocavam a 
camisola de dormir pela roupa normal. Ele ainda usava calças 
curtas. Desciam, em seguida, enfi leirados, para a capela. De-
pois da missa, nova fi la para o refeitório. O café da manhã era 
precedido de uma leitura edifi cante.

As aulas aconteciam no período da manhã, fi cando a tarde 
para as leituras, a preparação das tarefas e os esportes. À noite, 
depois do terço, o convescote. O recolhimento ao dormitório, 
precedido de uma oração coletiva, acontecia pelas 21 horas.

Filgueiras cedo mostrou inclinação pela leitura e, ao des-
cobrir a biblioteca, fez dali seu pouso predileto.

Segundo depôs, muitos anos depois, já produzia versos, 
por esse tempo: “Comecei muito criança, ainda no colégio, 
afi lado com essa terrível precocidade dos brasileiros e, princi-
palmente, dos nortistas...”  É possível que, açulado pelas sau-
dades, tenha rabiscado poemas que não guardou. Citava um 
soneto, O Campanário, cujo texto perdeu. Seu irmão Odilon 
fala das cartas que escrevia para casa, dizendo das saudades e 
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dando informações sobre os professores e os estudos. O futuro 
o revelaria um grande missivista.

Seu melhor amigo no colégio era o Joaquim Ferreira Lobo, 
de sua idade, com quem costumava conversar debaixo do fron-
doso ipê que fi cava no pátio do lado direito do colégio. 

Um dia, durante o segundo expediente, de súbito, o tempo 
se fechou. O céu plúmbeo se preparava para a grande chuva. 
Tudo parecia escurecer às três horas da tarde. Os relâmpagos 
riscavam o céu e logo a terra estremecia ao soco dos trovões. 

Era a hora do recreio. A chuva grande ainda não chegara, 
apenas choviscava e alguns jogavam bola. Quando os pingos 
começaram a incomodar, Filgueiras e Joaquim Lobo correram 
para se abrigar na velha árvore do pátio. 

Pátio do Diocesano

Filgueiras diria, depois, num poema, que naquele momen-
to se lembrava das chuvas de Lavras: “Quando o sol sumiu/ 
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no céu muito escuro/ de nuvens pejadas/ de chuvas e de cha-
mas,/ o menino sentiu/ saudades do rio,/ seu rio tão doce 
– Salgado seu nome  / correndo entre moitas...”

De repente o céu estalou em cima do colégio como se uma 
bomba enorme tivesse sido estourada do alto sobre o pátio. Um 
clarão fortíssimo, com trovão simultâneo, e o estrondo sobre o 
velho ipê, partido de cima a baixo, estraçalhado pelo golpe de 
fogo. Pânico, gritos, terror. 

No pátio, entre os destroços da árvore enegrecida e fuma-
renta, os corpos dos dois meninos. Um deles, o Filgueiras, ain-
da respirava. O outro, o menino Joaquim Lobo, não fora pou-
pado pelo raio.

Na cidade, um rapazola

O adolescente Antônio Martins Filho

 
de quinze anos, chamado An-
tônio Martins Filho, segundo 
contaria em suas memórias 
escritas na velhice, viu “um 
relâmpago enorme e, a seguir, 
um trovão que parecia querer 
acabar com o mundo. O raio 
caíra para as bandas do semi-
nário e para ali me dirigi 
apressadamente. Quando con-
segui galgar o morro e entrei 
em um dos salões de aula do 
Diocesano, vi o corpo de um 
estudante, Antônio Filgueiras 
Lima, deitado sobre uma 
mesa, desacordado, mas com o coração batendo e ressonando 
com tranqüilidade. Graças a Deus o meu amigo, fi lho do senhor 
Silvino Filgueiras Lima, de Lavras, estava vivo. Mas a outra 
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pessoa atingida pelo raio morrera, causando a todos profunda 
consternação. Notei que os saltos do coturno calçado pelo Fil-
gueiras Lima, que ainda usava calças curtas, não tinham ne-
nhum prego – foram todos arrancados pelo raio.” (em “Meno-
ridade”, pág. 209).

A notícia da descarga elétrica chegou a Lavras por telegra-
ma. A casa dos Filgueiras entrou em pavorosa. Um raio havia 
caído sobre o fi lho dileto que estudava no Crato. A história se 
espalhou como fogo em capinzal e logo acudiram os vizinhos, 
trazendo, como sempre ocorre nessas ocasiões, mais medo e 
apreensão. Não se sabiam detalhes da ocorrência. Diziam que o 
menino estava vivo, embora muito doente.

Quando Silvino Filgueiras recebeu a notícia, o trem já ha-
via passado. E o trem só passava uma vez por semana. O ho-
mem fi cou como louco, numa afl ição que emocionava a todos. 
Só havia um carro na cidade, um automóvel, que, num gesto de 
generosa solidariedade, foi posto pelo proprietário à disposição 
da família. Nesse carro se acomodaram o senhor Silvino, dona 
Cecília e os meninos Odilon e Aluísio.

É o irmão Odilon quem narra: 

“A viagem para o Crato foi terrível. O caminho 
era muito ruim, uma piçarra vagabunda. Dois pneu-
máticos se acabaram naquele trajeto horroroso. O 
motorista, no caminho, comprava vassouras, enchia 
o pneu com elas e andava uns três quilômetros. Era o 
que dava. Aí comprava de novo. 

“Quando íamos entrando no Crato, apareceu 
uma mulher que, ao nos ver, foi dizendo: ´Aí está a 
família do rapaz que morreu!!!´ 
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“A mulher estava se referindo ao outro menino, 
mas a mamãe, ao ouvir aquilo, desmaiou. 

O Filgueiras estava vivo, embora muito doente 
no hospital. O raio pegara o outro pela frente, fulmi-
nando-o. Ao Filgueiras, pelas costas, descendo pela 
coluna e indo bater nos sapatos, uma botina de so-
lado de borracha grossa cravejada de tachinhas. Os 
pregos foram todos arrancados pelo raio, saltaram 
fora. Meu pai guardou por muito tempo esse sapato e 
gostava de mostrar às pessoas, contando o caso.

“Não sei quantos dias demoramos no Crato. O 
médico passou como tratamento, além dos remédios, 
a recomendação do Filgueiras fi car, todos os dias, um 
determinado tempo no sol. Passou a dormir sobre fo-
lhas de bananeira. ”

O episódio do raio marcou profundamente o poeta. Ele tra-
tava a ocorrência com respeito e um certo mistério. Talvez até 
a considerasse uma espécie de batismo de iluminação, como 
naquela lenda do estalo do Vieira.

Isso pode ser deduzido pela parte fi nal do poema “Canção 
do raio”, de seu livro “O Mágico e o Tempo” :

O raio rolou
das nuvens pejadas
de chuva e de chamas.
Tombou o menino
na terra molhada.
O fogo envolveu-lhe
a roupa, os cabelos.
Deixou cicatrizes
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no corpo inocente.
Marcou para sempre
a vida dos seus.
E a alma do menino?
Ficou mais cheia,
mais cheia de canto,
mais cheia de rimas,
mais cheia de Deus.



DESCOBRINDO A POESIA
E A ORATÓRIA

“Quando mais esquecidos andamos de nós mesmos,

eis que a mão de Alguém se ergue sobre o nosso caminho

e nos aponta entre os passantes,

e nos distingue em meio à turba

e nos segue através da multidão.”

FILGUEIRAS LIMA

O ano de 1922 começou trágico em Lavras da Manga-
beira. Os membros da família Augusto, que há tem-

pos estavam politicamente divididos, resolveram se confrontar 
em luta armada. 

A disputa de sangue se dava entre os descendentes de dona 
Fideralina Augusto Lima e os de sua irmã, dona Dulcéria Au-
gusto de Oliveira, conhecida como dona Pombinha.

No dia 09 de janeiro daquele ano, em meio a um bate-boca 
no centro da cidade, os primos e seus agnados se enfrentaram 
à bala, resultando do embate sangrento, por um lado, o balea-
mento do prefeito Raimundo Augusto Lima, fi lho do coronel 
Gustavo e neto de dona Fideralina; do outro lado, tombaram 
sem vida o major Eusébio Tomás de Aquino, sobrinho de Fi-
deralina e Pombinha, e os irmãos Simplício Augusto Leite e 
José Leite Filho, este último, sobrinho, genro e adversário do 
coronel Gustavo.
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Ao perder dois fi lhos e continuar correndo risco de vida, o 
coronel José Leite de Oliveira, que liderava a oposição ao seu 
concunhado coronel Gustavo Augusto Lima, preferiu retirar-se 
de Lavras para Juazeiro do Norte.

Um cunhado dos mortos dos Leite era sócio do senhor Sil-
vino Filgueiras e, com a retirada da família para a terra do pa-
dre Cícero, seguiu os parentes, desfazendo a sociedade.

De Juazeiro, o ex-sócio de Silvino passou a insistir com ele 
para instalarem um novo negócio, desta vez em Fortaleza, pois, 
segundo dizia, o interior não tinha mais futuro.

Seduzido por esse apelo, Silvino Filgueiras vendeu tudo o 
que possuía em Lavras e, apurando sessenta contos de réis, mu-
dou-se, em 1922, com a família para a capital, onde constituiu 
uma sociedade com o coronel José Leite e seu genro. Era uma 
loja de secos e molhados.

Filgueiras, então com treze anos de idade, foi matriculado 
no Colégio Cearense, um dos melhores da capital, dirigido pe-
los Irmãos Maristas.

É desse tempo do colégio dos Maristas que se tem o registro 
de seus primeiros textos permanentes. Enturmou-se com outros 
poetas e cronistas jovens, alguns começando a adolescência, 
que depois iriam se destacar nas letras cearenses. Esses jovens 
literatos promoviam encontros em suas casas para apresentação 
de suas produções. Filgueiras, aos 15 anos, era assíduo a esses 
saraus e quando era a sua vez de receber, dona Cecília se esme-
rava nos refrescos e salgados com que se refestelavam Heitor 
Marçal, Susana de Alencar, Sinó Pinheiro, Rachel de Queiroz, 
Mozart Firmeza, Carlos Cavalcanti, Mário Sobreira e outros.

No fi nal de 1924 o pai do poeta começou a preocupar-se 
com o rumo que tomavam os seus negócios. A sociedade não ia 
bem. O coronel José Leite e seu genro, muito envolvidos com 
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a política no interior do Estado, faziam crescentes retiradas de 
dinheiro e as vendas estavam decaindo. Os fornecedores não 
estavam sendo pagos, os impostos estavam atrasados e já se 
abriam grandes vazios nas prateleiras por falta de reposição do 
estoque. 

O poeta aos 14 anos, ao lado de seu colega José Moreira, futuro industrial.

Por comedimento ou tibieza, Silvino demorou demais em 
dar fi m àquela desastrosa parceria e, quando cuidou, havia perdi-
do tudo que acumulara em todos os seus anos de trabalho.
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Os últimos bens foram vendidos para pagar as contas e sal-
var a honra de seu nome. Ao Colégio Cearense fez uma propos-
ta pitoresca: pagaria as mensalidades de seu fi lho, acumuladas, 
com...ovos. O internato dos Maristas consumia muito ovo e ele 
poderia obter com seus parentes do interior o provimento até que 
todo o débito fosse saldado. Sem outra alternativa para receber a 
conta, o colégio aceitou.

Homem disposto, do chão levantou-se Silvino Filgueiras 
para tentar tudo de novo. Dirigiu-se ao Banco São José, o banco 
da Diocese de Fortaleza, futuro Banfort, e conseguiu, pelo con-
ceito de homem sério que preservava, levantar um empréstimo 
de seis contos de réis para começar um novo negócio na cidade 
de Iguatu.

A idéia de mudar-se para Iguatu atendia à sugestão de um 
parente ali residente. Montaria uma loja de tecidos, aberta a ou-
tros itens, como remédios, cereais, compra de peles, algodão e 
mamona.

Corria o ano de 1925 quando os Filgueiras chegaram de mo-
rada à aprazível cidade do sertão do Salgado e Alto Jaguaribe. O 
município era, então, governado por José Ferreira Pinto de Men-
donça que, no ano seguinte, seria sucedido pelo doutor Carlos de 
Gouveia. 

Embora tivesse terminado o curso médio, Filgueiras Lima 
fi cou sem estudar, pois o passo seguinte seriam os preparatórios 
para ingressar na Faculdade de Direito. Não paralisou, entretan-
to, suas atividades culturais. Passou a freqüentar o Gabinete de 
Leitura e a União Artística Iguatuense, onde logo demonstrou 
seu talento de poeta e orador. Para ganhar algum dinheiro, insta-
lou uma escola noturna para os empregados do comércio, onde 
era o único professor de todas as matérias.

Em Iguatu conseguiu a primeira namorada. Tratava-se de 
Ermelinda Teixeira, uma moça muito bonita. Segundo Odilon 
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Filgueiras, era a moça mais bonita da cidade, além de ser dotada 
de rara inteligência. A amada, porém, veio estudar em Fortaleza 
e o poeta fi cou lá, partido de saudades. Num soneto datado de 
1926, intitulado NOITE ERMA, derrama-se:

O perfume que veio embebido em meu lenço
Faz crescer a saudade em que me abraso e agito.
Não me deixes assim, pois meu anseio é imenso
Como a noite que chega e povoa o infi nito.

Sonha a noite com o sol e eu em teus olhos penso,
Abismado na sombra. E, desvairado e afl ito,
Vejo a lua bailando em meu jardim suspenso
Tendo estrelas em torno a executar um rito.

Teu aroma se espalha em meu quarto deserto...
Cismo, pensando em ti. De minuto em minuto,
À lembrança de um beijo em lágrimas desperto!

Gritam no meu silêncio e choram na minha ânsia
Os soluços e ais que de longe te escuto!
E as palavras de amor que te digo à distância.

No fi nal do soneto há um P.S.  

– Sabes quem está comigo aqui no Iguatu? O 
Stênio! Por sinal que o convidei hoje para almoçar 
conosco e ele, de apaixonado que é, esqueceu o con-
vite... Que tal?

Teu F.

O poeta Gomes Moreira, seu contemporâneo nesses tempos 
de Iguatu, revela, em artigo publicado no jornal Unitário, que 



80   »   Juarez Leitão 

“Filgueiras Lima revelou-se logo na adoles-
cência um poeta na verdadeira acepção do vocá-
bulo. Era um imaginoso, um sentimental, um líri-
co, mas sempre acentuando a sua personalidade de 
criador.(...)Lembro-o, aos dezesseis anos, quando, 
em 1925, em Iguatu, fazíamos versos de parceria no 
Café do Osvaldo ou na Praça da Matriz. Então, fa-
zia-me ele as suas confi dências de moço e falava-me 
de suas aspirações, dos desejos de continuar com os 
estudos interrompidos por circunstâncias alheias à 
sua vontade e ao seu temperamento de artista.”

Em 1927, um acontecimento trágico iria mudar mais uma 
vez a vida do jovem Filgueiras Lima. Na noite do dia 25 de 
abril daquele ano, enquanto conversava com um amigo num 
dos bancos da Avenida do Quadro, foi atacado a tiros o telegra-
fi sta Paulo Brasil, dono da única livraria da cidade. Morreria 
dois dias depois. A família do indigitado livreiro foi buscar o 
corpo para ser sepultado em Fortaleza. A União Artística Igua-
tuense, de que o morto era membro, designou a Filgueiras, que 
desfrutava a fama de grande orador, para representá-la na ceri-
mônia do sepultamento no cemitério São João Batista. Ele veio 
com a comitiva fúnebre e, no enterro, pronunciou um discurso 
tão comovente que despertou a admiração e a curiosidade das 
pessoas que o assistiam. Quando terminou foi procurado pelo 
jornalista Demócrito Rocha, diretor de redação do jornal “O 
Ceará”, do Júlio Ibiapina: 

– Onde você mora?
– Em Iguatu – respondeu o poeta. 
– Você estuda lá?  
Não, não estava estudando porque lá não havia estudo 

para ele. Contou que estudara, antes, em Fortaleza, no Colégio 
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Cearense, mas o pai tivera umas difi culdades econômicas e se 
transferira com a família para o Iguatu. - “Pois você vai es-
crever para o seu pai, dizendo que não volta mais para Iguatu. 
Você vai fi car aqui trabalhando n´“O Ceará” e nós vamos pro-
videnciar uma república para você morar. Tenho planos de fun-
dar um jornal, talvez já no próximo ano, e você irá fazer parte 
de minha equipe. Não lhe largarei mais. Você é muito talentoso 
para fi car no interior.”





O JOVEM POETA
E SEU MESTRE

“Ser amigo é aparentar-se pelo coração.”

PEDRO NAVA

  

FILGUEIRAS LIMA ainda adolescente se fez aceito e 
infl uente no meio literário do Ceará. Nos acontecimen-

tos culturais da capital, segundo o registro dos jornais, está pre-
sente desde os tempos de aluno do Colégio Cearense.

Em 1923, com 14 anos incompletos, escrevia sonetos. Um 
deles chamou a atenção dos colegas. Era uma homenagem a 
Rui Barbosa, que acabara de falecer. Desse poema costumava 
dizer alguns versos, mas, já famoso, não teve a coragem de pu-
blicá-lo, por achá-lo imperfeito: “Tinha uns tremendos pés que-
brados” – confessou numa entrevista à revista “Vamos Ler”. 

Por esse tempo, década de 20, colaborava com a revista 
escolar “Verdes Mares”, editada pelos Irmãos Maristas. 

Líder natural, fundou com um grupo de colegas o “Grêmio 
Literário Farias Brito”. Depois, um jornalzinho, intitulado “Os 
Novos”, onde se reverberavam, embora timidamente, os ecos 
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da Semana de Arte Moderna de São Paulo, acontecimento de 
1922.

Com o mesmo caráter modernista, e já mais afoito, nas-
ceu a revista  literária “Maracajá”, de Demócrito Rocha, que 
teve no jovem Filgueiras Lima um de seus mais assíduos co-
laboradores.  São palavras suas: “Em 1927, o Movimento Mo-
dernista repercutia no Ceará. Um grupo de jovens inquietos e 
inexperientes, mas cheios de entusiasmo e boa vontade, aderiu 
à revolução estética, e eu estava nesse meio. Fundamos uma 
revista, “Maracajá”, que se tornou conhecida no Brasil por ter 
sido comentada por Tristão de Ataíde, então crítico do moder-
nismo. Lembro-me dos companheiros Demócrito Rocha (o 
idealizador), Paulo Sarasate, Jáder de Carvalho, Silveira Filho, 
Sidney Neto, Franco Nascimento e Rachel de Queiroz. Nessa 
ocasião escrevi a maioria dos versos que iria reunir depois no 
meu primeiro livro, “Festa de Ritmos”, premiado pela Acade-
mia Brasileira de Letras e aparecido em 1932. Mas não era um 
livro inteiramente modernista.”

Grupo Maracajá - Em pé da esquerda para direita: Filgueiras Lima, Mário de Andrade (do 
norte), Franklin Nascimento e Martins D’Alvarez. Sentados: Paulo Sarasate, Susana de 

Alencar, Raul Bopp, Demócrito Rocha e Silveira Filho.
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Nos anos 20 e 30 o principal sarau da literatura cearense 
ocorria no “Salão Juvenal Galeno”, fundado por sua fi lha Hen-
riqueta, em 1919, na própria residência do velho poeta, consi-
derado o maior incentivador e melhor criador da poesia popular 
brasileira.

O “Salão” seria, em 1936, denominado de “Casa de Juve-
nal Galeno”, ainda hoje em plena atividade.

O importante grêmio literário, como veremos em capítulo 
especial, era freqüentado pelos beletristas da cidade e pelo que 
se chamava de fi na fl or da sociedade, além de eminentes fi guras 
do clero, da magistratura e da política cearenses. Ali se pratica-
va a arte pura em forma de oratória, poesia e música, evitando-
se a discussão política. Um cronista que se assinanava Polybio 
(pseudônimo, certamente) comentava na coluna Ecos e Fatos 
do jornal Gazeta de Notícias, de abril de 1930:

“Uma das características do Salão Juvenal Ga-
leno, e que merece ser assinalada, é a ausência de cor 
política, numa terra de estreito partidarismo, como a 
nossa. Naquele espaço, mergulhados no mundo ideal 
da música e da poesia, da arte e da beleza, se acoto-
velam, em edifi cante espetáculo de confraternização, 
indiferentes e partidários em política, governistas e 
oposicionistas de todos os matizes.(...) No Salão Ju-
venal Galeno só uma voz se ergue, que é a voz da 
concórdia e da fraternidade.”  

Em torno do velho bardo e de sua fi lha Henriqueta circula-
vam, nas noites de quarta-feira, os intelectuais conterrâneos e 
os visitantes ilustres. 

Da seleta corte de homens e mulheres de letras se apro-
ximou Filgueiras Lima, já por volta dos 18 anos. E naquele 



86   »   Juarez Leitão 

auditório, muito cedo se fez ouvir declamando seus poemas e 
fazendo discursos.

Aos 21 anos, em 1930, foi designado por Henriqueta Ga-
leno para saudar a escritora baiana Mercedes Dantas, que, na 
noite de 5 de junho, foi recebida no Salão Juvenal Galeno para 
fazer uma palestra. A partir dali ganhou fama de bom orador. 

Depois quando, aos 23 anos, publicou o “Festa de Ritmos”, 
que extravasou as fronteiras locais, consagrou-se na província e 
passou a ser uma de suas referências intelectuais.

 Embora já tivesse contatos circunstanciais com o poeta 
maior Antônio Sales, é desse tempo, 1932, que aquela aproxi-
mação se transformou em grande amizade.

Antônio Sales, conhecido nacionalmente como poeta e 
romancista, fora convidado várias vezes para fazer parte da 
Academia Brasileira de Letras. Era o nosso mais importante 
escritor. Aqui, presidia a Academia Cearense de Letras e, quan-
do Filgueiras publicou seu livro de estréia, foi dos primeiros a 
reconhecer o talento e a dimensão criativa do jovem poeta de 
Lavras da Mangabeira. Em artigo publicado no jornal O Povo, 
datado de 21 de janeiro de 1933, considerou “Festa de Ritmos” 
o maior acontecimento literário do ano anterior.  

Entre Sales e Filgueiras havia uma grande e recíproca ad-
miração. Sobre essa nobre amizade, declarava o nosso biogra-
fado: “Prende-me ao fascinante poeta e romancista, de muito 
já, uma sólida estima espiritual, fl or que nós ambos cultivamos 
com zelo e o carinho de jardineiros do coração.” 

O jovem poeta visitava todas as semanas, até mais de uma 
vez, a casa do velho mestre. Amazônia Filgueiras gostava mui-
to de Alice Sales, a irmã do poeta José Nava, da Padaria Es-
piritual, aquele que viria a ser o pai do famoso memorialista 
Pedro Nava.
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Antônio Sales

Em 1934, Filgueiras Lima encampou um movimento para 
que Antônio Sales ocupasse uma vaga na Academia Brasileira 
de Letras. A modéstia do autor de “Aves de Arribação” o impe-
dia de aceitar a pretensão de seu amigo.

Numa crônica, publicada em 1936, no jornal Correio do 
Ceará, intitulada “Meus Xarás”, Antônio Sales, depois de citar 
alguns Antônios, comentava sobre o mais novo, então com 27 
anos de idade: “E aqui lhes apresento o Benjamim da tribo 
antonina dos poetas cearenses, Antônio Filgueiras Lima, autor 
vitorioso da Festa de Ritmos e que se preparou para aumentar 
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seu justo renome com um novo livro (Jardim Suspenso) que já 
conheço e onde há cousas admiráveis.”

No Natal daquele mesmo ano, Sales, depois de ter recebido 
o presente de boas festas do amigo, se desculpava de não lhe dar 
em retribuição uma lembrança material. Fazia-o em versos:

  
Filgueiras Lima,
Coisa difi cultosa
É saudar teu Natal em verso e rima!
A tua Musa, que é um anjo alado,
Andou voejando em derredor dos ninhos,
Com fi m premeditado
De aprender harmonia
Com a voz dos passarinhos.
E tais progressos fez que agora
Se transformou na ave mais canora
De quantas cantam ao romper do dia!
 
Assim, querendo te saudar eu fi co
Com receio fundado
De versejar em tom desafi nado...
 Não será bem melhor que eu cale o bico?!
 
Tu és mestre dos ritmos em festa,
Das canções que ressoam na fl oresta
No penetral mais denso;
E tua Musa, uma ave de áureas plumas,
Rompendo a gaze das etéreas plumas,
Canta entre as rosas do Jardim Suspenso.
 
Lá no sertão formoso em que nasceste
E donde, como um pássaro migrante,
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Rumaste um dia ao mar, tu nos vieste
Trazendo n´alma toda a melodia
Da selva perfumada e sussurrante
Que para os céus com os ramos seus braceja,
Toda doce poesia
Que se exala da terra sertaneja
Como um suave e cálido perfume...
 
Mas é tempo de mais que eu fi que mudo.
Poeta, eu te saúdo!!!
 
A oportunidade de retribuir a gentileza poética ocorreu 

logo depois, quando Antônio Sales publicou seu livro “Retra-
tos e Lembranças” e a Casa de Juvenal Galeno fez uma sessão 
solene para o lançamento. Dada a palavra a Filgueiras Lima, 
ele recitou um poema de circunstância em que aproveitava para 
citar os títulos das principais obras do Poeta do Parazinho:

 
Transformo o meu verso em cálix
Para beber com alegria
O vinho da fantasia
Na festa de Antônio Sales.
 
Este apóstolo de Elêusis
Construiu um monumento
De beleza e pensamento
Que encantou os próprios deuses...
 
Como Goethe aproveitemos
Essa idéia arquitetônica
Que nada tem de platônica 
E o monumento estudemos.
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Na base, que só ouro encerra
E é o próprio solo combusto
Acha-se o livro venusto
E grande, que é Minha Terra.
 
Mas na gleba em combustão
Que refl ameja e rutila
Um bronze irrompe da argila:
As Aves de Arribação.
 
No alto, pássaros dispersos
De uma altívola coorte,
Passam as Trovas do Norte,
Cantam os Versos Diversos.
 
Ó Musa, se não te cansas,
Subamos mais alto ainda
Na esfera azulada e linda
Vê Retratos e Lembranças.
 
São rosas (vamos colhê-las)
Que vêm do céu em cascata
Como um chuveiro de prata
Como um punhado de estrelas.
 
E pelos montes e vales
Fulgores mil espalhando
Vão, em luz, perpetuando
A glória de Antônio Sales.
 
Os dois amigos trocaram amabilidades e sadia convivên-

cia até 1940, quando Antônio Sales faleceu. No dia seguinte à 
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morte de seu mestre e infl uente conselheiro, Filgueiras Lima 
produziu o soneto PÁSSARO MORTO:

Quando um pássaro morre na fl oresta
há luto e dor nas árvores imensas,
em cujas frondes vírides, suspensas,
andava sempre uma canção em festa.
 
Qual pássaro, cantaste as tuas crenças
em claro estilo e em linguagem lesta.
Mas a morte extinguiu, fria e funesta,
da tua voz as vibrações intensas.
 
Emudeceste, poeta, em plena glória.
(da ave que tomba, após mágoas e prantos,
não resta, ao menos, pálida memória.) 
 
Deste silêncio a história te redime.
Porque ao Futuro – teus eternos Cantos
dirão teu nome, pássaro sublime!
        





AS COISAS
LÍMPIDAS

“Gosto das coisas
límpidas e raras
que enchem de 
encantamento os meus 
sentidos”





O APÓSTOLO
DA ESCOLA NOVA

“A escola do Ceará precisa criar uma consciência nordestina, porque em nenhuma parte 
do Brasil há tanta necessidade de que a escola seja um refl exo das atividades sociais e 

das condições físicas do meio quanto a que se acha localizada no polígono das secas. Ou 
lhe damos o endereço da terra e do trabalho humano, ou ela se transformará em instru-

mento de desadaptação e desajustamento.”

FILGUEIRAS LIMA 

 

O poeta tinha, desde muito jovem, em seu espírito ele-
vado, a tendência para o magistério. Isso, ele logo to-

mou como um rumo de vida, como uma vocação irrecusável. 
Aos dezesseis anos fundara, como vimos, no Iguatu, um curso 
noturno para os empregados do comércio. Antes, quando ainda 
era menino de calças curtas no colégio do Crato, dava lições 
de português para os colegas de sala. Depois, já estudando no 
Colégio Cearense, reunia também em sua casa os da sua “tur-
ma” (os que tinham propensão para a literatura) para, além do 
convescote literário, rever as lições, ocasião em que recebia ex-
plicações das ciências exatas e dava aulas de Francês, História 
e língua vernácula. 

Aos dezoito anos, em 1927, foi nomeado pelo governador 
José Moreira da Rocha, Inspetor Regional do Ensino.

Segundo o Regulamento da Instrução Pública do Ceará, 
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Governador José Moreira da Rocha

cabia ao Inspetor do Ensino fazer a 
inspeção e fi scalização da educação 
primária, bem como a fi scalização 
de quaisquer serviços na educação, 
de acordo com as exigências dos 
órgãos de ensino de cada região es-
colar. Nomeado pelo Governador 
(na época chamado de Presidente do 
Estado), o inspetor prestava com-
promisso, tomava posse perante o 
Diretor Geral da Instrução e pas-
sava a visitar as áreas destinadas, 
checando pessoalmente o desem-
penho dos diretores de escolas, dos 
professores e do processo de assimilação dos alunos. Depois de 
cada visita deveria fazer um minucioso relatório que era apre-
sentado ao seu superior. 

Existe todo um anedotário sobre essas inspeções pelo inte-
rior do Estado, em escolas humildes onde, muitas vezes, a pro-
fessora, coitadinha, era também muito pouco preparada para 
suas funções. Numa delas, conta-se que o inspetor quis saber 
de um aluno quem tocou fogo na “Cidade Eterna” (Roma). O 
menino torceu-se por ali, sem saber como se sair e, já ensaian-
do um choramingado, defendeu-se dizendo que não havia sido 
ele. A autoridade escolar fi cou estupefata com tanta ignorância, 
mas o pior estava por vir. A mestra, diante da cena altamente 
constrangedora, saiu em defesa de seu discípulo, afi rmando: 
“Senhor inspetor, eu conheço muito bem este menino. Nunca 
mentiu pra ninguém. E, se está afi rmando que não foi ele que 
tocou fogo nesta tal cidade, é porque não foi ele mesmo, não! 
Além do mais, os meninos daqui não andam por outros cantos, 
não, e nem caixa de fósforos têm...”  
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Exemplos assim, jocosos, possivelmente inventados pelos 
criadores de anedotas, não deviam constar dos relatórios do jo-
vem inspetor Filgueiras Lima. Os documentos que produzia para 
sua repartição faziam inicialmente uma análise criteriosa do que 
via e terminavam com uma lista de sugestões para melhorar as 
condições e o funcionamento das escolas visitadas. Esse rigor 
profi ssional, já demonstrado nessa fase, quando era apenas um 
adolescente, marcaria toda a vida do educador.

A pouca idade daquele poeta parecia incompatível com a 
severa função que exercia. Mas esta era uma primeira impressão 
passageira. Filgueiras Lima amadureceu muito cedo. Não era um 
adolescente comum, oscilando aos vendavais da idade. Era, como 
pode ser visto nos depoimentos dos contemporâneos, um homem 
responsável que, se não tinha a carranca da sisudez, pelo menos 
impunha respeito onde quer que se encontrasse. Um jovem e lí-
dimo senhor. Seus devaneios e afoitezas se faziam presentes em 
seus versos que, por esse tempo, eram febrilmente apaixonados.

Em fi ns de 1931 prestou concurso público, efetivando-se, no 
ano seguinte, como funcionário qualifi cado da Instrução Pública. 
Ali, mercê do senso de responsabilidade que punha em tudo o 
que fazia e da indiscutível competência, galgou todos os degraus, 
chegando a exercer, interinamente, em algumas oportunidades, a 
Diretoria Geral. 

Foi Diretor da Estatística Educacional e Inspetor do Ensino 
Normal.

Fundou, com outros educadores, a revista pedagógica EDU-
CAÇÃO NOVA, órgão onde se propagava a recente reforma do 
ensino comandada pelo educador Lourenço Filho, sendo seu Re-
dator-Chefe e principal mentor.

Nos editoriais e nos artigos que assinava na revista expres-
sava sua fi losofi a pedagógica de vanguarda, fi liada ao escola-
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novismo, movimento mundial de renovação do ensino surgido 
nos Estados Unidos e na Europa e adotado no Brasil a partir 
de 1920, tendo como líderes nacionais mais destacados os pro-
fessores Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Antônio Prado 
Júnior e Manuel Bergstrom Lourenço Filho.

Entendia a educação como um processo essencialmente 
social, que compatibiliza o homem com a vida, a formação cul-
tural com a realidade de seu tempo e o aprimoramento pessoal 
com o compromisso de serviço aos seus semelhantes e com o 
bem-estar comunitário. Para ele, a educação só se plenifi cava 
na medida em que fosse capaz de preencher no educando suas 
expectativas de felicidade e realização humana. 

Apologista da nova corrente, defendia uma escola em que o 
aluno, foco fundamental de seu objetivo, fosse um ser ativo que 
se educa reagindo ao contato de seu meio ambiente. O aluno 
é que deveria ser o eixo escolar e não o professor. Educar não 
seria um mero adestramento, mas uma interação da vida com as 
coisas do espírito, uma santa mistura da convivência cotidiana 
com a arte, a literatura, o esporte, a política e a experimentação 
científi ca, elementos que se interagindo formam, completam e 
verticalizam o homem, elevando-o à categoria criadora. 

Por outro lado, combatia a severidade professoral, os mes-
tres de semblante carregado, cheios de discursos enfadonhos e 
preleções vazias, que entendiam que formar era usar a palma-
tória e humilhar crianças assustadas. 

Estas idéias eram expostas com autêntica convicção e, na-
turalmente, despertavam interesse e granjeavam o respeito dos 
educadores vocacionados do Ceará para o jovem articulista. 

Em seus artigos não poupava críticas ao método tradicio-
nal de ensino a que chamava de “Escola Antiga”, segundo ele, 
“uma inutilidade ornamental das sociedades de antanho.”  
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Homem comedido e cortês, não abria mão, porém, de seu 
papel de revolucionário da educação, fervoroso na defesa de 
uma Nova Escola, desancando sem comiseração aquela outra 
escola, que, ao invés de educar, atemorizava: 

“Sua atuação, se é que em verdade atuava, não 
passava das quatro paredes do prédio onde fosse ins-
talada. Ali, jovens inteligentes sofriam o martírio das 
lições memorizadas, das soletrações cantadas, sob o 
olhar severo de um mestre que punha mais cuidado 
em se fazer respeitar pela palmatória do que pelo 
saber e pela inteligência.”

Ardoroso e cheio de fé, anunciava a alternativa luminosa 
para a educação, a partir de uma onda vasta de mudanças que 
atingia vários países do primeiro mundo. E, era como um fo-
mentador dessa nova mentalidade que afi rmava, num de seus 
artigos: “Mas, um dia, homens de pensamento, acostumados 
ao livre exercício de suas faculdades superiores, voltaram suas 
vistas para a sociedade e estarreceram diante daquelas basti-
lhas da infância. E uma revolta imensa brotou-lhes dentro do 
coração, como uma corrente impetuosa que salta da montanha. 
São estes homens que hoje formam a legião luminosa de peda-
gogistas, que é a glória de países como a França, a Alemanha, a 
Inglaterra, a Bélgica e os Estados Unidos.” 

O jovem mestre estava tomando o melhor caminho da 
pedagogia.

É importante citar que o poeta não tinha ciúmes do talento 
alheio. Antes, aplaudia com ênfase aqueles que se destacavam 
e demonstravam ter lucidez e discernimento claro no manejo 
das tarefas pedagógicas. 

Em 1923, foi publicado um livro que marcaria a pedagogia 
nacional. Tratava-se da obra “JOÃO PERGUNTA”, do jovem 
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professor sobralense Newton Craveiro. O livro se enquadrava 
perfeitamente no padrão da reforma do ensino que estava sen-
do feita no Brasil e que, no Ceará, contara com a direção ga-
baritada de Lourenço Filho. Depois, quando aquela revolução 
pedagógica arrefeceu e muitos dos velhos vícios da educação 
voltaram à sala de aula, o “JOÃO PERGUNTA” foi também 
relegado como se fosse objeto de cultura inútil.

Tempos depois, quando era o articulista principal da re-
vista EDUCAÇÃO NOVA, Filgueiras Lima saudou a reedição 
da obra, feita pela Editora Melhoramentos, de São Paulo, por 
instigação do próprio Lourenço Filho. Vejamos alguns trechos 
deste artigo:

“Há livros que se impõem à admiração geral de 
um modo impressionante. Apenas surgidos à luz, me-
recem logo a consagração coletiva. No Brasil, temos 
exemplos de obras que, de um dia para outro, subiram 
vitoriosamente aos cimos da fama. (...)

“JOÃO PERGUNTA” surgiu num ambiente hostil 
de indiferentismo, porque era assinado por um moço 
de talento, é verdade, mas humilde, pobre, sem posição 
de destaque e sem prestígio político. Fez-se a guerra 
do silêncio em torno dele e o seu infeliz autor – aquele 
admirável Newton Craveiro, cuja intuição pedagógica 
chegava às raias do inacreditável – teve de suportar, 
em vida, o peso de sua derrota, para receber agora, no 
túmulo, as palmas da consagração.

Quando do aparecimento de “JOÃO PERGUN-
TA”, o nosso ambiente escolar experimentava a ação 
inovadora do espírito lúcido e brilhante de Lourenço 
Filho. Os torreões da rotina, dentro dos quais, como 
cânones intangíveis, se erigiram sistemas educativos 
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que estavam em completo desacordo com a índole de 
nosso povo e o ritmo de nossa vida, os torreões da roti-
na esbarrondavam-se aos choques das idéias avança-
das do pedagogo paulista.

Arauto dos princípios pedagógicos preconizados 
por Lourenço Filho, tornou-se Newton Craveiro um 
dos mais fortes esteios da sua reforma do nosso apare-
lho escolar. Achou, porém, que devia agir na campa-
nha de modo mais decisivo, realizando qualquer coisa 
que fi casse.

Foi assim que nasceu “JOÃO PERGUNTA”, livro 
didático baseado no sistema de Pestalozzi, Herbart e 
toda esta plêiade de educadores que aplicaram à esco-
la o método intuitivo, segundo o qual a criança deve 
partir do conhecido para o desconhecido, do particu-
lar para o geral, do concreto para o abstrato, do sim-
ples para o complexo.”

O artigo é longo e rico pela análise criteriosa do jovem reda-
tor que, naquele momento, lançava uma campanha para que em 
cada escola do Ceará se adotasse o livro de Newton Craveiro, um 
mestre consciente e informado que, infelizmente, morreu muito 
jovem.

Muitas escolas do Ceará voltaram a adotar o “JOÃO PER-
GUNTA”. Isto, nos anos trinta e quarenta do século passado. De-
pois, foi novamente esquecido.

Recentemente, em 2005, uma comissão de educadores da 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará, garimpando antigos 
textos pedagógicos, encontrou o livrinho do Craveiro e obteve o 
apoio do governo do Estado para publicá-lo novamente. A edição 
fi cou uma beleza. Filgueiras Lima, com certeza, aplaudiria esta 
iniciativa ofi cial em favor da melhor pedagogia.





O JORNALISTA

“O jornalismo é um belo ofício. Fascina quem o exerce,

mas exige talento, tato, vivacidade e disposição.

E, com certeza, um certo grau de sonho e poesia.”

LEON DAUDET

 

Logo que foi nomeado Inspetor Escolar, Filgueiras 
Lima procurou mostrar serviço. Além das viagens de 

inspeção pelo interior do Estado, dedicava horas de estudo 
na atualização dos avanços pedagógicos, que divulgava por 
todos os meios, no afã de sua aplicação nas escolas do Ceará.

Fundadores da revista “Iracema”: Plácido Castelo, Jorge Raupp,
Stênio Gomes e Filgueiras Lima.
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Nas reuniões de professores participava ativamente, 
falando e aparteando para expressar seus pontos de vista, que 
estavam de acordo com o Escolanovismo. Pugnava pelo que 
chamava de “escola ativa” e dela se fez um articulador devota-
do e fl uente.

Com espaço em todos os jornais, tornou-se, logo aos 18 
anos, um cronista assíduo, ora n’O Nordeste, da arquidiocese, 
ora n’O POVO, de seu amigo Demócrito Rocha, e depois, n’O 
Estado, do doutor Martins Rodrigues.

Em 1932, logo depois de ter conquistado por concurso a 
posição de Delegado Regional do Ensino, foi nomeado, pelo di-
retor da Instrução Pública,  redator-chefe da revista Educação 
Nova, nela escrevendo artigos e o editorial. 

Em 1930, porém, quando era apenas um jovem professor 
de 21 anos, já despertava ciúmes entre alguns velhos catedráti-
cos, incomodados com o talento e a inteligente argumentação 
de seus artigos. Um desses, se escondendo por trás da assina-
tura A.V., chega a desacatar o poeta num artigo publicado no 
jornal O POVO. 

É que Filgueiras Lima vinha escrevendo uma série de crô-
nicas sobre a Escola Ativa, louvando, inclusive, a disposição 
do dr. João Moreira de Souza, diretor da Instrução Pública, de 
aplicar no ensino do Ceará as linhas pedagógicas defendidas 
por Lourenço Filho e demais pedagogos nacionais partidários 
da renovação didática.

Num dos textos, publicado no jornal O Nordeste, no dia 
8 de março de 1930, intitulado “Os inimigos da Escola Ativa”, 
o jovem educador Filgueiras Lima alude aos empecilhos que a 
nova pedagogia tinha de enfrentar, dentre eles o tradicionalis-
mo e a antiga postura de severidade da Velha Escola.
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Quatro dias depois, a pessoa que se escondia nas iniciais 
A.V. publica um texto grosseiro e insultuoso, em que reclama, 
entre outras coisas, da mocidade do Inspetor de Ensino que, 
segundo ele, não passava de um jovem poeta. Critica, à von-
tade, Filgueiras Lima e faz insinuações de que ele não quer se 
deslocar para o interior, preferindo fi car na boa vida da capital, 
onde seus serviços seriam dispensáveis. Num esforço de ironia, 
chega a criticar o andar, segundo ele, desajeitado, do jovem 
professor, quando pisa as ruas de calçamento tosco da cidade.

A intenção de amedrontar o poeta de Lavras e inibir sua 
liderança entre os professores parece clara, pois esta era uma 
reação natural da velha guarda do magistério contra os que des-
pontavam no cenário da educação pública do Ceará, na época 
uma carreira promissora e bem remunerada.  

A certa altura de sua provocação, o camarada dirige-se ao 
diretor da Instrução Pública, concitando-o a tomar providên-
cias: “Sr. Moreira de Souza, acabe com essa vidinha desses mo-
cinhos, que isso é pura rotina! Para fi scalizar o ensino da capital 
é sufi ciente a pessoa de V. Excia. A função dos inspetores esco-
lares não é a de dar lições aos professores de Fortaleza.”

Filgueiras Lima fi cou muito magoado com o artigo do ad-
versário anônimo. No Departamento de Instrução Pública re-
cebeu a solidariedade dos colegas, assim como, de muitos pro-
fessores da Escola Normal. Naquela quarta-feira, à tardinha, 
foi chamado ao gabinete do dr. João Moreira, que o incentivou 
a responder pelo mesmo jornal às aleivosias assacadas contra 
sua pessoa e contra a função que desempenhava com tanto cri-
tério.

Não entendia era como o seu amigo Demócrito Rocha 
permitira a publicação daqueles insultos contra ele. Depois, 
compreendendo o exagerado espírito democrático do dono do 



106   »   Juarez Leitão 

jornal, enviou-lhe esta carta, que foi publicada no dia 13 de 
março de 1930:

“ Meu caro Demócrito:

À princípio, me causou viva admiração a aco-
lhida dada por você, em páginas d’O POVO de on-
tem, a um artiguelho sem gramática, assinado pelo 
anônimo A.V., em que há fortes injustiças a minha 
pessoa. Depois, compreendi sua condição de a todos 
receber.

Não me atinge a bílis dos despeitados e dos nu-
los.

Que diz A.V. no seu arranzel de tolices, em opo-
sição a tudo o que afi rmei no meu artigo puramente 
didático, publicado n’O Nordeste de sábado último? 
Nada, verdadeiramente nada.

Sentindo-se incapaz de contraditar os meus ar-
gumentos e as minhas idéias, procura, em linguagem 
descortês e insensata, diminuir a minha atuação à 
frente de uma das nossas inspetorias regionais do 
ensino.

Você sabe muito bem, Demócrito, que eu sem-
pre pautei os meus atos por uma linha reta e, desde 
que ingressei na Instrução Pública, tenho sabido me 
impor com dignidade e decência na direção do meu 
cargo. Acho que o digno Dr. Moreira de Souza não se 
negará a atestá-lo.

Fala também A.V. nas diárias que recebemos, 
os inspetores, como eu e o meu colega Aristóteles 
Bezerra, que temos sede nesta capital, referindo-se 
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às nossas ajudas-de-custo de maneira capciosa, que-
rendo dar a entender que somos uns nababos ou si-
necuristas. Todos sabem que não temos privilégios e 
que cumprimos integralmente a nossa missão.

E você viu, Demócrito, o alvitre irrisório desse 
A.V. com respeito a nossa substituição por fi scais das 
rendas do Estado?! Certamente essa parvoíce não 
lhe escapou à observação.

Seria interessante que os moços que vivem estu-
dando exclusivamente assuntos referentes ao ensino 
fossem substituídos por quem, como é natural, jamais 
abriu um compêndio de pedagogia. É o cúmulo.

Diz ainda A.V. que eu ando desajeitadamente nas 
pedras do calçamento de Fortaleza. Isto é verdade. 
Nas poucas vezes em que, atravessando uma rua, eu 
me vejo obrigado a pisar nas pedras desiguais do 
calçamento da cidade, devo fazê-lo de jeito a não me 
comparar com os que nele andam de pés ferrados, 
como os cavalos da guarda e animais que tais...

Fico-lhe grato pela publicação destas linhas,
 o admirador
FILGUEIRAS LIMA.”

A resposta do poeta surtiu efeito imediato. O inimigo gra-
tuito calou-se. E deve ter sofrido em silêncio toda a ascensão 
que o jovem de Lavras iria protagonizar, sendo a mais imediata 
a vitória no comentado concurso para a cadeira de Didática da 
Escola Normal. 

Como principal articulista da revista Educação Nova, de-
monstrou profundo conhecimento da doutrina pedagógica que 
defendia. Seus textos eram discutidos em reuniões e congressos 
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de educação e muitos foram reproduzidos em jornais e revistas 
do sul do País.

Manteve assídua correspondência com outros educadores, 
dentre eles aquele que escolheria como um de seus ícones, o 
abalizado professor Lourenço Filho. E quando saiu o “Mani-
festo dos Pioneiros da Educação”, liderado por Anísio Teixei-
ra, Francisco Campos, Fernando de Azevedo, Sampaio Dória 
e pelo próprio Lourenço Filho, foi dos primeiros a saudá-lo, 
entusiasmado, através dos jornais e da revista que redatoriava.

Educação Nova representou, decididamente, uma atitude 
de vanguarda pedagógica no início dos anos 30. Em suas pági-
nas fi guravam artigos dos educadores estrangeiros que criaram 
a Escola Nova e de seus seguidores nacionais. Do Ceará, os 
mais freqüentes colaboradores eram Djacir Menezes, Joaquim 
Alves, Evendina Camurça e Edith Braga. Trazia, além disso, 
os decretos governamentais sobre educação, curiosidades, su-
gestões para jogos e recreações, estatísticas, modelos de estudo 
dirigido, roteiros e planos de aula.

E também era uma tribuna de defesa da reforma do ensino. 
A revista respondia, com argumentação clara e objetiva, a todas 
as dúvidas enviadas pelos professores e pais de alunos à reda-
ção ou lançadas nas reuniões do magistério.

Em certo artigo de Filgueiras Lima, publicado no número 
4, em dezembro de 1932, ele respondia a uma das mais fre-
qüentes alegações dos que não queriam se envolver com a re-
volução do ensino:

“A muitos tenho ouvido que os novos métodos 
educativos não podem ser aplicados efi cientemente 
nas escolas sertanejas. Uma das razões mais fortes 
que apresentam é a de que os estabelecimentos de 
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ensino do interior não possuem aparelhamento ne-
cessário. E – dizem os descrentes – sem o material 
adequado, é impossível usarem-se os processos mo-
dernos de educação. Mas não é tal o que sucede. 
Posso mesmo afi rmar que se dá justamente o con-
trário. A Escola Nova não requer complicados e bo-
nitos aparelhos pedagógicos, pois são as próprias 
crianças, que se auto-educam, que devem conseguir 
o material para suas aulas, já colhendo produtos 
da natureza, já construindo os objetos em torno dos 
quais giram as lições. Só assim pode haver interesse, 
alegria, trabalho, solidariedade e entusiasmo dentro 
da escola. Organizam-se ‘centros de interesse’ com 
pouca coisa: não é mister adquiri-las fora, à custa 
de dinheiro, mesmo porque assim fi caria desvirtuado 
o caráter prático da escola moderna.”

Num outro artigo, estimulava a criação dos museus escola-
res, com o objetivo de reunir a produção intelectual dos alunos, 
tais como estudos sobre plantas e bichos, experiências quími-
cas e eletromagnéticas, objetos encontrados nas aulas de cam-
po, pedras, ossos, insetos.      

Há um propósito, que se expressa em cada texto, de in-
troduzir uma pedagogia de valorização do aluno e de estímulo 
à sua independência criativa. Essa fi losofi a estava muito além 
daquela primeira metade do século XX e, hoje, aplicada hones-
tamente, produziria uma verdadeira educação.

A participação de Filgueiras Lima na revista Educação 
Nova se encerra em 1932. 

A partir de 1937, passa a assinar uma coluna no jornal O 
POVO, sob o título de COMENTÁRIOS PEDAGÓGICOS. A 
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temática se mantém a mesma, acrescida do amadurecimento 
literário de seu autor, àquela data, já um intelectual consagrado 
no Ceará. A análise percuciente e a lucidez da argumentação 
consolidam o pensamento do educador. É agora um homem 
sóbrio, que, certamente, não desceria de suas atribuições para 
aceitar provocações e porfi as inadequadas. Não tem ainda trinta 
anos, mas já é extremamente conceituado, ao ponto de, como 
vimos, ser escolhido, em 1939, para representar o Ceará naque-
le comentado congresso literário de São Paulo.

Praça do Ferreira nos anos 30



AMIZADES E ADMIRAÇÕES

“A cada um indicando o que lhe é devido,

a todos oferecendo alguma coisa.”

WALT WHITMAN

Filgueiras Lima aprendeu cedo a fazer a segunda leitu-
ra das coisas e da vida. Sabia ler a alma do mundo e 

a essência das pessoas. Na sua sala de aula explicava aos seus 
alunos sua hermenêutica: A primeira leitura é a apresentação 
objetiva e exterior dos indivíduos e das questões. O painel das 
aparências. Já a segunda leitura é a decifração subjetiva, o des-
vendar das metáforas, a moral das parábolas, a tela amplifi cada 
das intenções. 

Homem civilizado, a todos tratava com distinção e respeito 
e circulava por todos os meios sociais.  Moço ainda, tornara-se 
uma referência intelectual e cavalheiresca em Fortaleza. 

Parecia ser amigo de todos e o era, no sentido latu da ben-
querença universal. Mas o poeta tinha seus amigos in pectore e 
suas admirações particulares.

Na literatura cearense, seu ícone era o poeta Antônio Sales. 
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Já tratamos num outro capítulo dos laços de amizade que havia 
entre os dois, Sales bem mais velho que o Filgueiras, entretan-
to, desde que se conheceram, tornara-se um puxador de aplau-
sos para o novo talento que se anunciava. Filgueiras freqüentou 
sua casa até 1940, quando o fundador da Padaria Espiritual fa-
leceu.

Também admirava muito a literatura de Gustavo Barroso, 
embora nunca tenha aderido ao credo político do autor de “Ter-
ra do Sol”, um dos líderes do Integralismo e homem de confi an-
ça de Plínio Salgado.

Seus colegas da Academia Cearense de Letras e do Insti-
tuto do Ceará o tinham em grande conta e esse tratamento era 
recíproco e intenso. Na Casa de Juvenal Galeno ele era a gran-
de estrela, desde os anos 30, escolhido pela doutora Henriqueta 
Galeno como o orador preferencial dos eventos culturais que 
aquela instituição promovia. Na noite que antecedeu sua morte 
presidira ali uma solenidade.

Era amigo e admirador do padre Antônio Tomás e quan-
do o famoso sonetista morreu, em julho de 1941, dedicou-lhe 
este  

  “A MORTE DO PRÍNCIPE

 Uirapuru das plagas nordestinas,
 entre os pássaros todos o primeiro,
 cantaste no silêncio das Campinas,
 mas foste ouvido no Brasil inteiro.
 
 Se, agora, em face à morte, a fronte inclinas,
 teu nome sobe aos céus como um luzeiro.
 E enchem o azul as vibrações divinas
 que deixaste no canto derradeiro.
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 Teu verso simples agradava ao povo
 que via, em ti – o velho e sempre novo
 sacerdote da rima e da ilusão.

 Príncipe – a turba te beijava o manto!
 Pois foi a lira, que prezavas tanto,
 a imagem do teu próprio coração.”

Padre Antônio Tomaz

Amigo de Cruz Filho, Leonardo Mota, Soares Bulcão, Má-
rio de Andrade (do Norte), Aderbal Sales, Martins D’Alvarez, 
Andrade Furtado, Joaquim Alves, Raimundo Girão, Eduardo 
Campos, João Clímaco Bezerra, Milton Dias, José Valdevino, 
Martins Filho, Faustino Nascimento, Otávio Lobo, Leite Ma-
ranhão, Francisca Clotilde, Augusto, Mário e Josaphat Linha-
res, Luís Sucupira, Edite Braga, Quixadá Felício, Juarez Brasil, 



114   »   Juarez Leitão 

Clodomir Girão, Stênio Lopes, João Jacques, Figueiredo Filho, 
Monte Arraes, Lígia Bulcão... de todos os seus colegas da Instru-
ção Pública, da Secretaria de Educação, do Conselho Estadual de 
Educação e da maioria de seus contemporâneos de literatura.

Com Demócrito Rocha e Paulo Sarasate esteve envolvido 
no jornalismo e na educação. E a Ernando Uchoa Lima trata-
va como a um fi lho.

De Caio Quinderé, pai da atriz, poeta e cronista Fernan-
da, era compadre duas vezes: foi seu padrinho de casamento 
e o teve, igualmente, como paraninfo do seu, nos anos 30 do 
século passado.

Padre Quinderé

O tio de Caio, o queridíssimo padre José Quinderé, se-
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cretário do bispado, era uma de suas maiores admirações. Em 
1949, quando o espirituoso professor do Liceu publicou um 
ensaio biográfi co sobre dom Joaquim José Vieira, Filgueiras 
o saudou em noite festiva da Casa de Juvenal Galeno e essa 
oração foi posteriormente publicada, em opúsculo, pelo Insti-
tuto do Ceará. 

Quando, no dia 30 de novembro de 1954, o monsenhor 
Quinderé, já setuagenário e cego, comemorou suas bodas de 
ouro sacerdotais, Filgueiras Lima, cumprimentou-o, em ver-
sos:

“Neste cinqüentenário estais mais novo, 
pois tua glória esplêndida e tranqüila
hoje refulge aos olhos de teu povo.
Pões luz nesta cegueira merencória:
 nela teu grande espírito cintila
e ergue teu nome às páginas da história.”

 Ao poeta Ferreira Nobre, grande trovador e sonetista, 
que era magro e elegante, chamava de “um violino humano 
andando pelas ruas.”

Solidário com os amigos em todas as situações, nunca ne-
gou o seu apoio nos momentos de alegria ou nas horas graves 
e dramáticas da vida. 

Quando veio o Golpe Militar de 1964, o jornalista Blan-
chard Girão, seu antigo companheiro no Conselho de Educa-
ção pela Empresa (organismo criado no governo Jânio Qua-
dros), que era deputado estadual, teve o mandato cassado e foi 
preso sob a acusação de esquerdismo e subversão. Naquele 
momento pesado, a primeira coisa que sucedia aos chamados 
“inimigos do regime” era perder os amigos, pois todos tinham 
medo de sofrer algum tipo de implicação. 
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Em depoimento, feito trinta anos depois em seu livro “O 
Céu é Muito Alto”, assim relata Blanchard: 

“Fora seu aluno na antiga Faculdade Católica 
de Filosofi a do Ceará, dos Irmãos Maristas. E vim a 
tornar-me seu amigo quando formei com ele, Odilon 
Aguiar e Valdir Bezerra, o Conselho de Educação 
pela Empresa. Filgueiras Lima, o educador e o poe-
ta, tinha seu lugar na galeria dos maiores do Ceará 
nesses dois campos. Um gesto seu, porém, superou 
todas as razões de minha admiração por ele.

Certa manhã de abril de 1964, poucos dias de-
pois de haver sido recolhido ao quartel do 23o. BC, 
fui chamado à sala de comando. E lá, para espanto 
meu, estava Filgueiras Lima, acompanhado de Odi-
lon e Valdir. Por iniciativa sua, o Conselho estava 
ali, diante da mais alta ofi cialidade daquele Bata-
lhão do Exército, para testemunhar-me a sua solida-
riedade. Filgueiras falou pelos demais. E falou alto, 
deliberadamente alto, para que todos ouvissem o que 
ele e os demais membros daquele Órgão, do qual eu 
fora componente, pensavam a meu respeito.

Instante de muita emoção de minha vida, que 
procurei, anos mais tarde, retratar numa crônica O 
POEMA QUE FICOU VIBRANDO, publicada no 
Correio do Ceará, quando da morte do grande po-
eta cearense.”  

Poderíamos citar muitos outros relatos nesta mesma linha 
de consideração e companheirismo. 

Todos os amigos são unânimes num ponto: o mestre era 
homem de integridade moral pétrea e nesse campo não fazia 
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concessões. Era cortês e amável, gostava de uma boa prosa e 
de uma tirada inteligente. Mas não aceitava a intriga gratuita 
ou a maledicência. No ambiente em que estivesse não se fa-
lava mal dos outros nem, muito menos, era permitida a piada 
grosseira e o baixo calão. Ninguém tinha a coragem de dizer, 
mesmo nas situações mais descontraídas, um gracejo inde-
cente, uma baixaria. Havia uma espécie de cordão sanitário 
em torno de sua fi gura respeitável que nem os amigos mais 
íntimos ousariam ultrapassar. 

Clóvis Beviláqua
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Dos grandes nomes da literatura nacional e estrangeira 
era vasta também a relação dos que admirava.  

De José de Alencar foi um dos maiores apologistas, fa-
zendo-lhe o panegírico naquela marcante conferência de São 
Paulo, em 1939.

Sabia versos de cor de seu amigo,

Martins Fontes

  
o poeta nacional Olegário Mariano, 
com quem se correspondia, como o 
fazia com Clóvis Beviláqua, Paulo 
Bonfi m, Manuel Bandeira, Câmara 
Cascudo e Beatriz Reynal.

Quando Martins Fontes morreu, 
em 1937, fez um soneto à sua memó-
ria:

MARTINS FONTES

Desfazendo-se em chamas e harmonias,
como um vulcão espanadando lavas
quanto mais deslumbravas – refulgias,
quando to mais refulgias – deslumbravas!

Entre as turbas extáticas surgias,
tangendo rimas musicais e fl avas...
E como brilha o sol todos os dias,
todos os dias, como o sol, brilhavas!

Foi tua vida áureo “Verão” fl amante,
com pássaros cantando a toda hora
e mil rosais fl orindo a cada instante.
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Desvendas, Poeta, os símbolos de Elêuses...
na via-láctea dormirás agora,
como um fi lho legítimo dos deuses!

De Érico Veríssimo, que estivera no Ceará lançando um 
livro, encontramos esta carta:

Porto Alegre, 7 de dezembro de 1951.

Meu caro Filgueiras Lima:

Desde o momento em que lhe apertei a mão pela 
primeira vez senti que tínhamos uma grande afi nida-
de de gostos e idéias. O nosso curto convívio confi r-
mou essa intuição. Foi uma pena que tivéssemos tão 
pouco tempo para conversar. Fico agora esperando 
uma oportunidade de vê-lo nestes pagos. Arranje um 
pretexto – mesmo que seja o pior pretexto do mundo 
– e venha.

   Cheguei há quatro dias e ainda não co-
mecei a trabalhar. Passei cinco dias em São Paulo e 
cinco no Rio. No “planalto” literatos e artistas tro-
cam sopapos  por causa da bienal e da arte abstrata. 
O Rio, na doideira de sempre – um festim que custa 
caro demais ao resto do Brasil.    

 Na esperança de vê-lo por aqui, abraça-o mui-
to cordialmente

ÉRICO VERÍSSIMO

Nas aulas proclamava as qualidades criadoras e a erudição 
de Rui Barbosa, Alberto de Oliveira, Raul de Leôni, Martins 
Fontes, Júlio Salusse, Humberto de Campos, Da Costa e Silva, 
Guilherme de Almeida e outros. 
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Dos portugueses, além de Luís de Camões, conhecia com-
pletamente a obra de Fernando Pessoa e José Régio.

Dizia versos do poeta norte-americano Walt Whitman e 
para o indiano Rabindranath Tagore escreveu dois famosos 
poemas. 

Érico veríssimo com intelectuais cearenses: João Clímaco Bezerra, Hermenegildo de Sá 
Cavalcante, Èrico Veríssimo, Osmundo Pontes, Filgueiras Lima,

Newton Gonçalves e Otacílio Colares.

Nas páginas do jornal  “O Povo” publicou um ensaio lou-
vando o poeta libanês Gibran Khalil Gibran, popularizado no 
Ocidente através do livro “O Profeta”.

No campo pedagógico, seu grande inspirador foi Louren-
ço Filho.

Seguidor, como já vimos, do movimento internacional 
conhecido como Escola Nova ou Escolanovismo, o educador 
paulista era um dos seus implantadores no Brasil.

A Escola Nova começou na Inglaterra nos fi ns do século 
19 e depois foi se espalhando por outros países da Europa, 
tornando-se mais forte na Alemanha. Era uma reação à edu-
cação tradicional que ensinava às crianças o que só lhes seria 
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útil na vida adulta. Os inovadores diziam que “educar é cres-
cer; e crescer é viver. Então, a criança deve se educar de modo 
vivenciado, praticando o conhecimento enquanto cresce e não 
somente depois.”

Nos Estados Unidos o movimento foi aceito e adotado 
por colégios de renome, porque, segundo explicava o próprio 
Lourenço Filho, “certas infl uências da formação social no 
povo americano facilitavam essa conjugação teórico-prática. 
Acreditava-se no valor do homem comum. Tinha-se como ob-
jetivo organizar um estilo de vida democrática. Exaltava-se o 
valor da iniciativa e do trabalho na conquista dos espaços.”

Um dos principais doutrinadores norte-americanos do 
Escolanovismo foi John Dewey, fundador de uma escola ex-
perimental, baseada no instrumentalismo, variedade do Prag-
matismo, e autor de obras como “A Escola e a Sociedade”, 
“Democracia e Educação”, “Meu Credo Pedagógico”, “Pro-
blemas dos Homens” e “Experiência e Natureza”. 

Em 1920 chegava ao Ceará a repercussão das mudanças 
que estavam ocorrendo na educação no sul do País. Houve 
uma animação nas elites intelectuais: era preciso acompanhar 
os avanços pedagógicos que os centros mais evoluídos esta-
vam descobrindo e, sobretudo, melhorar a instrução pública, 
relegada a plano inferior, desarticulada e defi ciente.

Coincidiu que, nesse tempo, foi eleito para governar o 
Ceará o bacharel Justiniano de Serpa. A origem humilde desse 
fi lho de Aquiraz que, da meninice à juventude fora tangerino, 
balconista, aprendiz de tipógrafo, guarda-livros, escrivão de 
polícia, professor e jornalista, deve lhe ter dado a consciên-
cia das necessidades de sua terra, a começar pela educação. 
Depois de ter sido deputado pelo Ceará e pelo estado do Pará, 
chegara, enfi m, à Presidência de seu Estado querendo traba-
lhar de modo efetivo por seu desenvolvimento. Inspirado no 
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exemplo de Washington Luís que, governando, àquela altu-
ra, São Paulo, tentava acabar o analfabetismo, entusiasmou-
se pela mesma causa e a ele solicitou que lhe mandasse um 
técnico de alto nível para comandar no Ceará a reforma do 
ensino. Foi assim que aportou em nossa terra, em 1922, o pro-
fessor Manuel Bergström Lourenço Filho. O reformador tinha 
apenas 24 anos, mas já granjeara muito nome na educação de 
São Paulo como professor de Psicologia e Didática da Escola 
Normal daquela Capital.

Aqui, Lourenço Filho assumiu as cadeiras de Pedagogia 
e Didática da Escola Normal Pedro II, enquanto dirigia toda a 
reestruturação estadual do ensino Primário e Complementar. 
Suprime cadeiras e cria outras, até então desconhecidas, como 
Higiene, Música, Ginástica e Trabalhos Manuais. Inaugura 
práticas escolares que se fundavam em leis da Psicologia, es-
timulando a participação pessoal do aluno em seu processo 
educativo, como ser agente e não apenas como um elemento 
passivo da severidade magisterial.

Filgueiras Lima e outros importantes escritores
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Na Escola Modelo, anexa à Escola Normal, realizava-se a 
Prática Pedagógica, combatendo-se a memorização, tão em 

moda, sentindo-se e vivenciando-se a matéria ensinada.
Segundo J. Moreira de Souza, em depoimento para um li-

vro de homenagem a Lourenço Filho, publicado pelas Edições 
Melhoramentos, “Havia um entusiasmo insopitável, no meio 
de todo o professorado. Mestres antigos vinham ver o método 
renovado, trazido pelo professor paulista. Abrem-se cursos prá-
ticos de Pedagogia, aos quais assistem alunas da Escola Nor-
mal, professores públicos e particulares, inspetores escolares, 
deputados, literatos, advogados e jornalistas. Todo mundo es-
colar está empolgado.”

É nesse ambiente de pura revolução que é instalada a Di-
retoria Geral da Instrução, com nível de Secretaria de Estado, 
que até aquela data não passava de uma simples secção da Se-
cretaria do Interior.

Toda essa intensa e libertadora movimentação, porém, ha-
veria de sofrer um grande abalo quando o presidente Justiniano 
de Serpa faleceu antes do término do mandato, em 1923.

No tempo da reforma, Filgueiras Lima tinha apenas 13 
anos. Cinco anos depois já seria Inspetor da Instrução Pública, 
tomando conhecimento de todo o trabalho do grande pedagogo 
paulista e passando a admirá-lo profundamente.

O jovem de Lavras da Mangabeira, que um dia haveria de 
dizer que tendo nascido poeta fez-se educador, optou pelo que 
considerou o melhor caminho para exercer a profi ssão que lhe 
daria, além do sustento material, o conforto espiritual de convi-
ver com a juventude e com ela contribuir conscientemente para 
a formação de autênticos e verdadeiros cidadãos. 

Para Filgueiras Lima, Lourenço Filho foi mais do que um 
modelo padrão de educador: foi uma espécie de mentor prope-
dêutico, um apontador de caminho.  
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E o poeta tornou-se, como o mestre paulista, um defensor 
ardoroso da Escola Nova, praticando-a e teorizando sobre sua 
fi losofi a pedagógica, como bem frisa Antônio Filgueiras Lima 
Neto, em monografi a para o Curso de Especialização em Ad-
ministração Escolar: “Muitos jovens educadores cearenses fo-
ram infl uenciados pelas práticas educacionais introduzidas por 
Lourenço Filho e pelo movimento da Escola Nova. Filgueiras 
Lima não foi exceção. (...) Mostrou-se um grande admirador 
da escola ativa. O ensino deveria ter por base o interesse da 
criança. Dever-se-ia ultrapassar o ensino intuitivo que se res-
tringia às lições de coisas para se chegar ao ensino ativo, pre-
gado por Dewey e Decroly, onde, além da observação, haveria 
a intervenção real da criança, conforme vivenciado nas escolas 
experimentais espalhadas em todo o mundo. Apesar de alguns 
educadores acharem difícil a aplicação do modelo decroliano 
em nossas escolas, principalmente no ensino primário, Filguei-
ras Lima reagia dizendo que qualquer professora inteligente, 
servida por uma dose acentuada de boa vontade, poderá vencer 
a distância entre o método antigo e o novo sem difi culdades e 
tropeços... Para realizar esta mudança, bastaria que o profes-
sor mudasse a maneira de apresentar as lições para os alunos, 
ou seja, em vez de apresentar o objeto sobre o que versam as 
lições, o professor deveria deixar o aluno descobrir por si mes-
mo. Neste processo de mudança, o papel do mestre mudaria de 
orientador do ensino para colaborador do aluno, o que implica-
ria numa mudança radical na posição do professor no processo 
de aprendizagem do aluno e na sua postura na sala de aula.”

Lourenço Filho, que nascera em 1897, sobreviveria a Fil-
gueiras Lima, pois só em 1970 viria a falecer. Em vida foram 
amigos e trabalharam juntos, além de se encontrarem várias 
vezes nos congressos de educação pelo Brasil afora.

Em 1938, quando Filgueiras Lima e Paulo Sarasate resol-
veram fundar uma escola nos padrões de ensino que acredita-
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vam ser os ideais, puseram-lhe o nome de Instituto Lourenço 
Filho. Era mais do que uma homenagem: era um voto ou um 
desejo votivo de que, mesmo em vida, o espírito altruísta do pa-
trono estivesse a zelar por aqueles a quem estavam oferecendo 
educação.

Em 1942, Lourenço Filho paraninfou a primeira turma de 
ginasianos do Instituto que tinha o seu nome. Como não pôde 
comparecer pessoalmente, mandou seu discurso escrito, que foi 
lido por Filgueiras Lima. Em meio de sua oração, declarava aos 
seus paraninfados: “Passastes a estudar num instituto que me 
relembra o nome, concedendo-me honra que excede de todos 
os meus méritos. Vale a pena explicar por que. Na família dos 
educadores há alguns ramos mais próximos, como em todas 
as famílias de trabalho, que é o mesmo que ser pelo sangue ou 
pela convivência de todos os dias. Os dignos educadores que 
criaram o vosso ginásio galardoaram-me com a afi rmação so-
lene de que posso pertencer à mesma família de ideais, que é a 
sua, à linhagem dos que pretendem servir à mocidade do Brasil, 
de coração puro e ânimo alevantado. E o fi zeram porque acre-
ditam que se pode e se deve servir a essa mocidade, praticando 
novas formas de aprendizagem, ensaiando novos processos de 
formação mental e moral, baseados no estudo das condições 
reais do desenvolvimento natural das idades, na força do exem-
plo e do trabalho próprio, na compreensão dos deveres de soli-
dariedade para com a família e a pátria.”

A biografi a de Manoel Bergström Lourenço Filho, nos ar-
quivos do MEC, informa que o famoso educador era “fi lho de 
pai português e mãe sueca. Nasceu em 1897, em Porto Ferreira, 
no interior de São Paulo. Cursou duas vezes a Escola Normal 
(em Pirassununga e em São Paulo), fez dois anos de Medicina 
e formou-se em Direito. Antes mesmo de concluir o curso, foi 
indicado, aos 24 anos, para Diretor da Instrução Pública do Ce-
ará, com a incumbência de reorganizar o ensino do Estado. O 
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trabalho, que durou dois anos e meio, foi uma das primeiras re-
alizações da Escola Nova e obteve grande repercussão. Do pe-
ríodo passado no Ceará resultou, entre outras publicações, um 
livro polêmico sobre o Padre Cícero, análise do fanatismo reli-
gioso para a qual utilizou de seus conhecimentos de Psicologia. 
Por esse trabalho recebeu um prêmio da Academia Brasileira 
de Letras. Até o fi m da vida, Lourenço Filho escreveu e publi-
cou grande número de artigos e livros de psicologia, pedagogia, 
gestão educacional e literatura infantil, além de obras didáticas. 
Traduziu títulos importantes de autores como Émile Durkheim 
(1858-1917) e Edouard Claparede (1873-1940). Entre outros 
cargos que ocupou, foi diretor-geral da Instrução Pública do 
estado de São Paulo, chefi ou o gabinete do ministro de Educa-
ção e Saúde, Francisco Campos, no governo de Getúlio Vargas, 
dirigiu o Instituto de Educação do Distrito Federal e organizou 
e dirigiu o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), à 
frente do qual criou, em 1944, a Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Morreu em 1970, no Rio de Janeiro.

Professor Lourenço Filho na maturidade.



O CONCURSO PARA
ESCOLA NORMAL

“Há na ciência de todos os tempos duas ordens de empenhos que, completando-se, con-
tribuem para o progresso: o esforço em função da expansão do saber individual e a busca 

para alcançar a unidade sistemática do conhecimento.”

ALBERT EINSTEIN

Escola Normal Pedro II

A Escola Normal, juntamente com o Liceu, foi, desde o 
século dezenove, uma das mais importantes institui-

ções de ensino do Ceará. 



128   »   Juarez Leitão 

Idealizada em 1837 pelo Presidente Provincial, padre José 
Martiniano de Alencar, funcionou como uma escola para pro-
fessores de primeiras letras, com o intuito de suprir a carência 
de profi ssionais de ensino em nossa terra e, preparando-os, pos-
sibilitar a multiplicação das salas de aula. 

Entretanto, logo que assumiu o novo governante, João An-
tônio Miranda, a escola foi extinta sob a desculpa de que a pro-
víncia não tinha recursos para sustentá-la. 

Somente no último quartel do século 19, a 22 de março de 
1884, por esforço heróico de um grande mestre, o professor José 
Barcelos, a Escola Normal seria defi nitivamente instalada.

A história desta escola honra a educação do Ceará. José 
Barcelos foi seu primeiro diretor. Grandes luminares de nossa 
cultura passaram por suas cátedras e por sua direção, muitos de-
les hoje imortalizados nos anais da política, da literatura e das 
ciências, denominando ruas e logradouros da capital cearense.

No começo dos anos trinta do século passado chamava-se 
ESCOLA NORMAL PEDRO II e funcionava em prédio pró-
prio, na Praça Figueira de Melo, no centro de Fortaleza. Seu di-
retor era o doutor Luís Costa, nomeado pelo interventor Rober-
to Carneiro de Mendonça, substituído, em 1933, pelo dr. João 
Hipólito de Azevedo e Sá, e tinha em seu corpo docente fi guras 
da envergadura do dr. Leite Maranhão, profa. Edith Braga, dr. 
Djacir Menezes, dr. Mozart Pinto e dr. Luiz Mendes, todos eles 
nomes de ruas e praças da Fortaleza atual.

Quando se abria um concurso para uma de suas cátedras, 
era um rebuliço na cidade. As candidaturas eram anunciadas 
pelos jornais e começavam as especulações. Quem conseguiria 
obter a maior nota e levar a palma da vitória? O salário dos 
professores titulares era equivalente ao dos professores do Li-
ceu do Ceará e não fi cava longe do que recebiam os deputados 
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estaduais e os desembargadores. E muito maior era o prestígio 
que a pessoa passava a desfrutar nos meios sociais, apontado 
em todos os lugares como uma referência de cultura testada e 
comprovada. 

Por isso, concurso desse porte não era para qualquer um. 
Somente os mais capacitados e portadores de reconhecido sa-
ber se inscreviam, sob pena de ser alvo de comentários zom-
beteiros nas rodas e bancos da Praça do Ferreira: “Quem?! 
Fulano, querendo ser professor da Escola Normal? Com que 
competência?!”

Em 1933 foi lançado um edital anunciando o concurso para 
a cadeira de Didática da Escola Normal. Muitos intelectuais da 
cidade se animaram para concorrer. Os jornais começavam a 
citar os nomes de alguns notáveis do magistério, possíveis dis-
putantes ao cobiçado posto, quando uma notícia provocou um 
esfriamento geral. É que a manchete de um periódico acabava 
de anunciar o nome do primeiro candidato inscrito. Tratava-se 
do dr. Heribaldo Dias da Costa, considerado uma das maiores 
inteligências daquele tempo. Nascido em Pernambuco em 1893, 
diplomara-se em 1912 pela Faculdade de Medicina e Farmácia 
do Rio de Janeiro, sendo o orador da turma. Em 1914, a serviço 
da Companhia Redentora do Norte, veio para o Ceará, onde se 
radicou defi nitivamente. Em 1919, quando surgiu a Escola de 
Agronomia do Ceará, Heribaldo foi seu primeiro Secretário e, 
nesta mesma Escola diplomou-se como agrônomo em 1922. 
Logo depois tornou-se catedrático de Física Agrícola. Também 
foi professor da Faculdade de Farmácia e Odontologia, fundada 
em 1915. Em 8 de dezembro de 1930 diplomou-se pela Facul-
dade de Direito do Ceará, da qual foi professor por concurso, 
defendendo a tese “Direito Territorial e Extraordinariedade da 
Falência”. Também fora deputado estadual, eleito em 1928, 
tendo o seu mandato extinto pela Revolução de 30.
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Quem se atreveria enfrentar um homem desses?

Quando todos achavam que a cadeira de Didática da Es-
cola Normal teria candidato único, dois outros pretendentes se 
inscreveram. Tratavam-se do dr. Domingos Braga Barroso, já 
um mestre famoso, e do jovem professor Antônio Filgueiras 
Lima.

Quando foi anunciada a Banca Examinadora, composta 
pelos nomes  notáveis de José Leite Maranhão, Thomaz Pom-
peu de Souza Brasil, José Martins Rodrigues, Maria Gonçalves 
da Rocha Leal, sob a presidência do diretor da escola, ocorreu 
um pedido de impugnação. O candidato Domingos Braga Bar-
roso alegou que o concurso estava viciado, pois três elementos 
da banca eram amigos pessoais do concorrente Heribaldo Cos-
ta, seus companheiros de magistério na Faculdade de Direito 
e assíduos freqüentadores de sua casa. Como seu protesto foi 
indeferido, fez um pronunciamento na hora do exame começar 
e dele retirou-se. 

Naquele tempo, Fortaleza, com seus 136 mil habitantes, 
ainda era o que se chamava de “cidade de muros baixos”. Todo 
mundo sabia de tudo e de todos e qualquer um se sentia no di-
reito de participar das querelas, expressar opiniões, tomar parti-
do. Qualquer disputa empolgava a população. Andava-se à cata 
de uma novidade, de um acontecimento que provocasse exacer-
bação de ânimos e impulsionasse o espírito de emulação.

Os candidatos à cadeira de Didática tinham seus currículos 
apresentados nos jornais, encimados por seus retratos. O alto e 
magro Heribaldo Dias da Costa, de 42 anos, e o jovem poeta 
Filgueiras Lima, de apenas 24 anos, baixinho, com aparência 
tímida. Era a luta de um cientista, diziam, com um poeta. Um 
homem prático, cartesiano, enfrentando um sonhador, um nefe-
libata, um habitante das nuvens.   
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O exame, realizado sob intensa expectativa, teria três eta-
pas. Começava com uma prova escrita sobre as principais cor-
rentes da Educação, seguida de duas aulas práticas: uma de 
História do Brasil, para as alunas do Primeiro Ano da Escola 
Modelo, e outra, sobre Trabalhos Manuais, para as alunas de 
Didática da Escola Normal. 

Na prova escrita, Filgueiras Lima obteve 9,687 e Heribal-
do, 9,062. 

No dia 13 de novembro o jornal “O Nordeste” fazia uma 
análise minuciosa do acontecimento:

“Sábado à noite foram lidas e julgadas as provas 
escritas dos drs. Heribaldo Costa e Filgueiras Lima, 
concorrentes à cadeira de Didática de nossa Escola 
Normal. Nenhum dos candidatos logrou atingir o grau 
10. (...) Os dois candidatos frisaram que não se de-
via falar em Instrução Moral e Cívica, nem tão pouco 
em Civismo e Moral nas aulas especiais. Citaram, em 
confi rmação do acerto, opiniões ilustres, mas a razão 
fi losófi ca faltou. Faltou uma consideração profunda, 
embora rápida, da personalidade humana. A mesma 
ausência de sopro psicológico, ao surgirem os ataques 
justíssimos aos manuais palavrosos de Civismo e Mo-
ral. Aludiu-se, é certo, a necessidade de viver moral 
e civismo. Mas impunham-se considerações mais sóli-
das sobre a coação e a persuasão ultrapassadas e as 
leis do hábito, expostas por Clararede, de modo ainda 
mais convincente do que pelo próprio Dowey.”

O comentarista mostra certa má vontade com os disputan-
tes, inclusive, emitindo opiniões em que faz questão de osten-
tar conhecimento específi co sobre cada assunto abordado nas 
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provas, como se estivesse querendo passar aos leitores a im-
pressão de que se fosse ele, teria tido melhor desempenho.

Quando comentou sobre Heribaldo, disse que ele demons-
trou cultura geral e anunciou o que pretendia realizar na sala de 
aula, mas não conseguiu desenvolver o anunciado nem justifi -
car suas pretensões.  

Comentando a prova de Filgueiras, considerou que ele foi 
direto às questões, que explanou com bastante segurança, em-
bora se fi rmando muito em opiniões alheias.

A segunda e a terceira etapas foram realizadas em audi-
ência pública, com uma platéia que precisava ser contida de 
vez em quando pela presidência dos trabalhos, tal o nível de 
entusiasmo.

Na aula de História do Brasil,

Filgueiras Lima no tempo do
concurso para a Escola Normal

 
Heribaldo conseguiu nota 10, 
759 e Filgueiras, 10, 687.

No tema Trabalhos Manu-
ais, o poeta se deu melhor que 
o catedrático, sendo vivamente 
aplaudido pelos assistentes. 

Todos os jornais comen-
taram, elogiando, a ótima im-
pressão de cordialidade entre os 
competidores, que se cumpri-
mentaram, sorridentes, no início 
e no fi m dos exames com a ex-
pressão formal de “boa sorte”. 

No fi m, o resultado da disputa:
HERIBALDO DIAS DA COSTA – Média Geral 10, 35
ANTÔNIO FILGUEIRAS LIMA    Média Geral 10, 45.
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Os estudantes, comandados por Lourival Correia Pinto, 
explodiram em gritos e aclamações e, na apoteose da empol-
gação, agarraram o poeta e o levaram nos braços para a praça, 
onde ocorreram discursos exaltados. 

O dr. Heribaldo, que parecia ter aceitado a vitória de seu 
concorrente, resolveu, dias depois, entrar com um recurso con-
tra o resultado do concurso junto à Interventoria.

O jornal O POVO, na edição de 16 de dezembro de 1933, 
publica a seguinte NOTA OFICIAL:

“ CONCURSO DE DIDÁTICA DA ESCOLA NORMAL

Despacho do Sr. Interventor Federal

Com o interesse devido, examinei atentamente a pre-
sente documentação que constitui o dossier do concurso 
para o provimento da Cadeira de Didática da Escola Nor-
mal Pedro II, de cujo resultado fi nal recorre o candidato 
Heribaldo Dias da Costa, pleiteando

‘seja providenciado o completo processo de julgamento 
com a determinação para que se proceda a legal classifi cação, 
pela ordem do merecimento e nos termos do regulamento da 
Instrução pública, ou, então, se declare nulo tudo quanto de-
rivou do dolo, que não pode, não deve e não se consente gere 
qualquer ato válido’.

Verifi ca-se, porém não caber, na espécie, a provisão soli-
citada, visto  o processo de julgamento estar absolutamente 
completo com a legal classifi cação dos candidatos, depois de 
observadas todas as formalidades regulamentares. E tanto 
é assim, que são claros os termos da ata da última prova do 
referido concurso, dando a vitória ao candidato Antônio Fil-
gueiras Lima, que obteve a média geral de 10,45, enquanto 
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o outro concorrente, Heribaldo Dias da Costa, atingiu a mé-
dia de 10, 35.

E se não bastasse, sufi ciente será constatar que a ata, 
após sua leitura, foi aprovada sem protesto de qualquer dos 
interessados e assinada sem a mais leve restrição por toda a 
banca examinadora. 

Tem o recorrente o direito de considerar mal ou injusto 
o processo de julgamento, porém é o prescrito na legislação 
em vigor e o invariavelmente adotado no julgamento de to-
dos os demais concursos que se tem realizado.

Igualmente improcede a referência a “dolo” por parte 
do examinador Dr. Leite Maranhão que, segundo boatos, 
teria antecipado que o candidato Filgueiras Lima sairia 
vencedor. Uma conversa do meio da rua não pode servir 
de base para a anulação de um concurso cuja realização se 
revestiu de todas as formalidades exigidas. Sabe, por sem 
dúvida, o recorrente do quanto é capaz a maledicência hu-
mana, tanto que boato semelhante chegou até esta Inter-
ventoria, dando, porém, como vencedor antecipadamente o 
candidato que reclama. Entretanto, aí está o resultado fi nal 
desmentindo o mal conceito atirado contra a banca exami-
nadora.

Ademais, o simples fato de um examinador ter dado 
um grau considerado, pelo interessado, como injusto, não 
constitui prova bastante para invalidar um concurso, mes-
mo porque ninguém pode penetrar no foro íntimo de quem 
julga, pois, como diz o examinador José Martins Rodrigues, 
o julgamento proferido por qualquer dos julgadores é ma-
téria de sua consciência.

Por todas estas considerações, NEGO PROVIMENTO 
ao recurso interposto pelo candidato Dr. Heribaldo Dias da 
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Costa e aprovo o concurso realizado para provimento da 
Cadeira de Didática da Escola Normal Pedro II, mandan-
do, na conformidade da proposta do Sr. Diretor do Ensino 
Normal em seu Ofício 676, de 27 de novembro último, que 
seja lavrada a nomeação do candidato ANTÔNIO FIL-
GUEIRAS LIMA, classifi cado em primeiro lugar.

SALA DE DESPACHOS DO PALÁCIO DA LUZ, em 
15 de dezembro de 1933.

Capitão CARNEIRO DE MENDONÇA
       Interventor Federal do Ceará.”

O poeta de Lavras da Mangabeira era o novo professor de 
Didática da Escola Normal.





O EDUCADOR MARCANTE

“Não há fada mais bela que a Ciência

nem um mago maior que o Professor:

Onde ele passa – que resplandescência!

Onde ele planta – tudo se abre em fl or.”

FILGUEIRAS LIMA

Os latinos diziam que a palavra é a imagem da alma e 
o homem deve se parecer com o que prega (“Sermo 

animi est imago: qualis vir, talis est oratio”).
Filgueiras Lima se parecia com o que falava. O educador 

honesto e consciente de seu ofício, arauto da moderna pedago-
gia e da educação construtiva, era uma personalidade exemplar. 
Um homem comprometido com suas responsabilidades cívicas, 
com o humanismo, com a democracia, com a cultura nacio-
nal, com seu credo religioso, com as amizades que fez, com as 
funções que assumiu. Cuidadoso como escritor, como pai de 
família, como educador. Um prócer.

Todos os que privaram com ele, como colegas ou alunos, 
são fervorosos em afi rmar que não havia qualquer espécie de 
incompatibilidade entre o que falava e o que vivia.

O advogado e professor Ernando Uchoa Lima, com abali-
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zado conhecimento de causa, afi rma que 

“Filgueiras Lima foi exemplar como poeta, es-
critor, conferencista, tribuno, professor e pedagogo. 
Nele, Poesia e Pedagogia sempre estiveram unidas, 
entrelaçadas e inseparáveis uma da outra, numa 
aliança indissolúvel dos mais puros ideais. Além da 
imensa e benéfi ca infl uência que exerceu sobre as 
sucessivas gerações que ensinou, educou, orientou, 
com aquele amor pedagógico que brotava cristalino 
da sua alma de poeta e educador, concorreu consi-
deravelmente para o desenvolvimento da cultura e a 
modernização do ensino na Terra da Luz.”

Dr. Ernando Uchoa Lima
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O cronista e acadêmico Milton Dias o via sempre “voltado 
para os grandes problemas essenciais que afl igem a humanida-
de, identifi cado, de pensamento e coração, com os sofrimentos 
alheios, que lhe feriam gravemente a sensibilidade e se refl e-
tiam nos seus versos.”  

O professor Sólon Farias considerava que “a mais ampla 
concepção humanista das fi nalidades educacionais inspiram e 
iluminam o coração e a inteligência de Filgueiras Lima na fi -
xação das diretrizes educacionais do Ceará. Por isso sua ação 
pedagógica se faz sentir corajosa e decidida na formação de 
novos professores e da juventude de nosso Estado.”

O professor Aécio Feitosa, doutor pela Universidade de 
Louvain, na Bélgica, mestre da Universidade Estadual do Ce-
ará, diz que

“durante os 27 anos em que Filgueiras Lima es-
teve à frente do Colégio Lourenço Filho revelou sua 
identidade pedagógica com a Escola Nova. Sua obra 
foi revolucionária, implementando métodos novos 
de ensino; velando pela qualidade de seu corpo do-
cente; estimulando o potencial criativo dos alunos; 
respeitando-lhes a individualidade; fazendo indisso-
ciáveis liberdade e responsabilidade.”

No Instituto Lourenço Filho, procurou cercar-se das maio-
res expressões do magistério cearense, possibilitando aos seus 
alunos receber os melhores ensinamentos e de fontes seguras 
de sabedoria. Nomes como o de Mozart Pinto, na cadeira de 
Português, Aderbal Sales, em Ciências Físicas e Biológicas, 
Arruda Filho, em Aritmética e Aurélia Monteiro, em Geografi a, 
dentre outros.

Onde quer que surgisse um professor, capaz de se compro-
meter com a nova fi losofi a do ensino que sua escola encampa-
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va, lá se ia o poeta buscá-lo para fi car ao seu lado.
Pedro Paulo Montenegro, no começo dos anos 50, voltava 

da Espanha, onde cursara a pós-graduação, quando foi visita-
do pelo diretor do Lourenço Filho. Ofereceu-lhe a cadeira de 
Espanhol e um bom salário. E assinou sua carteira de trabalho, 
coisa rara no magistério particular por aqueles tempos. O hoje 
crítico literário e catedrático da Universidade Federal do Ceará 
foi, depois, nomeado professor de Literatura e redator da revis-
ta do colégio. Comovido, confessa que aquele seu primeiro pa-
trão era um homem admirável, íntegro e completamente digno. 
Poeta, no sentido mais nobre da palavra, era dono de uma alma 
imensa e generosa. Uma personalidade cativante.

Professor Vicente Soares

Vicente Soares, hoje professor aposentado do Colégio Lou-
renço Filho, depõe: 

“Para Filgueiras Lima, educar é ensinar, como 
também ensinar é educar. (...) Sem negar o inestimá-
vel valor da família no processo educacional, prega-
va com veemência que a escola não podia olvidar o 
fator educação, mormente quando a família falhava. 
Dentro desse escopo de também educar, Filgueiras 
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se perpetuou na memória de quantos tivemos a sa-
tisfação de trabalhar sob sua égide de educador por 
excelência.(...) Uma de suas primeiras conquistas 
era levar alunos e professores a gostarem do am-
biente escolar como se fora uma família, onde ha-
veria igualdade na desigualdade, liberdade com res-
ponsabilidade, compreensão e tolerância dentro dos 
princípios éticos e morais.”

Cândida Maria Santiago Galeno, que fi caria conhecida 
literariamente como Nenzinha Galeno, neta do poeta Juvenal 
Galeno, teve a oportunidade de participar de um curso de férias 
sobre educação em que Filgueiras Lima proferiu uma palestra. 
A impressão que lhe causaram as palavras do educador foram 
depois registradas em longo artigo da revista “Águia”, editada 
pelo professor Clodomir Girão. Desse artigo reproduzimos al-
guns trechos:

“Ainda perdura indelével o encantamento que 
em mim produziu aquela aula inaugural. Foi no Cur-
so de Férias promovido pela Secretaria de Educação 
da Prefeitura para o professorado municipal que se 
me deparou a oportunidade de ouvir pela primeira 
vez em aula a Filgueiras Lima. E a impressão foi 
magnífi ca! E eu, que conhecia o homem de sensibi-
lidade requintada e o poeta de inspiração maravi-
lhosa, não experimentei nenhuma decepção ao me 
defrontar com o educador, porque encontrei neste a 
sensibilidade do homem que eu conhecia e a inspira-
ção do poeta que me encantara e me comovera. (...)

A minha curiosidade não era conhecer no Fil-
gueiras Lima o POETA, o HOMEM, mas o EDUCA-
DOR. E isto pelo seguinte: Uma ocasião, numa en-
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trevista concedida à “Gazeta” de São Paulo, quando 
foi representar o Ceará nas conferências inaugurais 
daquele jornal, dizia Filgueiras Lima que enquanto 
se iniciava na poesia, dedicava-se igualmente aos es-
tudos pedagógicos. E que sua carreira de educador 
seguia paralela ao seu destino de poeta, em nenhum 
momento uma prejudicando a outra. Ufanava-se, in-
clusive, de ter conseguido conciliar as duas numa só 
expressão de atividade.

Fui, pois, para aquela aula inaugural curiosa e 
interessada. Havia chegado o momento propício de 
verifi car se a pretensão correspondia à prática e a 
impressão que em mim produziu aquela aula foi es-
plêndida!

O assunto versado pelo educador, “A Moderna 
Concepção da Aprendizagem”, foi estudado com pro-
fundeza de conhecimentos e absoluta atualidade de 
conceitos em todos os seus aspectos e com todas as 
minúcias, surpreendendo-me ver como na província, 
onde os meios são escassos e defi cientes, pudesse es-
tar tão ao corrente de tudo o que de mais moderno 
existe no terreno pedagógico, a ponto de se equipa-
rar perfeitamente aos abalizados mestres que conhe-
ci, ultimamente, nos cursos do Instituto Nacional de 
Estudos Pedagógicos, do Ministério da Educação.

Como expôs, demonstrando uma segurança ab-
soluta dos conhecimentos explanados, a função pri-
mordial da aprendizagem, qual seja a formação de 
uma conduta inteligente, falando dos seus aspectos e 
fatores, destacando a motivação da aprendizagem e 
as suas fontes principais.(...)

Aludiu ainda ao conceito revolucionário de al-
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guns pedagogos radicais que se batem pela “apren-
dizagem espontânea”, sem orientação, o que exclui-
ria da missão educativa a personalidade do mestre, 
fundamental no ensino, sobretudo quando ele põe 
alma na sua tarefa e um pouco de si mesmo no seu 
trabalho.                        

E era exatamente dessa alma, da essência mesma 
do seu ser, que Filgueiras Lima estava impregnado 
naquela exposição magistral, cônscio, possivelmen-
te, de que ‘a poesia está onde se encontra a alma.’ ”

Como professor, deixou viva impressão em seus alunos. 
Todos se lembram de algum detalhe, de um gesto, de uma pala-
vra. Afável e educado, atendia com toda paciência a cada um e 
mesmo diante da pergunta ou da resposta ingênua e sem sentido 
não desfazia do ato falho do discípulo, procurando aproveitar 
alguma coisa daquilo que fora dito. Jamais humilhava o aluno 
que, por isso, confi ava nele e o admirava.

Sempre bem composto, penteado, os sapatos brilhando, 
transmitia uma impressão de higiene, de limpeza, atitudes de 
urbanidade que também costumava cobrar de seus alunos.

Dava aulas de História do Brasil, de Português e Literatu-
ra, preferindo fi xar-se num autor de cada vez, sobre o qual dis-
corria desde a  biografi a ao estilo, recitando, inclusive, versos e 
textos de prosa de muitos deles.

Acompanhava os alunos até mesmo fora da sala de aula. 
Aqueles que se destacavam como artistas eram costumeiramen-
te referenciados em sua classe, publicamente elogiados diante 
dos colegas pelo diretor.

Fernanda Quinderé fez teatro desde criança. Mocinha, já 
era famosa na cidade e atuava nas principais peças no Teatro 
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José de Alencar. O professor Filgueiras Lima assistia as peças 
e, no dia seguinte, ia à classe de Fernanda para, diante de todos 
os colegas, enaltecer seu desempenho. Ela não esquece dessa 
cortesia do mestre e se emociona ao lembrar de sua fi gura de 
homem fi no e gentil, a transmitir, além de conhecimentos, o 
exemplo de uma pessoa civilizada que sabia tudo da arte de 
conviver.

A artista-estudante Fernanda Quinderé

Joaquim Leitão, neto de Dolor Barreira, conta como, numa 
certa manhã, foi levado por sua avó Marieta ao Colégio Lou-
renço Filho para ver se o matriculava ali, pois, menino espevi-
tado, já andara por várias escolas e de todas havia sido expulso 
por traquinagens. Ele lembra que foi recebido pelo próprio di-
retor, um homem calmo, sereno, muito elegante e cortês: “Com 
gestos pausados, maneiras fi nas, me olhou nos olhos, botou a 
mão no meu ombro e me disse uma palavra amiga.”  Nunca 
mais esqueceu aquela mão do mestre, pousada paternalmente 
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em seu ombro. Era como se realmente estivesse recebendo um 
fi lho, com afeto sincero e honesto. E ainda hoje, toda vez que 
precisa descrever um educador, remete-se à fi gura honrada de 
Filgueiras Lima como o modelo ideal do formador de pessoas, 
do apontador de caminhos para a juventude.

Maria do Carmo Mota (dona Mimosa), que foi sua aluna 
na Escola Normal, guarda do mestre esta imagem:

“ O dr. Filgueiras, professor de Técnica de En-
sino, era o maior de todos os professores. Ele nos 
ensinava a ser professor. Suas aulas eram maravi-
lhosas. Dizia-nos que, na sala de aula, tratássemos 
as crianças como um campo em que fôssemos fazer 
a semeadura de joelhos. Era muito bonito o seu ma-
gistério. Ele era um poeta, só falava coisas lindas. 
Tinha uma verbalidade e uma dicção encantadoras. 
A gente prestava atenção a tudo o que falava: não 
tinha nada de enfadonho nem de monótono.”

Leda Rocha de Oliveira, esposa do professor Humberto 
Oliveira, o primo e assessor do poeta, afi rma que 

“o professor Filgueiras Lima era um homem de 
grande carisma, desses que deixam uma marca forte 
em todas as pessoas com quem convivia. Seus senti-
mentos brotavam a cada instante de sua vida, deixan-
do transparecer, sempre, o ser humano maravilhoso 
que era. Bom, sincero, honesto, amigo, um homem de 
grande cultura e um poeta de grande sensibilidade. 
Transmitia tudo com a maior sabedoria e cautela. 
Professor perfeito. O Colégio Lourenço Filho, seu 
sonho maior, era uma escola bem diferente de todas 
da época. Nela ele aplicou a fi losofi a da Escola Nova, 
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uma revolução pedagógica, com certeza.
Como era sábio na convivência diária! No co-

légio, quando era necessário, procurava chamar 
atenção dos funcionários com a maior delicadeza e 
o maior respeito. Preocupava-se com todos que o ro-
deavam e, para todos, tinha sempre uma palavra de 
ajuda, de apoio e de carinho.

Via os parentes com grande afeto. Muitos de nós 
tivemos a felicidade e a alegria de privar do seu con-
vívio no ambiente amigo do Colégio Lourenço Filho, 
onde tínhamos o Filgueiras como um segundo pai. 
Era o que se pode chamar de um homem perfeito.”

O empresário João Soares Neto, que foi seu aluno e moni-
tor na Escola de Administração do Ceará, também se diz mar-
cado pelo comportamento lídimo e civilizado do professor Fil-
gueiras. Ainda hoje ecoam em seu espírito palavras e atitudes 
do educador. Gestos e orientações que chegavam verdadeiros e 
precisos num momento decisivo da vida dos jovens universitá-
rios, que logo mais estariam disputando o mercado de trabalho. 
Suas aulas iam além dos compêndios e dos currículos: traziam 
muito da iluminação natural de sua alma de poeta.

Anastácio de Sousa, ex-aluno do Lourenço Filho,  tinha 
uma coluna no “Unitário”, sob o título de Vanguarda Estu-
dantil. Ali veiculava informações sobre educação, alunos e 
mestres, novidades pedagógicas e coisas do setor. Um dia, já 
naquele ano de 1965, visitou o diretor do Colégio Lourenço 
Filho e o entrevistou. Indagou sobre sua vocação de educador 
e dos últimos projetos de educação e de literatura que estava 
desenvolvendo. A tudo Filgueiras respondeu com a gentileza 
e a cortesia de sempre, além, naturalmente, daquela sabedoria 
que a todos encantava. Quando o repórter ia saindo e já girava 
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a maçaneta da porta do gabinete do diretor, foi chamado de vol-
ta: “Jornalista Anastácio, veja aqui esta última cousa!” Tomou, 
então, de um papel e de um lápis e escreveu: “Sem mocidade 
que vibre, não há país que se projete na História.” Anastácio 
guardou aquele manuscrito e fi cou tentando perceber a inten-
ção do mestre. O país estava dominado pela ditadura militar e 
todos os diretórios e grêmios estudantis haviam sido fechados. 
A juventude estava sendo forçada a fi car quieta, silenciosa. Ao 
poeta aquilo não parecia uma coisa sadia. Pelo contrário, tirar 
dos jovens o entusiasmo e a vibração idealista, correspondia à 
condenação do país à pasmaceira vulgar, à mediocridade pusi-
lânime. A frase do poeta, que poderia não passar de mais uma 
sentença de efeito retórico, na verdade encerrava uma justifi ca-
da e premonitória preocupação cívica, lamentavelmente confi r-
mada pela geração seguinte.
O presidente da Academia Cearense de Letras, dr. José Murilo 
Martins, que foi aluno do Instituto Lourenço Filho desde os pri-
mórdios até a formatura no ginásio, em 1944, nos revela a visão 
que fi cou em sua memória do professor Filgueiras Lima:

“Tinha baixa estatura, andava 
lento e compassado. Sério, não me 
lembro de tê-lo visto zangado e não 
precisava falar alto para manter a 
autoridade numa sala de aula. Dia-
riamente ia ao colégio. Os alunos, 
usando seus instintos detetivescos, 
sabiam quando ele estava na casa, 
pois seus sapatos de borracha sempre 
deixavam as pegadas na areia fofa e 
molhada do pátio interno do Louren-
ço Filho. (...)

Foi meu professor de Português 
O ginasiano Murilo Martins
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nos dois últimos anos do ginasial. Despertou em mim 
o gosto pela literatura e, não tivesse eu uma fi rme 
convicção de ser médico, talvez hoje fosse professor 
de Letras na nossa Universidade. (...) Aproveitava as 
ocorrências do dia-a-dia como temas de suas aulas e 
as utilizava para tecer comentários sobre personali-
dades ilustres das letras do Brasil.

Filgueiras Lima, com freqüência, utilizava-se da 
poesia para ilustrar suas aulas. Falando de cacófa-
no citou, imediatamente, dois exemplos encontrados 
em sonetos célebres:

“Alma minha gentil que te partiste tão cedo des-
ta vida descontente”, de Camões, e “Pois só quem 
ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender 
estrelas”, de Bilac.

Não sei qual o motivo, mas, certa feita, recitou 
sem mencionar o autor, um soneto cujo o primeiro 
quarteto dizia:

Eu não sei como foi. Eu sei que havia
Muitas rosas abrindo no caminho.
Tu me pediste um pouco de alegria
E eu te pedi um pouco de carinho.

Nós sabíamos que o soneto era dele, o estilo era 
inconfundível! No entanto, não hesitamos em per-
guntar:

De quem é este verso, doutor Filgueiras? Tão 
lindo?!

Este soneto, meninos, é meu.

Sempre envolvido com o ensino, o professor Fil-
gueiras Lima foi, depois, diretor do Instituto de Edu-
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cação Justiniano de Serpa e Secretário de Educação 
e Saúde do Estado do Ceará. Nessa ocasião, tive 
oportunidade de ter uma conversa prolongada com 
meu mestre no decurso de um almoço no apartamen-
to do meu tio Martins d’Alvarez. 

Anos mais tarde, ao ingressar no Rotary Clube 
de Fortaleza, voltei a me encontrar com meu mestre 
com certa freqüência. Custei muito a chamá-lo sim-
plesmente de Filgueiras. Sendo o Rotary um clube 
de serviço e um corte transversal na sociedade com 
representantes líderes de todas as profi ssões, espera-
se que prevaleça um espírito de camaradagem onde 
todos são tratados pelo primeiro nome. Em um papo 
informal, Filgueiras mostrou-se entusiasmado com 
uma consulta que fi zera em um ex-aluno do Colégio 
Lourenço Filho, muito amigo dos livros, portador de 
problemas funcionais. Depois de uma breve explica-
ção das causas dos distúrbios fi siológicos, ele fi cou 
bom. Filgueiras alimentava uma afeição quase pa-
ternal pelo seu discípulo e notei que sentiu também 
uma espécie de orgulho pelo desempenho médico do 
seu antigo aluno.

Voltamos um dia a falar de poesia. Filgueiras 
fi cou surpreso quando lhe disse que nos dias de mi-
nha juventude, principalmente naqueles passados no 
Lourenço Filho, conseguira decorar mais de trinta 
sonetos. Sua surpresa foi maior ainda quando co-
mecei a declamar a tradução do “Soneto d’Arvers” 
(Felix D’Darvers) feita por ele:

Tenho na alma um segredo e na vida um mistério
Um grande e eterno amor num momento nascido
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Sem esperança, oculto, é um mal sem refrigério
Daquela que o inspirou nunca jamais sabido.
 
Ai de mim! Ao seu lado irei despercebido,
Junto dela, e sozinho, embevecido e etéreo
E chegarei ao fi m de meu viver funério
Sem nada haver ousado e nada recebido.
 
E ela, a quem o Senhor fez de ternura cheia,
Irá em seu caminho inteiramente alheia
Ao murmúrio de amor que aos seus pés cantará.
 
E, fi el ao dever que austeramente zela,
Dirá, talvez, ao ler meus versos cheios dela:
“Que mulher será esta?” – e não compreenderá.
 

Filgueiras Lima faleceu em 1965. Após o grande 
impacto da notícia, compareci ao velório. Ao ver a 
lividez da morte estampada em sua face, tive a nítida 
impressão de que naquele momento se rompera um 
forte elo com meu passado.” 



ETERNOS
SÍMBOLOS DA VIDA

“Descobres outros
espaços onde
o espaço se
dissolve.
Atravessas outros 
tempos onde o tempo 
se dilui. De todos os 
horizontes recolhes 
perpesctivas”





O PARCEIRO
   

“Inquieto, impulsivo, honrado, invariavelmente cortês e generoso, consoante a impecável 
defi nição de Afonso Arinos de Melo Franco, o vestuário sóbrio e sempre muito limpo, 

em perfeita harmonia com a pureza de sua alma independente, a distinção das atitudes, 
o   olhar penetrante, a sonoridade e clareza da voz, o otimismo e a alegria permanen-

tes, reveladoras de um imenso e fecundo ideal, o porte elegante, em tudo e por tudo 
SARASATE fascinava os alunos.” 

ERNANDO UCHOA LIMA

Paulo Sarasate tem seu nome indelevelmente ligado ao 
de Filgueiras Lima.  Os dois, nos anos 30, costumavam 

confabular sobre coisas sublimes e elevadas do espírito. Eram 
jovens jornalistas e professores e tinham vários pontos de con-
vergência, entre eles a redação do jornal O Povo e a admiração 
por Demócrito Rocha, o fundador do jornal.

         

Paulo Sarasate   
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Na Faculdade de Direito, quando Filgueiras entrou, em 
1929, Sarasate já estava saindo, pois se formaria em 1930. 
Mesmo assim, participaram juntos dos torneios oratórios, em 
que sempre estavam entre os mais aplaudidos.

Moços de muito talento, criativos e idealistas, tinham qua-
se a mesma idade (menos de um ano de diferença) e haveriam 
de compartilhar pela vida momentos importantes da história do 
Ceará e do Brasil, no combate à República Velha, à educação 
repressiva, aos totalitarismos e no apoio ao tenentismo, ao es-
colanovismo, ao modernismo literário e aos Aliados na Segun-
da Grande Guerra. 

O parceiro de Filgueiras Lima na fundação do Instituto 
Lourenço Filho nascera em Fortaleza em 1908. Era fi lho de 
dona Júlia e do maestro Henrique Jorge e irmão de Mozarina, 
Isolda, João Jacques, Maria José, Stela e Hilda. Vinha de uma 
família de músicos. De músicos clássicos. Seu avô paterno, o 
pernambuco Jorge Victor, contemporâneo de Alberto Nepomu-
ceno, era maestro de certo renome. Não à altura de seu pai, o 
maestro Henrique Jorge, artista muito respeitado em Fortaleza, 
membro da Padaria Espiritual, a original agremiação literária 
fundada por Antônio Sales em 1892. 

O jovem Filgueiras era dos que freqüentavam a residência 
do maestro, onde aconteciam alegres saraus, em que o dono 
da casa, exímio violinista, mostrava a sua arte e os convivas 
cantavam, declamavam e faziam brincadeiras de salão. Muitas 
produções poéticas de Filgueiras Lima foram apresentadas em 
primeira mão na casa dos pais de seu amigo Paulo Sarasate.

Naquela casa se aprendiam lições edifi cantes. O pai de 
Sarasate, que era um homem de alma fi na e peito lírico, não 
admitia a prática da injustiça e o desrespeito à liberdade de 
pensamento. Quando em 1927 o jornalista Demócrito Rocha 
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foi grosseiramente agredido pela polícia do presidente Moreira 
da Rocha, a quem fazia oposição, Henrique Jorge foi prestar 
solidariedade ao jornalista. E, ao invés de levar, como todos, 
aquelas mesmas palavras de consolação, levou seu violino e, 
como um pássaro, fez o que melhor sabia: produziu melodia 
para o ferido coração de seu amigo.

A afi nidade dos dois era intensa. Tal qual Filgueiras, Sa-
rasate começou a trabalhar muito jovem, aos 16 anos, como 
professor do Instituto de Humanidades e também em jornal. 
Foi igualmente Inspetor de Ensino, fi scalizando pela União a 
Faculdade de Direito do Ceará.

Com certeza Sarasate e Filgueiras Lima se conheceram an-
tes da família do poeta retirar-se para o Iguatu, em 1925, nas 
tertúlias literárias de Fortaleza, de que eram, ambos, ativos par-
ticipantes. Mas a amizade se torna sólida a partir do retorno do 
Filgueiras à Capital, em abril de 1927. Demócrito Rocha, nesta 
altura diretor do jornal O Ceará, de J. Ibiapina, leva os talento-
sos jovens para a redação.

Nesse ano de 1927 o lavrense obtém a nomeação para a 
Inspetoria do Ensino e o fortalezense ganha na Faculdade de 
Direito o prêmio de melhor orador.

Em 1928, quando Demócrito funda o jornal O POVO, Fil-
gueiras Lima fi gura entre os colaboradores. Paulo Sarasate só 
iria para o novo jornal no ano seguinte, mas já com a posição 
de redator-secretário.

A carreira política de Sarasate, marcada por indiscutível 
probidade, se inicia com as eleições de 14 de outubro de 1934 
para a Constituinte Estadual. Os dois maiores partidos são a 
LEC, Liga Eleitoral Católica, e o PSD, Partido Social Demo-
crático. Paulo concorre e se elege pelos democratas. É um dos 
13 deputados do PSD. A LEC fez 17 deputados e elegeu, em 
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1935, de forma indireta, o doutor Menezes Pimentel para go-
vernar o Estado. Sarasate, líder de seu partido, faz oposição 
ao governador Pimentel. Na eleição fi zera “dobradinha” com 
Demócrito Rocha, que se elegeu deputado federal.

Filgueiras Lima não se sente atraído pela política partidá-
ria. É um cidadão político no sentido amplo e grego da palavra, 
mas acha que sua missão está no magistério, não no mandato 
legislativo.

Em 1937 Getúlio Vargas desfere o Golpe do Estado Novo 
e instala a ditadura. Os partidos são extintos, o Congresso Na-
cional é fechado, bem como todas as Assembléias Estaduais e 
Câmaras Municipais.

Sem mandato, Paulo Sarasate, que nunca abandonara o 
jornalismo, entrega-se com mais afi nco a O POVO, jornal do 
sogro, pois se casara no ano anterior (1936) com Albanisa, uma 
das fi lhas de Demócrito Rocha. E procura seu amigo Filgueiras 
Lima para encetarem juntos um projeto na área da educação. 

O poeta, por esse tempo, anda extremamente entusiasmado 
com o Movimento da Escola Nova, que havia sido lançado, 
como vimos, nos anos 20, no Ceará, por Lourenço Filho. 

Os dois conversam muito e alicerçam, juntos, um sonho 
audacioso. Filgueiras, que era professor da Escola Normal e 
vivia mergulhado no universo pedagógico, achava que a edu-
cação cearense, que havia recebido sopros de renovação com 
a reforma lourenciana, começara a resvalar novamente para os 
velhos métodos e para o caminho arrogante do carranquismo 
magisterial desde que o famoso educador paulista voltara para 
sua terra, em 1924. Apesar dos esforços de um grupo valoroso 
de mestres, que tentava a todo custo manter acesa a chama do 
entusiasmo renovador, muitas escolas retrocediam ao tempo da 
palmatória e da centralização em torno do professor, fi gura in-
falível e peremptória do processo de aprendizagem.



Ensino como quem reza   »   157 

A idéia era fundar uma escola-modelo, fi el aos padrões pe-
dagógicos da Escola Nova, respeitando sua fi losofi a e seu mo-
dus operandi, sem perder de vista as idiossincrasias da realidade 
local. Uma escola que pudesse ser apontada pelos que faziam 
educação no Ceará como exemplo de aplicação dos avanços e 
conquistas da pedagogia moderna. E que fosse acreditada pelas 
famílias cearenses.

Apesar de jovens, os dois diretores já desfrutavam de gran-
de conceito na sociedade e essa credibilidade era, na verdade, o 
único patrimônio de que dispunham.

Filgueiras casara há três anos, Paulo há pouco mais de um 
ano. Estavam, portanto, começando a nova vida como chefes 
de família e diante deles se levantavam rudes muralhas de di-
fi culdades.

De uma coisa estavam certos: o estabelecimento de ensino 
que pretendiam fundar caminharia pelas sendas do Escolano-
vismo e homenagearia seu mentor no Ceará. Portanto, antes de 
ter um prédio, a escola de Filgueiras Lima e Paulo Sarasate  já 
tinha um nome: INSTITUTO LOURENÇO FILHO.         

1942: Filgueiras Lima e Paulo Sarasate recebem o cantor e compositor,
Dorival Cayme, no Colégio Lourenço Filho





A FUNDAÇÃO DO
INSTITUTO LOURENÇO FILHO

Primeiro Dia de Aula

Uma escola se faz de muitas partes. Um prédio em lugar 
apropriado e de fácil acesso, um contrato de aluguel, 

as instalações, os móveis, os professores, os funcionários. Os 
diversos equipamentos que formam o conjunto físico indiscuti-
velmente necessário ao seu funcionamento.

Mas há uma outra parte que não se vê com os olhos da 
observação material: são os objetivos, os ideais, as intenções 
pedagógicas, os sonhos.
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O Colégio Lourenço Filho, antes de ser uma realidade fí-
sica, foi um sonho de seus criadores, acalentado longamente e 
metabolizado no caráter pujante de dois jovens intelectuais.

Somavam-se Paulo Sarasate e Filgueiras Lima num mesmo 
empenho, trazendo para seu projeto educacional suas experiên-
cias de vida, que, se não eram longas, pela própria jovem ida-
de que portavam, haviam até então sido intensas e brilhantes. 
Sarasate, o jornalista de méritos reconhecidos e contundente 
pena, da escola afoita e destemida de Demócrito Rocha que a 
tudo desafi ava e enfrentava de face erguida. Filgueiras, parti-
dário e missionário da Escola Nova, veículo e instrumento de 
uma atitude de vanguarda na educação, articulista em revistas 
e jornais e, principalmente na sala de aula, daquela avançada 
corrente pedagógica que desde os anos 20 tentava mudar o en-
sino no país.

Se não fora o conceito de que desfrutavam na sociedade de 
Fortaleza, aquele poderia ter sido um sonho quixotesco. Colé-
gios particulares já existiam em grande número na capital do 
Ceará, alguns de renome, como era o caso do Instituto São Luís, 
dirigido pelo interventor Menezes Pimentel e pelo doutor Otá-
vio de Farias, que também comandava o Liceu do Ceará. Além 
disso, havia o Colégio Cearense, dirigido pelos Irmãos Maristas, 
o Ginásio São João, dirigido pelo doutor César Adolfo Campelo 
e patrocinado pelo banqueiro João da Frota Gentil, o Colégio 
Castelo Branco, dirigido pelo professor Silas Ribeiro, o Colé-
gio Farias Brito, do professor Ari de Sá Cavalcante, o Ginásio 
Sete de Setembro, do doutor Edílson Brasil Soárez, o Colégio 
da Imaculada Conceição, das Irmãs de Caridade, o Colégio das 
Dorotéias e o Santa Cecília, também regidos por freiras.  

Desde o fi nal do ano de 1937, todas as providências esta-
vam tomadas. A casa, ampla e espaçosa, fora alugada à família 
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Amâncio Filomeno com tempo ainda de sofrer a adequação 
conveniente às suas novas funções. Situava-se na zona central 
da cidade, na rua Floriano Peixoto, 963, entre as ruas Pedro 
Pereira e Pedro I.

Para enfrentar a concorrência, era preciso se fazer uma for-
te campanha publicitária em que fossem mostrados à sociedade 
o caráter inovador da escola e os avanços pedagógicos que pre-
tendia implantar.

Sarasate, editor-chefe do jornal O Povo, começou ime-
diatamente a publicar notas e reclames, anunciando o Instituto 
Lourenço Filho, seu quadro de professores e os equipamentos 
didáticos compatíveis com as mais avançadas conquistas da pe-
dagogia moderna.

Na edição de 05 de janeiro de 1938 de O Povo podemos 
ler esta nota:

“Já se acha aberta, desde segunda-feira, a matrícula do 
Instituto Lourenço Filho, estabelecimento de ensino que vem 
empolgando os nossos centros sociais e intelectuais pela sua 
admirável organização pedagógica e administrativa. Esta fo-
lha estampou há alguns dias os estatutos dessa modelar casa 
de educação, pelos quais o público teve integral conhecimento 
das seguras diretrizes que a norteiam. O Instituto Lourenço 
Filho, sob a direção dos doutores Paulo Sarasate e Filgueiras 
Lima, não se restringirá ao trinômio clássico da educação inte-
lectual, moral e cívica. Ao contrário, irá muito além, cuidando 
seriamente da formação do educando sob todos os aspectos, a 
fi m de melhor prepará-lo para a civilização dinâmica e com-
plexa dos nossos dias.

Dispondo de um corpo de professores verdadeiramente 
selecionado, de mobiliário fabricado sob rigorosa orientação 
técnica, de material didático ainda desconhecido em nosso 
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meio, o Instituto Lourenço Filho marcará, estamos certos, uma 
fase nova na história da vida educacional de nossa terra.

Ilustra a presente nota uma fotografi a da fachada do lu-
xuoso e amplo edifício em que o mesmo irá funcionar, à rua 
Floriano Peixoto, 963, e ao mesmo tempo, afastado dos ruídos, 
pois referido prédio é grandemente recuado do alinhamento 
comum, dispondo de largo jardim à frente, ampla área late-
ral e vastíssimo terreno anterior que se prolonga até a rua da 
Assunção. Nessa última parte será magnifi camente instalado 
o Jardim da Infância, que fi cará sob a direção da experiente 
educadora dona Maria Dutra Neves Papaléo.

A assistência religiosa aos alunos do Curso Primário, bem 
como diversas tarefas de formação do I. L. F., fi carão a cargo 
da talentosa e brilhante professora dona Rosita Paiva, elemen-
to de larga projeção da Ação Social Católica em Fortaleza.

É assim, sob os melhores auspícios, que o Instituto Lou-
renço Filho inicia sua patriótica e grandiosa missão educacio-
nal.”

A descrição detalhada do equipamento dos setores e de 
como iria funcionar a nova escola era um fator de atração para 
todos os que pretendiam dar aos seus fi lhos o melhor ensino e a 
mais segura educação:

“O Jardim da Infância, com entrada própria, pela rua da 
Assunção, está instalado em amplos pavilhões, construídos es-
pecialmente para o fi m a que se destinam, em meio de árvores 
e fl ores, proporcionará às crianças um ambiente alegre e sau-
dável, estimulando o seu interesse e ativando o seu desenvolvi-
mento físico e psíquico. A construção dos pavilhões, projetada 
pelo competente arquiteto Emílio Hinko, obedece aos mais ri-
gorosos princípios estéticos, higiênicos e pedagógicos.

O mobiliário do Jardim consta de pequenas mesas laque-
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adas, adaptadas à estatura do educando e pintadas a cores 
alegres e repousantes, tendo cada criança sua cadeira de vime 
própria, cômoda e portátil.

Serão empregados nesse curso, além de vários jogos edu-
cativos ainda desconhecidos em nosso meio, o material de Mon-
tessori, as peças de Froebel, os jogos de Decroli e outros que 
as professoras criarão e organizarão com os alunos, conduzin-
do-os, por essa forma, à melhor educação para sua idade.

Fazendo seus fi lhos cursar o Jardim da Infância do Ins-
tituto Lourenço Filho, dos 3 aos 7 anos, os senhores pais de 
família constatarão dentro de poucos meses o acerto dos con-
selhos contidos no excelente livro “GUIA DAS MÃES” do Dr. 
Wittrock, no capítulo em que se refere à educação inicial dos 
jovens.”

Jardim da infância do Instituto Lourenço Filho

A escola do poeta Filgueiras e do jornalista Sarasate ofe-
recia um Curso Primário dividido em quatro anos ou séries, 
nos quais se propunha aplicar métodos e processos modernos, 
ministrando o ensino sob forma globalizada ou de unidade de 
trabalho. A capacidade criadora e o instinto de curiosidade da 
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criança seriam estimulados e desenvolvidos em jogos, traba-
lhos manuais e outras atividades educativas.

O Curso de Admissão, que teria início um mês depois dos 
demais cursos, funcionaria em caráter permanente durante todo 
o ano letivo e se destinaria a preparar alunos para o Curso Se-
cundário do próprio Instituto, que entraria em funcionamento 
no ano seguinte (1939), bem como para outros estabelecimen-
tos ofi ciais ou ofi cializados, inclusive para a Escola Normal Pe-
dro II e para o Colégio Militar de Fortaleza. 

As excursões: Na fascinante campanha de lançamento, o 
ILF prometia fazer aulas de campo e excursões educativas aos 
museus, jardins públicos, casas comerciais, fábricas, jornais, 
monumentos históricos e sítios onde se pudessem estudar, ao 
vivo, a história, a economia, a fl ora e a fauna cearenses.

As instituições escolares: Como obra complementar de 
sua tarefa educativa, o Instituto manteria diversas instituições e 
departamentos de fi nalidade social, literária, artística e de saú-
de física. Eram citados o Orfeon, sob regência da professora 
Mozarina Jorge Moreira; a Imprensa Escolar, onde os alunos 
deveriam fazer sua iniciação jornalística, publicando mensal-
mente, no jornal O POVO, uma página da escola, em que fi gu-
rariam notícias, entrevistas e as melhores redações; o Clube de 
Leitura, destinado a despertar o gosto pelos livros; o Círculo 
de Pais e Mestres, que ofereceria aos pais um conhecimento 
direto do meio onde seus fi lhos estavam se educando e opor-
tunidade de  relacionamento recíproco entre os educadores e a 
família de seus alunos; o Cinema Educativo, com películas 
selecionadas pelo objetivo de boa formação; a Assistência Re-
ligiosa, a cargo de um sacerdote, auxiliado pela líder da Ação 
Social Católica do Ceará, professora Rosita Paiva; a Educa-
ção Física, confi ada a um técnico especializado, que dirigiria 
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os exercícios, avaliando em cada aluno a capacidade orgânica, 
mediante fi cha antropométrica individual.

A Fonte de Receita: Os preços cobrados pelo Instituto 
Lourenço Filho, embora oferecesse várias inovações pedagó-
gicas, estavam no mesmo nível das demais escolas da época. 
A taxa de matrícula para qualquer curso era de 20$000 (vinte 
mil réis). As mensalidades custavam, no Jardim, 20$000; no 
1o. Ano Primário, 20$000; no 2o. Ano, 25$000; no 3o. Ano, 
25$000; no 4o. Ano, 30$000; no Curso de Admissão, 35$000.

A ardorosa campanha publicitária não fi cou restrita ao jor-
nal O Povo. Todos os periódicos da capital anunciavam a inau-
guração da nova escola, despertando um sentimento de expec-
tativa na população.

O Unitário de 25 de janeiro de 1938, em longa nota in-
formava, a certa altura, que a direção daquele matutino havia 
recebido uma cópia dos estatutos do Instituto Lourenço Filho, 
onde destacava “os capítulos referentes ao Corpo Docente, ao 
Círculo de Pais e Professores e à disciplina escolar, por cuja 
leitura, pode-se avaliar bem a observância minuciosa das mo-
dernas normas pedagógicas que presidiu a feitura dos mes-
mos.

Aliás, não poderia deixar de assim ser, desde que, à frente 
do Instituto, se encontram os doutores Paulo Sarasate e Fil-
gueiras Lima, nomes que são uma afi rmação robusta de traba-
lho e inteligência bem equilibrados.”

Os estatutos, referidos nessas notas, foram, não só publica-
dos em todos os jornais, como também enviados aos mais im-
portantes educadores do Ceará, os lentes do Liceu e da Escola 
Normal.

D. Edith Braga, afamada professora de Pedagogia da 
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Escola Normal, fez publicar no jornal O POVO, de 8 de janeiro 
de 1938, uma carta aberta, vazada nestes termos:

 “ Drs. Paulo Sarasate e Filgueiras Lima, 

cumprimentos cordiais.

Li, com o máximo interesse e conseqüente atenção os esta-
tutos do Instituto Lourenço Filho que vocês me enviaram.

A feliz denominação do novo estabelecimento lembra a 
mais brilhante fase de trabalho, renovação e dinamismo cons-
trutor que se encontra na história educacional de nossa ter-
ra. E, sob esses auspícios, inspirados nesses mesmos ideais de 
progresso e de constante evolução social, há de se erguer, estou 
certa, a obra educativa que ora se inicia.

A seqüência lógica, observada na organização dos cursos 
atende perfeitamente à nova concepção fi losófi ca atribuída por 
James ao espírito humano na formação pragmatista do conhe-
cimento.

Estabelecendo o Jardim da Infância como instituição pré-
primária fi cam preenchidas as exigências da educação funcio-
nal e do desenvolvimento sensorial.

Embora formado de dentro para fora, o pensamento não 
dispensa a colaboração dos sentidos, janelas d´alma, sem os 
quais a própria atividade do educando seria inteiramente to-
lhida.

Os jogos, as danças rítmicas, ginástica historiada, a que 
se refere o artigo 7, letra B, formam o ambiente de sugestibi-
lidade, base do ensino funcional. É um dos aspectos biológi-
cos tão reclamados pela educação moderna. O artigo 9 exige 
a forma globalizada ou de unidade de trabalho na execução 
dos programas do currículo escolar. Essa concepção Decloly 
adotou, organizando o processo de ensino baseado na conti-
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güidade cerebral. O próprio Dewey centraliza e globaliza os 
conhecimentos em torno de uma idéia, quando leva a efeito um 
projeto. O mesmo artigo não esquece a plasmação da consci-
ência cívica do educando.

Estou de acordo e aplaudo o espírito do dispositivo. Edu-
car, na concepção moderna, não é apenas fazer passar o cons-
ciente para o inconsciente, como queria Gustave Le Bon, dan-
do a idéia de que a criança era um ser automático que deveria 
sofrer, mecanicamente, a infl uência material do meio ambiente. 
Educar, como querem os pedagogistas contemporâneos, é um 
processo autoconsciente, que tende a formar em cada educan-
do uma ação coordenadora de suas próprias idéias e inclina-
ções, plasmadas num ambiente moral, de civismo, de amor à 
justiça e ao dever.

Nesse sistema educativo repousam os ideais das gerações 
futuras. Dele, mais do que dos regimes de governo, depende o 
progresso da humanidade.

Está, pois, de parabéns o Ceará pela fundação do Instituto 
Lourenço Filho.

A seus ilustres diretores os votos de felicidade,  

“ex-corde, da 

Edith da Costa Braga.”

 
Assim, saudado pelas eminências da educação, proclama-

do pela imprensa e bem recebido pela sociedade, o empreen-
dimento dos corajosos Paulo e Antônio seria exitoso desde o 
primeiro dia. E foi.

O poeta Antônio Sales, convidado para visitar as instala-
ções da nova casa de ensino, fi cou impressionado, ao ponto 
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de publicar no jornal uma crônica entusiasmada, analisando 
e aplaudindo o elevado padrão de tudo o que viu. Depois de 
constatar que o Instituto seguia linha por linha o modelo de 
ensino indicado pelo educador Lourenço Filho, diz que

“O professor e o jornalista que se reuniram para 
criar esta escola calcularam bem a responsabilida-
de em que incorriam dando-lhe o nome de Lourenço 
Filho, o excelso mestre a quem deve o Ceará a re-
novação completa dos seus métodos de ensino. (...) 
Podemos afi rmar, porém, que ali preside a tudo um 
perfeito conhecimento dos preceitos pedagógicos 
modernos e que se sente em tudo uma vontade ho-
nesta e forte de aplicá-los bem.”

Na manhã do dia 7 de fevereiro de 1938, o Instituto Lou-
renço Filho abria as suas portas para a juventude do Ceará.

Na foto histórica se vêem enfi leirados à frente do prédio 
181 alunos, seus professores (dentre eles, dona Lúcia Dummar) 
e os dois diretores. Sarasate e Filgueiras, muito jovens e ma-
gros, vestem ternos brancos, de linho acetinado, como manda-
vam as regras da elegância daqueles tempos. Estão confi antes, 
como demonstram suas fi sionomias serenas. A confi ança estava 
em todos, nos mestres, nos meninos e meninas e, com certeza, 
nas famílias que os haviam levado para aquela escola.

Como as matrículas continuaram abertas, em 17 de feve-
reiro, a escola já contava com 200 alunos, a marca planejada 
para aquele ano.

Naquela manhã, na rua Floriano Peixoto, 963, começava 
uma nova história. Era a história de uma idéia que haveria de 
crescer acompanhando o tempo e fazendo com o tempo uma 
parceria de inteligência e sensibilidade.
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Sabiam seus idealizadores que aquela instituição somente 
iria se manter se tivesse fi delidade ao seu compromisso ori-
ginal de educar para a vida. Havia neles a consciência de que 
uma boa idéia seria no tempo a mãe geradora de muitas outras. 
Mas todas as idéias remanescentes deveriam se coadunar com a 
principal, farol fi losófi co e guia seguro de uma grande viagem.

Um dia, em 1945, por escolher o caminho do engajamento 
político, Sarasate deixaria a escola. Cumprindo a ordem do des-
tino, Filgueiras tomou em suas mãos as rédeas do projeto. 

Filgueiras Lima cercado de mestres e professorandas do Lourenço Filho





A CONSOLIDAÇÃO
DA ESCOLA

Já em 1939, como vimos, fora implantado o Curso Gi-
nasial, passando o Instituto a denominar-se GINÁSIO 

LOURENÇO FILHO.
O crescimento da escola e a aceitação que recebeu das fa-

mílias cearenses estimularam os diretores. Em 1941 foi criado 
o Curso Normal, que formaria sua primeira turma em 1944. 

Tomado de zelo pelas professoras que formava, como ca-
tedrático do Instituto de Educação e, agora, como diretor de um 
Curso Normal, produziu a ORAÇÃO DA MESTRA, peça espi-
ritual e fi losófi ca que se transformou em leitura obrigatória das 
solenidades de formatura de professorandas em todo o País. A 
Editora Melhoramentos publicou o texto, dando-lhe amplitude 
nacional: 

“ORAÇÃO DA MESTRA

Senhor! Vós que fostes mestre, porque muito amastes, Vós que 
sois o Caminho, a Verdade e a Vida, fazei que em amor a minha alma 
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se abrase, ao transpor cada dia os umbrais da minha escola.
Quero ser para os meus gárrulos discípulos como o pelicano para 

os seus fi lhinhos. Reza a lenda que esta ave prodigiosa – ave da de-
dicação e da renuncia – alimenta os seus pequeninos rebentos com o 
seu próprio sangue, a própria vida. Mata-se lentamente para que eles 
vivam, e cresçam, e sejam fortes e felizes. Amor de pelicano é também 
este amor pedagógico da professora pelos seus alunos, tão grande e tão 
puro amor que não visa a correspondência afetiva nem à compensação 
material. Amor que se contenta com a ventura que aos seres inocentes 
proporciona e concede, com abrir-lhes os olhos e o espírito para as ma-
ravilhas da ciência, as belezas do mundo e os mistérios da eternidade.

Senhor! Bem sei que não sou bastante humilde, e carinhosa, e 
compreensiva, e paciente, e generosa, e doce, para seguir os exemplos 
que nos destes naquele dia em que um bando vivaz de meninos er-
radios vos cercou e envolveu, tomando-vos o passo, quando estáveis 
a caminho de Jerusalém – “Deixai vir a mim as criancinhas”. Como 
numa musica extraterrena, esta frase brotou do Vosso humano cora-
ção divino...

Fazei que o eco destas palavras sacrossantas, rompendo o espaço 
e o tempo, embale constantemente o meu espírito, a minha consciência 
e o meu coração de educadora. Na obra de formação moral e mental 
da infância, ajudai-me a ter sempre em vista o lado criador do meu 
esforço cotidiano para que sinta e compreenda que em cada um dos 
meus discípulos eu devo deixar um pouco de mim mesma. E que nunca 
mais, pela vida em fora, possa romper os laços afetivos e morais que a 
eles me prendem, como cadeias de ouro, mas sempre cadeias.

Ainda que me tentem os ouropéis da glória, o fausto da riqueza e 
o orgulho das posições eminentes – dai-me forças para vencer a tudo e 
a todos, mantendo-me intransigentemente fi el ao ideal a que me con-
sagrei, debaixo das Vossas bênçãos, com o pensamento em Vós, para 
servir-Vos, ó meu Mestre, meu Guia e meu Senhor!”

Em 1952 nascia o Curso Científi co e a nova denominação: 
COLÉGIO LOURENÇO FILHO.

O sucesso do empreendimento não subiu à cabeça do edu-
cador Filgueiras Lima. Ele continuava o mesmo homem sim-
ples e desapegado dos bens materiais. Fornecia bolsas de es-
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tudo aos parentes e aos fi lhos de amigos e, às vezes, mesmo 
sem nenhum vínculo com o benefi ciado, concedia os descontos 
especiais e até a gratuidade plena. Diante de um aluno inteli-
gente e aplicado, empolgava-se e, daí, vinha toda a cobertura 
e a proteção para encaminhá-lo da melhor maneira para que 
alcançasse os seus sonhos de vida.

Defensor da liberdade, no verso e na prática, não transigia, 
entretanto, com a quebra da autoridade e o desrespeito gratuito, 
nem com qualquer tipo de  atitude fora de propósito.

A professora Olga Nunes Costa, em depoimento para uma 
monografi a de Filgueiras Neto, observa que a autoridade de 
Filgueiras Lima era carismática: as pessoas o obedeciam por-
que tinham por ele admiração e respeito. Contudo – continua a 
mestra – isso não impedia que ele se relacionasse bem com os 
alunos do colégio. Muito pelo contrário: ele tinha um relacio-
namento paternal e carinhoso com todos os seus alunos. A pro-
fessora conta, ainda, que não se lembra de tê-lo visto aumentar 
a voz para quem quer que fosse e também, que ele jamais repre-
endia um funcionário ou um aluno em público, pois acreditava 
na força do diálogo e, através dele, tentava orientar, freando 
eventuais atos de indisciplina.

O professor Vicente Soares diz que 
“não foi uma nem duas vezes que presenciei o 

educador Filgueiras dialogar com seus comandados 
do Colégio Lourenço Filho no sentido de fazê-los en-
xergar o lado sublime da profi ssão de professor. Para 
ele, o magistério tinha que ser uma profi ssão diferen-
te, pois não podia ser exercida apenas por um buro-
crata competente ou por uma máquina miraculosa 
de transmitir conhecimentos. Era mais uma missão. 
Não é a toa que ele cunhou aquela frase esplêndida, 
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que está gravada no bronze de sua herma, ali, na en-
trada do colégio: ‘ENSINO COMO QUEM REZA: 
COM A ALMA GENUFLEXA.’ 

 O mestre era assim e assim gostaria que fôsse-
mos por igual.”

No andar superior do casarão da Floriano Peixoto fez fun-
cionar quatro apartamentos que se destinavam a hospedar os 
parentes que vinham do interior estudar na capital. Era uma 
“república” de estudantes, mas ninguém pagava nada. Alguns 
desses rapazes trabalhavam na escola e, nesse caso, eram remu-
nerados como qualquer funcionário.

Prof. Humberto e algumas de suas alunas

Humberto Oliveira, primo do poeta, que exerceu diversas 
funções públicas como Chefe de Gabinete da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, da Secretaria Estadual de Cultura e da 
Secretaria Estadual de Educação (em todas estas ocasiões, con-
vocado por Ernando Uchoa Lima), foi um dos moradores da 
“república” do Lourenço Filho.
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Ele conta que veio do Crato, no fi nal do ano de 1945, aos 
18 anos de idade. Sua mãe era prima legítima de Filgueiras 
Lima. Quando o poeta, aos dez anos de idade, foi atingido por 
aquele raio, no Colégio Diocesano, foi acolhido pela mãe do 
professor Humberto e na casa dela fi cou até que tivesse condi-
ções de regressar para Lavras.

Abrigado no Lourenço Filho por seu diretor, ali Humberto 
fez carreira profi ssional como professor de Geografi a e mem-
bro da diretoria. Foi tesoureiro, coordenador e vice-diretor do 
colégio. Presenciou muitas passagens reveladoras da magnani-
midade e da vocação legítima de educador do nosso biografa-
do. Emociona-se ao falar do chefe e amigo que considera como 
um exemplo de vida. 

Homem de confi ança de Filgueiras Lima, quando o poe-
ta, em 1950, solicitado pelo Ministério da Educação e Cultura, 
teve que morar por seis meses no Rio de Janeiro, coube-lhe 
assumir as árduas responsabilidades da tesouraria do Lourenço 
Filho, informando ao primo, por carta, tudo o que se passava 
por aqui.

De lá, Filgueiras Lima respondia, estimulando ao Humber-
to com palavras de elogio à sua missão. Como pode ser visto 
neste trecho de carta:

 “Rio, 3/4/1950.

 Prezado Humberto:

  (...)

Aprecio, com olhos de quem sabe ver e julgar, o seu belo 
trabalho no posto de alta confi ança que lhe entreguei em nos-
so colégio. Daí as apreciáveis vantagens que lhe favoreci no 
ano passado, quando você ainda não se assenhoreara de todo, 
como agora, dos complexos problemas e responsabilidades do 
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seu cargo, muito mais que de simples tesoureiro, de colabora-
dor efetivo de uma obra que também lhe toca e certamente se 
ligará em defi nitivo ao seu futuro. Vejo-o agora perfeitamente 
integrado no árduo mister de conservar e solidifi car cada vez 
mais os alicerces materiais desta casa de educação. Sei perfei-
tamente da dedicação que você lhe dedica e que corresponde 
ao meu devotamento por ela e pelos jovens consangüíneos que 
coloquei dentro da linha de seu destino histórico e social.

Não confronte a sua situação com a de ninguém, porque 
ninguém mereceu mais consideração e estímulo do que você 
num início de jornada, já hoje francamente vitoriosa e reta.

O “fatigado timoneiro” para gozar umas precárias férias, 
ver-se na contingência de gastar facilmente o que ganhou com 
sacrifício e suor em longos vinte anos de pelejar sem tréguas. 
Se ao seu lado vê, decididos e compreensivos, aqueles cuja res-
ponsabilidade plasmou e defi niu, é certo que o seu ânimo se 
reanimará, ao calor desta solidariedade.

Aguardo carta sua pelos próximos correios.

Conte sempre com a amizade do seu primo

Filgueiras.”

 
O professor Vicente Gomes de Oliveira, outro hóspede da 

“república” do Lourenço Filho, afi rma que nos quatro quartos 
dos altos do colégio chegaram a morar 11 rapazes. Lembra al-
guns nomes, além dele e do Humberto: o João Filgueiras, deve 
ter sido o primeiro morador. Era primo e mais velho do que 
os outros. Participou da diretoria do colégio. Tinha o Amadeu 
Filgueiras Lobo, o Hosenar de Brito, o Gerson Xavier, o Carlos 
Bacurau, o Carlos Régis...

Vicente Gomes não era primo do poeta. Chegou até 
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ele através de um parente. Foi 

Prof. Vicente Gomes

recebido e conquistou de ime-
diato a simpatia do mestre. Pas-
sou a trabalhar no colégio. 
Hoje, aos 72 anos (em 2005), 
guarda em sua alma a imagem 
daquele que considera o perfei-
to cidadão. Com medo de não 
segurar a emoção, resolveu es-
crever o seu depoimento, do 
qual extraímos o essencial: 

  (...)

“Conheci o dr. Filgueiras nos anos 40, quando, vindo de 
Cedro para estudar em Fortaleza, ele me abriu as portas para 
que eu, assim como outros rapazes que não tinham situação 
fi nanceira boa, pudesse realizar o sonho de estudar.  

Através de um primo que trabalhava no Colégio Lourenço 
Filho, cheguei até ele e logo caí na sua graça. Tudo fazia para 
corresponder seus benefícios. Concluí o curso ginasial e o co-
legial. Fui coordenador do colégio e professor de Matemática. 
Mais tarde ingressei na Faculdade de Pedagogia.

Conservei a amizade de dr. Filgueiras  o que, para mim, 
além de grande honra, era um grande prazer.

No seu colégio, de que guardo boas recordações, vi passar 
gerações e vi ser cultuada a pedagogia que o Mestre ensinou. 
Naquela casa de educação todos eram unânimes em elogiar 
seu diretor que, desde 1938, conservava a história e entregava-
se ao magistério com muita coragem e dedicação. Aquela casa 
era a “menina de seus olhos” e ali a educação tinha por base 
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a responsabilidade do cidadão, o patriotismo, a liberdade, o 
diálogo e o saber. Eliminou o “castigo” do modelo conserva-
dor e passou a aplicar uma pedagogia moderna, sem interesses 
particulares, onde o foco maior era o aluno.

Como sempre digo, meu amigo Filgueiras era mais do 
que um amigo: era um irmão, pois sabia ouvir, sabia entender. 
Homem de coração grande e alma nobre, não visava grandes 
lucros fi nanceiros em seu colégio. Para ele, o objetivo de tudo 
era o crescimento pessoal e social do homem que se formava 
dentro daquelas paredes. Quando o aluno não podia pagar 
a anuidade ele sabia muito bem como fazer. Ajudava-o a ca-
minhar, a trilhar o rumo do bem, sem discriminações, pois 
tinha, como grande educador, um espírito de sacerdote, reco-
nhecido por todos os outros educadores da época.

Foi alvo de inúmeras homenagens em vida e depois da 
morte também, merecidamente.

Aqui incluo a minha humilde homenagem ao escrever 
estas memórias. Homenagem que não tive oportunidade de 
fazer enquanto ele conviveu conosco. Agradeço sempre, no 
recesso de meu coração, por tudo que de suas incansáveis 
mãos eu recebi.

Entre nós, seus mais íntimos amigos, deixou uma gran-
de lacuna, principalmente na vida dos que dele beberam os 
mais ricos ensinamentos. Sabemos que um homem de bem é 
imortal. Principalmente os poetas de seu porte, que, através 
da poesia, imortalizam seus sonhos e através de seus gestos 
imortalizam a realidade, seu passado, sua família, sua terra 
e seu país.

Se hoje me fosse dada a oportunidade de lhe falar, diria 
apenas uma palavra e essa bastaria para agradecer ao gran-
de exemplo de minha vida: OBRIGADO, MEU MESTRE!”
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A professora Cleide Dutra Gomes foi uma das legendas 
do Colégio Lourenço Filho. Durante anos trabalhou naquela 
instituição de ensino, numa perfeita identifi cação da vida com 
a profi ssão. Chegou menina na escola, na alfabetização, e ali 
construiu sua formação, evoluindo profi ssionalmente até atin-
gir a diretoria. Aposentou-se como Diretora Administrativa.

Dona Cleide relata:

“Eu tive difi culdade para aprender a ler. Na escola e em 
casa, todos tentavam, mas eu não conseguia aprender. Quan-
do tinha sete anos, alguém chegou para a minha mãe e disse 
que havia um colégio novo, fundado há pouco tempo, mas de 
grande efi ciência. Por que não levava a menina para estudar 
lá?Aí minha mãe me matriculou no Instituto Lourenço Filho.

Eu era muito tímida e naquele primeiro dia parecia que 
estava chegando num mundo novo, diferente. A primeira im-
pressão que tive do diretor foi a de que, mesmo sendo um 
homem jovem, parecia um senhor de mais idade, um pai. Ele 
era calmo, tranqüilo, e visitava todas as salas, mas tinha de-
dicação especial pelo Jardim da Infância.

Em seis meses aprendi a ler e,

A jovem normalista Cleide Dutra

 
então, tomei gosto pelo estudo. Mi-
nha família adorou a minha trans-
formação e fez questão de me man-
ter no colégio.

Fiz todo o seriado, do Primá-
rio ao Ginasial. Daí, tomei a deci-
são de fazer o Curso Normal. Seria 
professora, o caminho natural da 
maioria das mulheres que estuda-
vam naquele tempo.
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Diplomei-me em 1954 e, sem emprego, fui para casa, 
onde aguardava o resultado de uma inscrição que fi zera para 
Professora Substituta de uma escola pública.

Um dia, recebo um telefonema. Era o dr. Filgueiras me 
chamando ao colégio. Queria falar comigo. Fui com o cora-
ção aos pulos. Será que ele queria me dar um emprego?

Minha esperança foi confi rmada. Sim, o dr. Filgueiras 
queria me contratar, inicialmente, por um expediente. É que 
a secretária do Normal, a Terezinha Holanda, ia se casar e 
deixar a escola. Era preciso treinar uma pessoa para fi car em 
seu lugar e eu fora a escolhida. Três meses depois, eu era a 
secretária do Curso Normal.

Passei a fazer todo aquele trabalho que, convenhamos, 
não era fácil. Hoje tem a informática. Naquele tempo era 
tudo manual: mapas de notas, diários de classe, contratos 
de professores e até o acompanhamento dos alunos dentro do 
colégio. No Curso Normal não havia bedel e cabia à secretá-
ria dar assistência disciplinar às alunas.

Da secretaria do Normal eu era convocada para, de vez 
em quando, assessorar o Alexandre Oliveira na secretaria 
geral. Depois de alguns anos o Alexandre saiu e eu assumi a 
secretaria geral.

Também ajudava o Hugo Oliveira na tesouraria. Então 
o Hugo passou no concurso do Banco do Brasil e o dr. Fil-
gueiras me chamou para uma reunião que ele classifi cou de 
“muito séria”. Disse-me que precisava de uma pessoa de sua 
estrita confi ança na tesouraria. Havia analisado vários no-
mes e se decidido pelo meu. Mas também não podia me libe-
rar da secretaria geral. Assim, eu teria que acumular, com as 
devidas compensações salariais, os dois cargos.

Fiquei com medo das responsabilidades que cresciam. 
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Falei para ele que não entendia de dinheiro e não queria as 
novas funções. Ele não aceitou minhas ponderações e eu fui 
obrigada a assumir. Assistia à secretaria e à tesouraria. Tem-
pos depois, entrou a Oriá (Maria do Carmo Oriá) e para ela 
eu passei as tarefas de secretária. Fixei-me na tesouraria.

Em 1963 o dr. Filgueiras resolveu criar uma S.A. (Socie-
dade Anônima). A idéia dele era dar continuidade à sua casa 
de educação e, por isso, queria repartir as responsabilidades 
com alguns cotistas, os professores mais velhos, mais com-
prometidos com o projeto, como o Washington Costa Alencar, 
o Vicente Soares, o Framberto de Castro Façanha, o Eduardo 
Lima, o José Delídio Pereira, o Paulo Aguiar, o Francisco 
Austregésilo Rodrigues de Lima e outros. E eu fui convocada 
para a função de Diretora Administrativa do que se chamou 
de Instituto Educacional Lourenço Filho S.A. Ele era o pre-
sidente e o seu fi lho, o dr.Rui Filgueiras Lima, o vice-presi-
dente. O instituto era uma espécie de entidade mantenedora. 
Na direção do colégio fi cou o dr. Ernando Uchoa Lima e nas 
coordenações (ou vice-diretorias) o Humberto Oliveira, no 
turno da manhã; o Vicente Gomes, no turno da tarde, e o Pau-
lo Aguiar, no turno da noite.

Era esta a grade administrativa do Lourenço Filho quan-
do o dr. Filgueiras  morreu, em setembro de 1965.”

Assim nasceu e constituiu o seu conceito o Colégio Lou-
renço Filho. Uma escola, como vimos, sonhada e planejada 
realmente para educar. À frente dela esteve um homem que 
gostava de plantar e de construir. Um lavrador de sonhos, um 
edifi cador de cidadãos.

Sereno e pacífi co, o poeta nunca quis para o seu colé-
gio as amarras da acomodação. Ousou, inovou, andou passo a 
passo com sua época e, talvez, adiante dela.
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Apostou na juventude de sua terra e, sobretudo, apostou 
no tempo.  O sonhador que colhia estrelas sabia pisar fi rme 
nas terras do futuro.

O tempo é uma das categorias básicas da vida. O tem-
po aperfeiçoa, abaliza, serena. O tempo que macera o vinho, 
valoriza a arte e constrói a pátina da autenticidade, nos seres 
humanos tece a experiência, vestindo-os de segurança e ob-
jetividade. 

Filgueiras Lima, um homem de grande alma, que já fi zera 
e haveria de fazer versos magnífi cos sobre o sentimento hu-
mano, olhava o seu colégio com uma ternura infi nita.

Era um poema de pedra e argamassa, escrito por suas 
mãos telúricas no chão amoroso de seu ideal.

Entrega de certifi cados do Curso Ginasial da Turma de Osvaldo Aranha



EM FAMILIA

1. Amazônia, a musa
 

No jornal O POVO de 31 de julho de 1935, pode ser 
encontrada esta nota social:  

“ENLACE

AMAZÔNIA BRAGA—FILGUEIRAS LIMA

Consorciaram-se hoje a gentilíssima e prendada senho-
rinha Amazônia Braga, dileta fi lha do saudoso Cel. Anastá-
cio Braga, já falecido, e de sua exma. viúva Da. Sílvia Bra-
ga, com o Dr. Antônio Filgueiras Lima, fi gura exponencial 
dos nossos círculos intelectuais e professor catedrático de 
Técnica de Ensino da Escola Normal Pedro II.

Serviram de paraninfos aos atos civil e religioso, por 
parte da noiva, o Dr. Murilo de Alencar e exma. senhora e 
o Dr. Perilo Teixeira e Da. Zilda Braga. Por parte do noivo, 
o Dr. Martins D’Alvarez e senhora, Dra. Henriqueta Gale-
no, Dr. Caio Quinderé, Srta. Antonieta Braga e Sr. Aluísio 
Filgueiras.
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A cerimônia revestiu-se de muita simplicidade, sendo 
os ofi ciantes, no Civil, o juiz Dr. Avelar Rocha, e, no religio-
so, o revmo. Mons. José Quinderé.”

O casamento assinalava o momento culminante de uma 
história de amor que já vinha se construindo há cerca de cinco 
anos. Amazônia, a jovem prendada de que fala o colunista so-
cial, era fi lha de um fazendeiro, comerciante, tabelião e líder 
político de destaque no interior. Anastácio Alves Braga, o pai 
de Amazônia, desfrutara de alto conceito, não só em sua terra 
natal, Itapipoca, mas em todo o Ceará, despontando, nos fi nais 
dos anos 20, como um dos nomes que poderia chegar à Presi-
dência do Estado. Ex-seminarista da Prainha, deixara o semi-
nário para assumir a responsabilidade de batalhar pelo sustento 
de sua mãe e suas irmãs, pois era o único fi lho varão do fale-
cido capitão Inocêncio Francisco Braga. Às vésperas de 1900 
arribara para a Amazônia que, na virada do século 19, repre-
sentava o sonho fascinante de riqueza dos jovens nordestinos, 
e ali, em companhia de seu primo, o engenheiro Anário Bra-
ga, internara-se pelo rio Juruá, a demarcar seringais, uma das 
mais rendosas atividades naquela época. Com muito esforço e 
equilíbrio, dentro de alguns anos conquistou sua independência 
econômica, regressando a Itapipoca, por volta de 1906. Estabe-
lecido como comerciante e produtor rural, granjeou populari-
dade e, já em 1910, assumia a chefi a do município. Mais tarde 
foi eleito deputado estadual, durante o quadriênio de Justiniano 
de Serpa. Segundo a opinião de credenciados homens públicos 
de seu tempo, dentre eles, o desembargador Virgílio Firmeza, 
“Anastácio Braga foi um cidadão predestinado ao trabalho pelo 
bem-estar coletivo, pela felicidade de seus concidadãos, que o 
festejavam jubilosos, e isso o demonstrou sufi cientemente, va-
lendo-se das múltiplas facetas de seu espírito generoso, de sua 
chama iluminadora às realizações mais fecundas.”    
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Anastácio Braga casou-se aos 33 anos, em 1907, com dona 
Sílvia de Souza Braga, fi lha do capitão Prismilau Camerino de 
Souza e de dona Tereza de Albuquerque. O casal teve dez fi -
lhos, três homens e sete mulheres:

Amazônia, Tereza, Antonieta, Murilo, Zilda, Sílvio, Doni-
zetti, Nilce, Sônia e José.

Anastácio Braga, sogro do poeta

Homem generoso por natureza, tinha o dom de fazer amigos 
e os fazia com gosto, arte e espontaneidade. Bonachão, recebia 
a todos com o coração aberto e sincera felicidade. Segundo So-
ares Bulcão, seu vibrante biógrafo, “sua casa, em Itapipoca, era 
uma mansão aberta a quantos o procuravam, amigos e desco-
nhecidos, correligionários ou não, a qualquer hora do dia ou da 
noite, onde encontravam sempre hospedagem franca, agasalho 
carinhoso e essa proverbial sedução, essa natural simplicidade 
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de trato, que era toda sua, e que o tornava, desde logo, um ami-
go precioso, um íntimo, com quem eram escusadas cerimônias 
e formalidades.”

Seus adversários, porém, não suportaram sua ascensão po-
lítica, que era, indiscutivelmente, vertiginosa, e poderia levá-lo, 
em breve, ao Palácio da Luz. Por isso, na manhã trágica de 7 de 
janeiro de 1928, Anastácio Braga foi cruelmente assassinado, 
em Itapipoca. Tinha 54 anos. 

“Cumpriu-se o seu fadário – diz Soares Bulcão – nasceu 
para a política e morreu por ela, vítima do seu grande prestígio, 
que se tornara um empecilho insuperável à ambição dos adver-
sários, estorvo só removível com a sua morte.”   

O nome de sua primogênita fora naturalmente uma home-
nagem à exuberante região de onde arrancara sua primeira con-
dição de sair ele próprio e tirar suas irmãs da linha de difi cul-
dades a que a orfandade os deixara. Uma promessa, quem sabe, 
feita no mormaço sombrio da fl oresta, e cumprida com fervor, 
anos depois, quando batizou a primeira fi lha. 

Amazônia, um nome que sozinho, sem adjetivo algum, já 
poderia atrair um poeta, saturado das Marias e Franciscas de to-
dos os dias e de todas as casas. Um nome imenso e clorofi lado, 
carregado de mistério e poesia. 

O primeiro contato do poeta Filgueiras Lima com Amazô-
nia Braga ocorreu em Itapipoca, por volta de 1929. Ela era uma 
jovem professora e ele o inspetor que chegara para fi scalizar o 
ensino público naquele município. No desempenho de seu tra-
balho, Filgueiras, chegando à escola, costumava escolher uma 
classe, aleatoriamente, e, ali assentando-se, assistir a uma aula. 
Pedia sempre que a professora fi casse à vontade, como se ele 
não estivesse presente, dando a aula da mesma forma que o fa-
zia no dia-a-dia. Ora, essa naturalidade era impossível. Diante 
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do olho crítico do funcionário da Instrução Pública, qualquer 
uma fi cava tensa, nervosa, incomodada. Amazônia não gostou 
de ser a escolhida. Entretanto, como era uma moça preparada, 
procurou esmerar-se na sua demonstração. A determinada altu-
ra, notou que estava se saindo bem, pois, além de ensaiar um 
leve sorriso, o inspetor acenava com sinais positivos de aprova-
ção. E, quando soou a sineta, levantou-se para cumprimentar a 
professora, dando de viva voz o parecer, que depois seria con-
signado no relatório elogioso que apresentou ao Departamento 
de Instrução Pública.

Ao apertar as mãos da professora, veio o choque. Sentiu 
que estavam trêmulas, úmidas e nelas demorou o calor de suas 
mãos. No encontro de olhares dos dois jovens, uma breve cen-
telha fulgurou.

O poeta nunca mais haveria de esquecer a sensação daque-
las mãos, objetos de alguns dos seus mais líricos poemas:

 
“Dá-me, ó Toda Pura, as tuas mãos macias,
em que há veias azuis como o nosso destino.
Alvas mãos de legenda e alegorias
que espalham, na quietude dos meus dias,
como lírios reais, seu aroma divino...
  (...)
Na vida áspera de escolhos,
dentro das minhas sempre quero tê-las,
pois, vendo o céu escuro dos teus olhos,
para mim – os teus dedos são estrelas.”
 
Dona Sílvia de Souza Braga transferiu-se, no fi nal daquele 

mesmo ano, com a família para Fortaleza, vindo morar na rua 
24 de Maio. Amazônia conseguiu ser lotada, como escriturária, 
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na sede do Departamento da Instrução Pública. Ali via cons-
tantemente o Filgueiras, que só ocasionalmente era mandado 
para as inspeções do interior do Estado. O destino ajudava aos 
dois.

Todos os dias o poeta passava pelo birô da escriturária 
para cumprimentá-la e havia aquele aperto de mãos. 

Passaram, depois, a trocar bilhetes que, do simples teor 
de admiração recíproca, evoluíram para a declaração mal dis-
farçada do sentimento afetivo. Tudo, porém, com o abundante 
uso dos símbolos e das metáforas. Nesse começo tímido não 
havia entre eles confi ssões explícitas.

Filgueiras também temia que não fosse visto com bons 
olhos por seu superior um romance dentro da repartição. Te-
riam, pois, que ter cuidado por algum tempo, até que a situa-
ção fosse naturalmente absorvida pelo diretor e pelos colegas. 
Tempo difícil.

Os dois sabiam que estavam namorando, mas escamotea-
vam a confi ssão da paixão irrecusável.  E o poeta murmurava:

 
“Nosso amor é um segredo lindo! Nosso amor
será mesmo possível defi ni-lo?
Semelha um céu puríssimo e tranqüilo
que esconde de astros de ouro divino esplendor...
 
Eu jamais te direi o que há dentro de mim...
O que tens dentro da alma não me dizes...
Até parece o afeto das raízes
na vida subterrânea do jardim
de cujo encanto fala o perfume da fl or.
A verdade é que eu te amo e tu gostas de mim.
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 É um lindo segredo o nosso amor.”
 
Em junho de 1930, o grande acontecimento social era a 

anunciada inauguração do cinema falado em Fortaleza. Assim 
o jornal Correio do Ceará iniciava comentário sobre a novida-
de, na edição de 11.6.30: 

“Vae constituir um acontecimento social de rele-
vada importância a introdução do cinema falado em 
nossos meios elegantes. Fortaleza toda, numa agi-
tação fremente de enthusiasmo, aguarda, ansiosa, o 
dia em que os cartazes da Empresa Luiz Severiano 
Ribeiro annunciarão a estréia desse maravilhoso 
surto da cinematographia moderna.” 

A curiosidade despertada por esse avanço tecnológico na 
cinematografi a era em todos aguçada e dela não podiam esca-
par Amazônia e Filgueiras. Nilce, irmã de Amazônia, que na 
época tinha apenas sete anos, não sabe dizer se os dois foram 
à anunciada inauguração, embora se lembre daquela agitação 
toda. 

Aconteceu no Cine Moderno, no dia 19 de junho, e o fi lme 
escolhido foi a revista “Broadway Melody”, o mesmo que inau-
gurara o cinema falado nos Estados Unidos. 

Quando entrevistamos dona Amazônia, em agosto de 1996, 
ela afi rmou que no começo do namoro ia muito ao cinema com o 
seu poeta, acompanhada de um casal amigo.

Nilce, a irmã, indica que o casal amigo a que Amazônia se 
referia era formado por Justina e Amarante, companheiros de 
todas as saídas. “Os quatro eram unha e carne”(sic).

Waldetrudes do Amarante Brandão, militar de carreira que 
chegaria a General-de-Brigada, por aquele tempo era um jovem 
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Tenente. Namorava  com Justina Albano, fi lha do poeta José 
Albano e de sua mulher, d. Gabriela da Rocha. Justina, que 
tinha mais ou menos a mesma idade de Amazônia, foi, em toda 
a vida, a sua maior amiga. Justina e Amazônia noivaram e casa-
ram pelo mesmo tempo. É interessante verifi car quão duradou-
ra foi esta amizade, que teve início nos anos 30 e se estendeu 
até a morte de Amazônia, no último ano do século XX. 

No fi nal dos anos 60, há mais de trinta anos daqueles tem-
pos em que os dois casais se consorciavam para ir ao cinema e 
às quermesses da pacata Fortaleza de antanho, Amazônia, viú-
va, todas as vezes que vivenciava uma difi culdade e se tomava 
de apreensão, era para os dois amigos que comunicava os seus 
anseios. 

Quando o namoro de Filgueiras e Amazônia fi cou decla-
rado, o poeta ia todas as noites à rua 24 de Maio visitar sua 
amada. Namoro cheio de recatos, como era da época. Os dois, 
conversando amenidades, na presença dos familiares, sem ne-
nhuma manifestação mais ardorosa de contato físico. Era a co-
municação dos olhares, dos furtivos apertos de mãos e do bei-
jo cerimonial, na testa ou na mão, da chegada e da despedida. 
Aquela respeitável distância. 

Nilce Braga da Silveira Martins comenta:

“A 24 de Maio era uma rua muito calma. Não 
tinha casas de comércio, só residências. E o Filguei-
ras fi cava lá em casa, na sala de visitas, conversando 
com a Amazônia. Minha mãe gostava muito dele, por 
ser um rapaz inteligente e esforçado.

Naquele tempo, sendo a Amazônia a mais velha, 
era quem nos orientava. Quando nosso pai morreu, 
deixou muita fortuna. Em Itapipoca, ele era o dono 
das usinas de benefi ciar algodão, arroz, açúcar e mi-
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lho. Essas coisas todas eram de meu pai. Além do 
cartório , que era lá em casa mesmo. Ele havia sido 
deputado e muitos falavam que poderia ser eleito 
Presidente do Estado.

Mas, com o seu assassinato, tudo foi dilapidado. 
Minha mãe, muito abalada, não assumiu o comando 
e fi cou um ano inteiro chorando, curtindo a viuvez 
trancada dentro de um quarto. A Amazônia, que ti-
nha 18 anos, é quem tomava conta das coisas. Era 
tudo muito difícil. Assim mesmo, o que o papai dei-
xou foi tanto que deu para a mamãe educar todos os 
fi lhos.”

Dona Sílvia costumava viajar para Itapipoca para rever os 
parentes e descansar na Fazenda Sanharão. Nas férias levava os 
fi lhos. E o poeta fi cava cheio de saudades da namorada: 

“Partes. É breve a viagem. Mas, que importa?
Pois um dia sem ti vale cem dias
vividos ante uma paisagem morta.
 
Sem teus olhos, Amor, sem teu encanto,
são as horas inúteis e vazias,
cheias apenas de tristeza e pranto.
 
Voltarei breve! Trêmula, disseste.
E eu te espero há dois dias revoltado
contra a soalheira do sertão agreste.
 
Queimas o rosto ao sol. Mas, nos caminhos,
ao ver-te os olhos de um fulgor magoado,
põem-se a cantar todos os passarinhos!
 
Vais sofrer. Vais chorar. Tenho certeza.
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E ao contemplar teu rosto assim de luto
talvez te desconheça a natureza.
Que mudança nas árvores de agora!
Já não ofertam mais fl ores e fruto
à companheira gárrula de outrora!
 Cai a tarde num triste desencanto.
A vida me parece um mar de abrolhos
na tua ausência que amargura tanto!
 
E, de longe, entre lágrimas te vejo.
Meus olhos têm saudades dos teus olhos
e meu beijo saudade do teu beijo...” 

Foi um longo namoro para aquele tempo, tempo em que as 
pessoas se casavam muito jovens. 

O noivado foi ofi cializado a 19 de dezembro de 1933, logo 
depois de Filgueiras ter sido ofi cialmente declarado o vencedor 
do concurso para a cadeira de Didática da Escola Normal. 

Quando noivaram, duas irmãs mais novas da Amazônia já 
haviam casado. A Teresa, com o advogado e farmacêutico Mu-
rilo Alencar, e a Zilda, com o Perilo Teixeira. Perilo haveria de 
fazer brilhante carreira política, como deputado estadual e fe-
deral. Grande orador, tornou-se um dos homens públicos mais 
queridos da história de sua terra.  

Do período do noivado, Nilce Braga lembra um fato mar-
cante:

“Estávamos certa noite na casa de nossa irmã 
Tereza, eu, a Amazônia e o Filgueiras. Tereza e seu 
esposo, o Murilo, saíram para o cinema e eu subi 
para o segundo pavimento da casa, deixando o ca-
salzinho noivando na sala. Já estava me acomodan-
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do para dormir, quando me deu sede e eu desci para 
beber água. Da escada vi a cena. Os dois estavam 
se beijando! Dei um berro enorme e eles tomaram 
um susto. Se despediram rapidamente e ela veio em 
cima de mim. Se não guardasse segredo absoluto do 
que vira, iria me dar mal com ela! Eu, que na verda-
de tinha achado lindo aquele beijo, guardei segredo, 
sim.”

O casamento, como vimos no topo deste capítulo, ocorreu 
no dia 31 de julho de 1935. Cerimônia simples, paraninfada 
pelos parentes e pelos amigos mais íntimos. E aconteceu na 
Catedral, a velha Igreja da Sé demolida três anos  depois, em 
1938. 

A velha catedral

A história daquele antigo templo começara em 1699, quan-
do foi anunciada a Ordem Régia para a sua construção. Deter-
minação esquecida por anos, somente através de outra Ordem 
Régia, de 12 de fevereiro de 1746, foi dado início à construção, 
terminada em 1795.
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Em 1820, uma vistoria descobriu que o prédio da Matriz 
estava seriamente avariado e poderia cair a qualquer momen-
to. Foi, então, demolido pela primeira vez e, no mesmo lugar, 
construído um novo templo sob projeto do engenheiro austría-
co José Antônio Seifert. A construção levou 34 anos, ocorrendo 
a inauguração no dia 2 de abril de 1854.

Em 1938, no episcopado de dom Manuel da Silva Gomes, 
verifi cando-se novas avarias, a Igreja da Sé, aquela em que se 
casara Filgueiras Lima três anos antes, foi outra vez demolida, 
lançando-se no ano seguinte a pedra fundamental de um novo 
templo.

A atual Catedral de Fortaleza, que levou quase 40 anos sen-
do construída, foi inaugurada no dia 22 de dezembro de 1978 
pelo arcebispo metropolitano Cardeal Dom Aloísio Lorscheider.  

Os recém-casados moraram inicialmente na rua 24 de 
Maio, 320. Depois de uma passagem pelo bairro da Gentilân-
dia, fi xaram-se na rua da Assunção, 136. 

Fortaleza era ainda uma cidade de médio porte. Nos fi nais 
da década de 30, a capital do Ceará tinha em torno de 150 mil 
habitantes. As pessoas que moravam no Centro se conheciam 
pelo nome. A rua da Assunção, no coração da cidade, onde Fil-
gueiras e Amazônia moraram até 1955, era uma rua de notá-
veis. O professor Antônio Martins Filho, fundador da Univer-
sidade Federal do Ceará, no capítulo 41 de um dos volumes de 
suas memórias, “Maioridade”, relaciona os moradores daquela 
rua nos anos 40 do século passado, onde ele próprio residira a 
partir de 1944. Somamos ao seu relato o depoimento do mé-
dico urologista Ary Ramalho, menino e adolescente da rua da 
Assunção, para reconstituir uma fatia da história de Fortaleza e 
mostrar como muitos dos residentes daquela artéria se tornaram 
personagens famosos no Ceará. 
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Segundo Martins Filho e Ary Ramalho, entre as ruas Pe-
dro Pereira e Pedro I, moravam o doutor Dario Correia Lima, 
ministro do Tribunal de Contas do Estado; Pedro Ribeiro, um 
senhor forte e corado, que tinha uma fi lha chamada Mirian; Al-
fredo Turbay que, pelo nome, deveria ser da colônia sírio-li-
banesa; Clóvis Holanda e sua mulher, a dona Andozinha, pais 
de Dóris e Ulisses Holanda; Dimas Marçal, comerciante, dono 
da famosa pastelaria “Leão do Sul”; Artur Dias, funcionário 
da Alfândega, e seu irmão Carlos Ernesto Pontes Dias, de ori-
gem da Zona Norte; Joaquim Ibrahim, pai do futuro político 
Adahil Barreto (deputado estadual e federal) e de seu irmão, o 
futuro radialista e vereador José Júlio Cavalcante; Raimundo 
Alves, construtor e empreiteiro; Miguel Machado, comerciante 
do ramo de eletricidade; Jonas Demétrio, comerciante, na mes-
ma casa que, depois, seria habitada pelo professor Denizard 
Macedo, escritor e membro da Academia Cearense de Letras 
e do Instituto do Ceará; Pedro Ramalho, pai de José Maria, 
Anísio, Senhorinha, Aluísio, Lúcio e de nosso entrevistado Ary 
Ramalho; Dídimo Vieira, casado com dona Emir, pai do futuro 
professor, poeta e membro da Academia Cearense de Letras 
Horácio Dídimo, e de seus irmãos Fernando, Vicente e Elia-
ne; Waldemar Barros, professor de Inglês do Liceu do Ceará e 
pai de Franci, Raimundo César, Mauro, Fernando e Waldemar 
Filho; Antônio Gomes da Silva, conhecido por Lisboa, depu-
tado estadual; Francisco Jaborandy, professor do Liceu e sua 
mulher, Joaquina; sr. Mororó, criador das loterias do Jogo-do-
Bicho; Manassés Pontes e dona Maria Sabina, pais do futuro 
juiz, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, escritor e 
membro da Academia Cearense de Letras Osmundo Pontes, e 
de seus irmãos Osmarina, Oswaldo, Osmar, Lourdinha, Carlos 
e Edilberto; João Germano da Ponte, comerciante, pai de Jo-
acylo Ponte. 
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Do outro lado da rua, a família Walter, que os dois infor-
mantes não lembram do nome do chefe, mas de um dos fi -
lhos que tinha na rua o apelido de “Mofado”; Paulo Sarasate 
e Albanisa, ele, um dos mais importantes políticos do Ceará 
e companheiro de nosso biografado na fundação do Instituto 
Lourenço Filho. Martins Filho lembra da governanta Hermí-
nia, uma pessoa muito querida na rua da Assunção, da casa de 
Sarasate; Heráclito de Castro e Silva, professor, pai de Ivanise; 
Pio Rodrigues, comerciante do ramo de calçados, pai de Edyr, 
futura esposa de Clóvis Rolim, paraibano que fez fortuna no 
Ceará, fundador do Grupo Empresarial C. Rolim, que tem con-
tinuidade com seus descendentes; Mário Peruchi, comerciante; 
Rosinha Cals, fi lha do prefeito César Cals e irmã do futuro go-
vernador César Cals de Oliveira Filho; Aprígio Coelho, comer-
ciante, dono da loja de modas “A Cearense”; Rubens Carvalho, 
comerciante, proprietário de “A Rosa dos Alpes”; Júlia Jorge, 
viúva do maestro Henrique Jorge e mãe de Paulo Sarasate; Fil-
gueiras Lima; Vicente Boto, comerciante; Mercedes Morais, 
irmã do frei Ambrósio e mãe do futuro ator da Rede Globo de 
Televisão, Milton Morais; Olímpia Bastos, professora de piano; 
João Filgueiras, professor, primo de nosso biografado; Alfredo 
Lopes, comerciante, e a viúva Elisa Peracles.  

Esta rua, através das personalidades que nela habitaram, 
deu nome a várias outras ruas de Fortaleza. 

Quantos versos brotaram no coração do poeta naquela casa 
da rua da Assunção! Muitas vezes ele se quedava, nostálgico, 
olhando a rua e pensando no fi ndar da tarde, sobre as múltiplas 
faces da vida. Ao seu lado, Amazônia, a musa, observava em si-
lêncio respeitoso o seu amado no pleno exercício dos cismares.  
Muitas vezes o poeta fez o registro desses momentos: 
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A VIDA CHORA E CANTA
 
Nós dois – diante de nós, a vida canta e chora...
Canta no aroma da fl or que se levanta,
entre espinhos, jardim, lá fora.
A vida canta e chora
– no repique de sinos, à distância...
– na música vadia de um garoto
que passa, cheio de ânsia, 
pela tarde, entoando uma canção qualquer...

A vida chora e canta
como se tivesse uma alma de mulher.

Nos beijos de amor dos namorados
e na festa de cores dos crepúsculos dourados,
ante a morte do sol e ante a ascensão da lua.
Nós dois...a minha mão e a tua...
Em teus olhos tão negros e tão grandes
os segredos mais íntimos expandes,
numa triste expressão de resignação,
que ainda é muito mais triste nesta hora.
A vida canta e chora...

Deito a vista serena na paisagem
e vejo que a tua imagem
tem, neste quadro, irradiações de santa...
A vida chora – e canta!” 

Dona Nilce Braga acha que o segredo do amor de Ama-
zônia e Filgueiras era a profunda admiração que tinham um 
pelo outro, além da afi nidade intelectual: “Eu me lembro que, 
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quando íamos todos passar férias em Itapipoca, na fazenda, 
observava os dois passeando de mãos dadas debaixo de um 
tamarineiro, ele dizendo versos e ela aplaudindo. Ela também 
tinha boas leituras. Era muito bem informada. Quando ele fa-
zia os discursos e os poemas, era a Amazônia quem passava a 
limpo na máquina de escrever. E dava opinião.”

Toda a família gostava muito do poeta. Diz ainda dona Nil-
ce que a sua mãe, dona Sílvia, tinha o genro em grande conta 
“porque sabia que ele era um homem íntegro, em tudo.”

Mesmo assim havia ciúmes: “A Amazônia fi cava muito 
nervosa quando ele ia àquelas reuniões na Casa Juvenal Gale-
no” – continua a cunhada – “por causa das declamadoras e das 
pianistas, algumas muito atiradas. Inclusive, a fi lha do poeta, 
a Julinha Galeno, que era mais velha do que o Filgueiras, mas 
era muito simpática, muito esfuziante. Simpática e esfuziante 
demais para o gosto da Amazônia.”

No entanto, o poeta era um homem encantado por sua 
musa, a Amá, como a chamou ao dedicar-lhe o poema 

O poeta e sua Musa
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“TRANSFIGURAÇÃO

Minhas mãos estão cheias do perfume de tuas mãos.
Minha alma está toda impregnada do aroma
de tua alma.
Vives, numa ânsia incontida,
 nos meus nervos,
 nos meus sentidos,
 na minha vida.

Para o egoísmo do teu amor
não basta o sacrifício de mim mesmo.

Tua boca não pede, mas teus olhos exigem
que o meu ser se torne uma lâmpada votiva,
queimando, eterna e viva,
no altar puríssimo do teu ser.
Sonhas, na tua exaltação sentimental,
dominar, feliz e única,
o país encantado do meu coração.
E eu me entrego,
para o holocausto sublime,
à tirania da tua adoração!

Acho tão doce e tão suave o sacrifício...

Não é aniquilamento – transfi guração!”

Amazônia era o lado prático da vida do Filgueiras. Mulher 
destemida, teve que se tornar forte e vigilante perto daquele 
poeta que, bom e sem ambições materiais, poderia ser torpe-
mente enganado pelos espíritos ladinos do mundo. O profes-
sor era um homem talentoso, intransigente no cumprimento de 
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suas responsabilidades, que tinha um bom salário e um grande 
conceito profi ssional. Mas não sabia administrar dinheiro nem 
fazer investimentos seguros. Por ele, moraria de aluguel a vida 
inteira, desligado que era daquela preocupação primordial de 
todo cidadão com a aquisição da casa própria. No Colégio Lou-
renço Filho concedia bolsas a mão aberta, arriscando compro-
meter a receita necessária para os compromissos fi nanceiros da 
organização. Cabia, portanto, a Amazônia, cuidar dessas coisas 
de dinheiro, que passavam longe das necessidades essenciais 
da alma generosa e sublime de seu poeta. 

Assim, aquele casal, tendo um pé na realidade e outro no 
umbral metafísico, se completava perfeitamente. Justifi cados, 
acima de tudo, por um grande amor.

Nos meados dos anos 50, o centro de Fortaleza perde o seu 
caráter residencial, tendo as atividades comerciais lhe ocupado 
quase todo o espaço. Houve, então, o deslocamento das famí-
lias para os bairros. 

Dona Amazônia assumiu as providências da construção de 
uma nova casa e a família Filgueiras mudou-se para a rua Car-
los Vasconcelos, 334, no bairro da Aldeota, onde hoje se loca-
liza o Edifício Residencial Amazônia, construído por C. Rolim 
Engenharia, e que assim o denominou em homenagem à ilustre 
dama.

2. Cecília e Silvino

Quando, por necessidades de estudo e trabalho, teve que se 
separar da família, Filgueiras Lima manteve assídua correspon-
dência com seus pais e com os irmãos, que fi caram em Iguatu. 
E também toda a assistência.
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Silvino Filgueiras, pai do poeta

Silvino Filgueiras Lima foi em toda a sua vida e por onde 
morou um cidadão de alto conceito.

Martins Filho, no volume “Menoridade” de suas memórias, 
relembra o momento em que seu pai, Antônio Martins, passan-
do por grandes difi culdades no Crato, foi a Lavras procurar um 
trabalho e obteve o apoio de Silvino Filgueiras, que o contratou 
para produzir objetos de couro para a sua loja: 

“A conversa de meu pai com o senhor Silvino 
Filgueiras Lima foi rápida e muito positiva. O dono 
da loja de calçados aceitou sem relutância a propos-
ta de meu pai, que foi objetiva e convincente. Apre-
sentado ao gerente da loja, o empregador de meu pai 
pediu que o ajudasse a se instalar na cidade até que 
viesse de Crato o restante de nossa família. (...) O 
senhor Silvino Filgueiras Lima era um homem bom, 
um comerciante correto e muito conceituado na ci-
dade de Lavras, onde exercia sua atividade profi ssio-
nal. Nunca esqueço que meu pai, numa fase bastante 
difícil, contou com o seu apoio...”  
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Vivendo num lugar onde o poder era dura e violentamente 
disputado, Silvino não queria se envolver com a política. En-
tretanto, em determinada altura de sua vida, foi convencido por 
seus conterrâneos a aceitar a representação popular, tornando-
se vereador por quatro anos. Os Anais da Câmara Municipal 
de Lavras da Mangabeira registram que, no quadriênio 1912-
1916, era esta a relação de seus componentes:

Manoel Soares de Figueiredo – Presidente
José Antônio Gonçalves
Silvino Filgueiras Lima (grifo nosso)
Augusto Leite de Oliveira
João Tavares de Menezes
Luiz Theóphilo Machado
Vicente Machado Silva e
Manoel Alexandre Moura.

Logo que terminou o mandato, apesar da insistência dos 
amigos, negou-se a concorrer a nova eleição. Mesmo gozando 
do apoio de sua comunidade, a política, defi nitivamente, não 
era o seu território.

Em Fortaleza, levado à ruína por um sócio irresponsável, 
preferiu desfazer-se de todo o seu patrimônio para saldar as 
dívidas e manter o nome limpo, conforme relatamos em outra 
passagem deste livro.

O poeta tinha por que se orgulhar de seu pai, um homem 
honrado. O senhor Silvino viveu, desde 1925, em Iguatu, esta-
belecido como comerciante.

A mãe, dona Cecília, recebia de Filgueiras toda a dedica-
ção. Foi inspirado nessa mulher baixinha e afável que produziu 
um de seus melhores sonetos:
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“AMOR DE MÃE

No coração das mães erguem-se antenas
voltadas para o coração dos fi lhos:
Se eles vão, a chorar, por ínvios trilhos,
elas se enchem de lágrimas e penas.

Amor de mãe! Tu, que jamais condenas,
fonte de bênçãos e divinos brilhos,
não temes os mais duros empecilhos
e vencem todas as razões terrenas!

És a sublimação do amor humano!
Maravilhoso, transcendente arcano,
onde a essência da vida se encarcera...

Amor de mãe! A tua força é tanta
que não somente em peito humano canta,
vibra até mesmo em coração de fera!”

Dona Cecília, a mãe



204   »   Juarez Leitão 

Quando, em junho de 1954, o casal Cecília-Silvino com-
pletou 50 anos de casamento, a família resolveu celebrar o 
acontecimento, com todos os gáudios. A festa foi em Iguatu, 
mas recebeu cobertura nos jornais da capital. E, para essa oca-
sião especial, Filgueiras Lima escreveu o

“SONETO DAS BODAS

A meus pais, no cinqüentenário do seu casamento

Eu peço à Musa inspiração mais alta,
ritmo mais limpo, verso mais sonoro,
para dizer-vos quanto vos adoro
e quanto, em vosso ser, meu ser se exalta!

Nem a ternura lírica me falta
ao coração de pássaro canoro:
Porque teu beijo, ó Mãe – santa a quem oro,
de luz e amor minha existência esmalta.

Não me falta a verdade nobre e reta,
nem a desambição, nem a prudência,
com que integras, meu Pai, a alma do poeta.

Possuímos, meus irmãos, áureo tesouro!
Nele percebo, em mágica vidência,
toda a grandeza destas bodas de ouro!”

Quando Silvino Filgueiras Lima morreu, em 10 de agosto 
de 1959, o poeta, mais uma vez recordou as elevadas e grandio-
sas lições que recebeu daquele grande homem:
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A família Filgueiras, em 1954

“É BOM SER BOM

Meu pai e meu amigo! Eis-me a teu lado,
a rezar. Mas não ouves o que eu digo.
Eu tenho o coração despedaçado
de saudades, meu pai e meu amigo!

Fui, desde criança, todo o teu cuidado.
Cresci à sombra desse afeto antigo.
Afi nal, era um só nosso passado,
porque, ó pai, envelheci contigo.

Sereno e justo, Deus te fez um forte,
entre as ingratidões de todo grau
que te feriram, sem mudar-te o norte.

Com a tua vida do mais puro tom,
tu me ensinaste quanto é mau ser mau
e me provaste quanto é bom ser bom!”
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Após a morte de Silvino, dona Cecília viu redobrados os 
desvelos do fi lho. Filgueiras fazia-lhe todos os desejos, enquan-
to, lá do sertão, ela mandava para a capital aqueles manjares tão 
apreciados, como os milhos verdes, os doces caseiros, as bati-
das e alfi nins, as pamonhas e o mel de engenho. 

Mantinham, mãe e fi lho, intensa correspondência. 

O poeta declama no enterro do pai.

Numa dessas cartas, a mãe do poeta escreve:

“Filgueiras e Amazônia,

                                        Muitas saudades.

Aproveito a ida do Odilon para fazer estas linhas, pois re-
cebi os escapulários, (fi quei muito grata), como também o re-
trato de Nossa Senhora de Fátima: achei-a muito linda. Ainda 
não tinha escrito porque passei uns dias com os olhos infl a-
mados e estou sentindo cada vez mais a vista curta. Desta vez 
não foi possível mandar-lhes alguma coisa pelo Odilon, pois a 
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Alcides (esposa de Aluísio) esteve doente e foram dias de pre-
ocupação, sem empregada, a Isabel fazendo tudo lá. Graças a 
Deus a Alcides já está melhor. Estou rezando todos os dias à 
Estrela do Céo para nos livrar desta febre.

Se for possível mande-me pelo Odilon umas folhas de ca-
pim santo, pois me dou bem com o chá.

Como vai o Rui, sempre animado? E o Antônio? E o Zezé, 
já fi cou bom das coceiras? Não me esqueço deles nem de vocês 
um só dia. As saudades são demais.

Não posso mais estender esta carta, pois estou muito es-
quecida.

Abraço os queridos netinhos. Para o querido Filgueiras, 
um abraço e uma bênção

  Da mãe que lhes estima,

    Cecília’.

Um dia, diante de uma foto da mãe quando jovem, como-
veu-se e produziu mais este poema:

  “MÃE

Prova de retrato sem retoque
esquecida num livro,
como pétala murcha
triste e sem cor,
que ainda guarda indefi nível,
imperceptível
(mas ainda guarda),
um perfume de fl or...
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Prova de retrato
tão viva
quanto uma fotografi a colorida,
trazes-me, numa idade em que era moça e bela
e tinha os olhos claros e lindos
- olhos que a velhice vai, aos poucos, apagando –
aquela que foi sempre minha
e de quem sempre fui.
Desde a primeira emoção de amor
  de que nasci.
Aquela,
que está na vida que ela me deu
  em sangue,
  sonho,
  leite,
  poesia
  e alma,
  - minha mãe!
  - minha mãe!”

Dona Cecília morreu em 1962. Abalado, o poeta recebeu 
o consolo dos amigos. Do Crato, Quixadá Felício, médico e 
escritor, envia-lhe uma longa carta, que começa dizendo que se 
fosse por ele nenhum homem fi caria sem mãe.

3. Os irmãos

Dos oito fi lhos de Silvino e Cecília, cinco tiveram breve 
existência. Sobreviveram três homens. 

Antônio Filgueiras Lima, o poeta, era o mais velho. 
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O seguinte, por ordem cronológica, era o Odilon, sucessor 
do pai na fi rma comercial em Iguatu, casado com Heloísa Dio-
go Meireles.

O terceiro chamava-se Aluísio, também comerciante, casa-
do com  Alcides Jucá Filgueiras.

Numa certa tarde de agosto de 2004, fomos à residência 
de Odilon Filgueiras Lima, único sobrevivente dos três irmãos, 
para entrevistá-lo. Era a segunda vez que conversávamos, por-
que, em setembro de 1996, já havíamos tido uma boa prosa so-
bre a família Filgueiras Lima e o ilustre personagem que queria 
biografar.

Naquela tarde Odilon recebeu-me tomando cerveja e fu-
mando cigarros. Um homem de mais de 90 anos fazendo essas 
extravagâncias causou-me um natural e justifi cado espanto. Fa-
lei para o afoito senhor que, daquela forma, ele estava desmo-
ralizando a medicina. Bem humorado, respondeu-me que não 
era a primeira vez que desmoralizava alguma coisa. Era useiro 
e vezeiro do inusitado. Tinha uma saúde de ferro, que resistiu 
até àquela idade. Nunca se privara de nada. Não cumpriu esse 
negócio de dieta equilibrada nem fez restrições à comida.     

Antes que a conversa descambasse para temas distancia-
dos dos objetivos daquele encontro, tratei de reconduzi-la para 
Filgueiras Lima. Queria que me contasse a infância do poeta, 
a adolescência, as particularidades do ambiente familiar, a his-
tória do raio. Que começasse do princípio, do pai, o senhor 
Silvino.

Odilon não se fez de rogado e discorreu com inteira de-
senvoltura sobre “a pessoa que mais admirou em toda a vida”, 
como fez questão de declarar.

 “Vou contar das origens. Nós morávamos em Lavras da 
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Mangabeira. Meu pai tinha um comércio de couros. Sapataria, 
artesanato... Aliás, o pai do Martins Filho, aquele da universi-
dade, foi operário de meu pai.

Era uma loja, na Praça da Matriz, e ele tinha lá seus ope-
rários. Mas antes, ele foi sapateiro, um grande sapateiro. Um 
especialista, tá entendendo?

Na parte de trás da loja tinha a ofi cina, com todas aque-
las ferramentas: martelos, sovelas, aquela ruma de pregos... 
Nenhum dos fi lhos aprendeu a profi ssão. Meu pai queria que 
todos fossem estudar. Ele era um homem inteligente. E lutador. 
Esteve no Amazonas, foi marinheiro por lá, na época em que a 
borracha começava a cair, no começo do século, por aí.

Ele fazia qualquer sacrifício para que os fi lhos estudas-
sem. Mas isso é questão da vontade de cada um. O que tinha 
vocação para os estudos era o Filgueiras. Desde menino era 
doido por livros.

Quando estava pelos dez, onze anos, meu irmão foi estu-
dar no Crato. Foi lá que ocorreu aquele episódio do raio, que 
eu já lhe contei e todo mundo conta.

Voltou para Lavras e, em 1922, viemos todos morar em 
Fortaleza. Estudávamos no Colégio Cearense. Três anos de-
pois, como os negócios aqui tivessem fracassado do jeito que 
eu já contei detalhadamente, meu pai se mudou com toda a fa-
mília para o Iguatu. O Filgueiras veio, depois, para Fortaleza, 
continuar os estudos e deu no que deu: esse homem brilhante e 
famoso que todo o Ceará passou a conhecer.(...)

Empregado aqui, desde os 18 anos, ele sempre ajudou nos-
sos pais. Era um fi lho dedicado que escrevia para a família e, 
sempre que podia, ia ao Iguatu nos visitar. Ao vencer aquele 
concurso para a Escola Normal, foi ao Iguatu e fi zemos para 
ele uma grande festa. Ah, eu vibrei muito com o sucesso dele. 
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Fiquei mesmo muito orgulhoso pelo talento que ele provou, 
coisa de campeão. 

Quando, em 1933, comunicou que tinha fi cado noivo e ia 
se casar, fi quei muito preocupado. Então escrevi-lhe uma carta 
revelando o temor de que ele, constituindo sua própria família, 
não pudesse mais ajudar à nossa. Foi aí que ele escreveu esta 
carta, que até hoje eu guardo, onde me tranqüiliza a respeito 
do apoio que jamais nos negaria:

‘ Odilon,

Abraços.

Você não pode avaliar a alegria que me trouxe a sua carta. Aliás, 
escrevendo ao papai eu já havia censurado o seu silêncio. Entre as 
emoções que experimentei ultimamente, foi a que me proporcionou 
o seu entusiasmo pela minha vitória. Através de sua missiva, eu pude 
ler tudo o que lhe vai pela alma a dentro, com relação à minha pessoa. 
Sinto e vejo, cheio de orgulho e satisfação, que você não é apenas um 
bom irmão, mas um amigo sincero e leal. Creia-me que uma das coisas 
que mais me doem é não poder transferir você e o Aluísio imediata-
mente para Fortaleza, afi m de que ambos pudessem estudar. Você sabe 
que nunca é tarde para aprender e o anseio de perfeição, no homem, só 
deve extinguir-se com a morte.

O que você diz em sua carta em relação ao meu futuro, é de uma 
sinceridade crua. Mas é verdadeiro. Agora fi que sabendo que eu não 
estou iludido. Agi conscientemente, impelido, entretanto, pelos fortes 
fatores sentimentais e morais que trabalham a minha sensibilidade e 
condicionam a minha vida pública. Com as responsabilidades intelec-
tuais que me pesam sobre os ombros e com este meu coração senti-
mental, não era possível continuar, por mais tempo, sem o culto de um 
grande afeto, capaz de perfumar e colorir os meus dias tumultuados e 
áridos. Mas creio que, embora assim, preso aos grilhões de oiro deste 
amor, eu saberei cumprir as promessas que fi z a mim próprio, de dar 
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aos meus pais e aos meus irmãos a minha desvelada assistência.

Diga aos meus amigos que só poderei ir ao Iguatu depois do dia 
8 de janeiro.

Abrace por mim, papai e mamãe e recomende-me a todos.

Seu irmão e amigo

Filgueiras.’

O que realmente me marca, o que é mais forte na lembran-
ça que eu tenho do Filgueiras é a amizade que ele sempre me 
dispensou. Ele sempre foi mais do que um irmão para mim: foi 
como um pai, um amigo generoso e dedicado.

Eu nunca fui um sujeito muito comportado. Sempre bebi, 
sempre fumei e, como homem, dei os meus pinotes e vivi boas 
aventuras. Uma vez, virei um carro. Vinha de uma festa numa 
grande euforia e capotei o veículo. A família fi cou contra mim. 
Todos me considerando um perdido, um irresponsável. Só o 
Filgueiras me defendeu. Ficou do meu lado, se não me justifi -
cando, pelo menos me dando um apoio naquele momento em 
que todos me condenavam. Eu mesmo acho que o Filgueiras 
era um homem de linha, sempre muito correto e sério, porque 
tinha a mim para errar pelos dois. Eu fazia questão de acu-
mular as danações, por mim e pelo meu irmão, extremamente 
comportado.

Quando nasceu seu fi lho Antônio, ele, que tinha tantos 
amigos importantes, inclusive o governador, convidou-me para 
ser o padrinho do menino. Achei aquilo uma distinção muito 
grande, uma demonstração enorme de amizade.

E quando vim do Iguatu e cheguei aqui em Fortaleza com 
sete fi lhos pequenos, o Filgueiras foi logo me dizendo que a 
educação dos meninos estava garantida no Colégio Lourenço 
Filho. 

Gestos como esse a gente nunca esquece.”
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4. Os fi lhos

O escritor libanês Gibran Khalil Gibran, uma das admira-
ções de Filgueiras Lima, dizia num de seus poemas que os nos-
sos fi lhos não são nossos fi lhos: são fi lhos da ânsia da vida por 
si mesma. Somos, na verdade, os arcos dos quais nossos fi lhos 
são arremessados como fl echas vivas para o mundo.

Homem de fi na sensibilidade, foi tomado o nosso poeta de 
extrema emoção quando, em fi ns de janeiro de 1937, recebeu 
da esposa a comunicação de que estava grávida. A notícia da 
próxima paternidade foi anunciada a todos os amigos. Recebeu 
parabéns antecipados e tão grande era a expectativa que a cida-
de inteira fi cou grávida com dona Amazônia.

Naquele tempo não se sabia o sexo das crianças até que 
elas nascessem. Trabalhando com duas possibilidades, Filguei-
ras obteve da esposa a aceitação de que o nome do fi lho ou da 
fi lha deveria homenagear um grande vulto nacional. Se mulher, 
poderia ser Júlia (de Júlia Lopes de Almeida), Ana (de Anita 
Garibaldi); se homem, com certeza, Rui, a Águia de Haia.

No dia 21 de outubro de 1937 nasceu o menino Rui, que 
haveria de ser registrado como Rui Anastácio Braga de Fil-
gueiras Lima. O poeta, embevecido, ao contemplar no berço o 
recém-nascido, escreveu-lhe o primeiro poema:

“O POEMA DO MEU FILHO INOCENTE

Ele está sorrindo todo nos olhos...
nos seus olhos virginais
que ainda não vêem o que nós vemos no mundo.
Um dia,



214   »   Juarez Leitão 

a vista pura de meu fi lho surpreenderá
o perfi l de todas as coisas,
a anatomia polimórfi ca da vida.

Ele terá também gestos de revolta,
  gritos de ódio,
  ímpetos de luxúria
  e fome de pecado!

Se eu pudesse eternizar a inocência de meu fi lho
  seria um deus!”

O poeta, dona Amazônia e o pequeno Rui

  Antônio Sales, que não tinha fi lhos, saudou o primogênito 
do amigo com um poema.

Na plena vibração paterna, o poeta Filgueiras virava uma 
criança brincando com o fi lho:
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“BRINQUEDO

Meu fi lho faz hoje quatro anos...
e eu já tenho mais de trinta!
A diferença de idade
não nos separa um do outro,
mas bem juntos nos mantém,
pois no sonho em que me embalo
eu sou criança também...

Com ele eu brinco de tudo:
brinco de soldado,
  marinheiro,
  condutor.
Brinco de ser ferreiro,
  chofer
e mesmo de ser doutor.

Mas (quem a minha alma interpreta,
quem desvenda o meu segredo?)
só não brinco de poeta.

A poesia é um brinquedo perigoso.
A poesia é um destino...”

Rui teria 12 anos de caçulice, com direito, inclusive, de 
acompanhar o pai em viagens e participar, recitando poemas, 
de recepções literárias na Casa de Juvenal Galeno.

Em 21 de janeiro de 1949 nasceria o segundo fi lho. 
Desta vez, Filgueiras Lima, numa atitude de afi rmação pes-

soal, decidiu pôr no novo rebento o seu próprio nome: Antônio 
Filgueiras Lima Filho. 
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Essa escolha geraria cobranças posteriores. Numa carta 
que escreveu para o fi lho, quando este partia para estudar no 
Rio de Janeiro, a determinada altura, lembrava:

“Você, meu fi lho, tem o meu nome. E o tem, por 
uma atitude de confi ança antecipada. Confi ei-lhe o 
meu nome e um pouco do meu destino, pois um dia, 
quando eu passar, você continuará levando a minha 
marca pelas estradas do mundo. Por isso, deverá ser 
um homem duplamente honrado, por você mesmo e 
pelo meu nome, que eu tenho me esforçado para 
tornar cada vez mais digno e respeitado.”

O menino foi brindado, logo que nasceu, com uma sexti-
lha, composta na primeira pessoa:

“AO MEU FILHO ANTÔNIO

Este é o meu primeiro dia,
A que vim? Perguntarão.
- Vim para encher de alegria
a meus pais e a meu irmão.
Sou fi lho da poesia,
Minha pátria é o coração.”

Quando Antônio Filgueiras Lima Filho fez a Primeira Co-
munhão, em missa celebrada pelo arcebispo d. Antônio de Al-
meida Lustosa, na Igreja do Carmo, em 21 de maio de 1958, o 
poeta saudou o acontecimento com dois quartetos em decassí-
labos. O título do poema (inédito em livro) era em latim, retira-
do do evangelho de São Marcos, cap. 10, vers. 14:

“SINITE PARVULOS VENIRE AD ME 
  (DEIXAI VIR A MIM AS CRIANÇAS)
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Hoje, fi lho, recebes a hóstia santa,
pela primeira vez em tua vida.
Tens Jesus dentro d’alma! E glória tanta
não pode ser em versos traduzida.

Eu não sei como poeta descreve-la!
Como pai, em seus raios me ilumino,
rogando a Deus desta hóstia faça a estrela
que brilhe para sempre em teu destino.”

O menino
Antônio.

O terceiro fi lho veio através de parto complicado, com sé-
rio risco de morte, em 11 de junho de 1951. Teria o nome de 
José, por razões de promessa ao santo carpinteiro, padroeiro do 
Ceará, implorado na difícil hora de seu nascimento. O menino 
não tinha peso nem tamanho, cabendo praticamente na palma 
da mão. Para ele o poeta escreveu este soneto em redondilha 
maior:
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“LEGENDA

Meu fi lhinho recém-nato,
tão frágil, tão pequenino,
tu hás de ter um bom fado,
um grande e belo destino.

Vendo-te no berço, ao lado,
muitas cousas imagino
ante o teu vulto minguado,
ante o teu corpo franzino.
Serás um santo?um poeta?
Com a vida cheia de glória
e a alma de luz repleta?

Desprezo honras, pompas, brilho...
Basta-me, na tua história,
esta legenda: Meu Filho!”

Filgueiras Lima com seus fi lhos Rui e Antônio
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José, como se prenunciava, teria problemas de saúde que 
conduziria por toda a vida. Embora recuperado fi sicamente, sua 
mente não haveria de acompanhar a idade cronológica. Essa 
condição especial do terceiro fi lho angustiaria o poeta que, por 
todos os meios, tentou fazer com que alcançasse a normalidade. 
Apelava para os amigos do Rio de Janeiro e São Paulo e, ao sa-
ber de alguma nova descoberta ou de algum método revolucio-
nário de tratamento psíquico, para eles procurava encaminhar 
o José. É reveladora dessa preocupação dramática uma carta de 
seu amigo, o educador Lourenço Filho, respondendo à solicita-
ção feita em favor do fi lho doente: 

“ Rio, 12 de Julho de 1962.

Meu caro amigo Filgueiras Lima,

Conforme lhe escrevi, logo que ao voltar de Belo Hori-
zonte li sua carta, procurei comunicar-me com a Profª. Ofélia 
Boisson, para o exame do José. Ela tinha ido a São Paulo 
participar de uma reunião, mas afi nal falei-lhe do assunto e 
ela prontifi cou-se a realizar a tarefa.

Houve, porém, um mal entendido. Ela imaginava (segun-
do me disse ontem num telefonema) que o meu caro amigo 
estivesse aqui no Rio e que a procuraria. A razão é que, para 
o exame desejado, ela deseja antes ter em mãos todos os da-
dos possíveis, em informações sobre o nascimento e vida do 
menino, (condições de educação anterior, moléstias que acaso 
tenha tido, etc) para então proceder ao exame pessoal e for-
mular o seu diagnostico.

Realmente, todos esses dados, e tão completos como pos-
síveis, são necessários para uma melhor compreensão do de-
licado problema. E, por isso, tendo agora de sair do Rio, em 
férias, D. Ofélia me telefonou a respeito. Ela só estará de volta 
ao Rio, em agosto.
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Segundo me disse, ela prefere obter as informações em 
conversa com os pais, se por acaso tiver então possibilidade 
de vir até aqui, ou logo que possa, o exame seria assim enca-
minhado. E isso porque, a cada informação, ela faria pergun-
tas para esclarecer todos os aspectos de evolução biológica e 
psicológica.

Se acaso não puder vir, ou não tiver a intenção de vir 
logo, então poderia escrever-lhe, endereçando sua carta para 
o seu endereço particular, que é o seguinte:

Profª. Ofélia Boisson Cardoso

Praça Eugenio Jardim, n. 48 Apart. 801- Rio

Dona Ofélia deve estar de volta nos primeiros dias de 
agosto.

Ainda que possa vir ao Rio, penso que será útil que lhe 
escreva então, adiantando logo dados e informações sobre 
o José. Minhas impressões sobre a capacidade técnica de D. 
Ofélia coincidem com as suas. Ela se tem dedicado com gran-
de dedicação ao estudo do assunto e goza do melhor conceito. 
Sua opinião poderá ser muito útil, senão decisiva para uma 
orientação conveniente. E, com relação ao caso particular do 
ensino ou de aprendizagem da leitura, não conheço realmente, 
ninguém mais indicado.

Escreva-me, pois, dizendo-me se poderá vir até aqui, e 
quando, e escreva também a ela, pois penso que isso já iria 
adiantando o assunto e estabelecendo as relações que ela de-
seja estabelecer com meu caro amigo.

 E receba meu abraço, muito afetuoso,

  De seu velho amigo,

    Lourenço Filho.”
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O poeta, logo que recebeu esta carta, tomou todas as pro-
vidências para o tratamento, entregue aos cuidados da citada 
educadora e psicóloga e de um elenco de especialistas do Rio 
de Janeiro. José foi internado no Instituto Santa Lúcia e essa 
separação temporária do fi lho certamente causava grande sau-
dade ao casal Filgueiras, que só o tinha nas férias escolares. A 
assistência da escola era esmerada, com cuidadoso acompanha-
mento médico e a rigorosa administração dos medicamentos. 
Lá o garoto aprendeu a ler.

José Braga de Filgueiras Lima

Num relatório de despesas extraordinárias enviado à famí-
lia pela direção do estabelecimento de ensino especial, pode-
mos ver a relação dos remédios do José e, também, como eram 
caros:

“ALUNO JOSÉ BRAGA FILGUEIRAS LIMA
 Extraordinários do 2o. Semestre de 1964

Agosto: 3 vidros de Viglutan B 12, CR$ 3.870,00; 3 vidros 
de Gammar, CR$ 7.950,00. Setembro: 1 vidro de Procasenol, 
CR$ 1.400,00; 3 vidros de Gammar, CR$ 7.950,00; 3 vidros 
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de Viglutan B 12, CR$ 3.870,00. Outubro (ver a infl ação): 4 
vidros de Gammar, CR$ 12.508,00; 3 vidros de Viglutan B 12, 
CR$ 6.400,00; 1 vidro de Amplictil, CR$ 950,00; 2 vidros de 
Zimatrex, CR$ 6.000,00. Novembro: repetem-se as despesas 
de outubro, tendo como acréscimo 1 vidro de Haloperidol, CR$ 
1.620,00. Dezembro: O ano escolar terminou no dia 17 e a 
despesa com remédio refere-se apenas a 1 vidro de Procasenol, 
CR$ 1.400,00.”

Os problemas de incapacitação do José foram sensivel-
mente atenuados, pelos tratamentos que recebeu e o uso per-
manente dos remédios controlados.  

A dedicação extremada que recebeu do pai e que foi seguida 
pela família, após a morte deste, foi, com certeza, o melhor de 
todos os remédios. Hoje é curatelado por seu irmão Antônio.

Filgueiras Lima foi um homem impregnado pelo sentimen-
to da família. Como fi lho, irmão, esposo e pai.



O BOM TRIBUNO

O bom tribuno

Entende-se como ORATÓRIA a arte de bem falar, com 
boa dicção, argumentação convincente e capacidade 

de persuasão. A eloqüência requer conhecimento e estilo, sen-
so de oportunidade e uma visão especial sobre  coisas e fatos,  
notáveis ou comuns, que, na interpretação do orador, ganham 
cores e prismas novos e interessantes.
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Na Grécia Clássica e no auge de poder da Antiga Roma, 
quem tinha o talento oratório fazia carreira política e usufruía 
de nobre prestígio.

Na Idade Média, quer nos tempos sombrios dos anátemas 
inquisitórios, quer na fase do recrudescer cultural com o surgi-
mento das universidades, a retórica foi uma poderosa ferramen-
ta de condenação ou ensinamento.

Em todos os momentos da história os grandes oradores ar-
rastaram multidões para seus interesses e causaram admiração 
em platéias abertas ou fechadas.

O Ceará é um grande produtor de tribunos. Ficaram famo-
sos os júris populares onde pontifi cavam oradores do quilate 
de um Quintino Cunha, de um Gomes de Matos e de um Olavo 
Oliveira. Vibrante era a palavra do desembargador Ubirajara 
Carneiro e do professor Manoel Lima Soares, o Neo, nos even-
tos cívicos de Fortaleza nos anos 50, do século passado. No 
Fórum, ainda hoje, muita gente quer ingresso para as sessões 
de julgamento quando a tribuna da acusação ou da defesa é 
ocupada pelo advogado Ernando Uchoa Lima, uma das vozes 
mais eloqüentes do Ceará.   

Os oradores políticos também foram numerosos nesta Ter-
ra da Luz. Nas praças públicas, em momentos nervosos de nos-
sa história, e das tribunas da Câmara Municipal, da Assembléia 
Legislativa e do Congresso Nacional, destacaram-se Soares 
Bulcão, Demócrito Rocha, Euclides César, Paulo Sarasate, Mo-
ésia Rolim, Ribamar Vasconcelos, Dorian Sampaio, Perilo Tei-
xeira, Chagas Vasconcelos, Paes de Andrade e tantos outros.     

Por ter essa inclinação para o discurso, nossa terra correu 
o risco de gerar oradores em demasia, alguns sem a menor ap-
tidão, mas sempre prontos para usar a palavra onde quer que 
vislumbrem uma oportunidade. Os discursos longos e de lin-
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guagem empolada são a morte de qualquer reunião. Também 
irritam as falas da banalidade, destituídas de beleza plástica e 
sem qualquer forma de encanto, com que os tolos costumam 
brindar certas reuniões literárias e efemérides cívicas.   

Por ocorrências dessa natureza é que Gomes de Matos, fa-
moso professor e advogado, classifi cou os quatro tipos de pro-
nunciamentos públicos:

O BOM-BOM era o discurso curto e de alto nível.
O BOM-RUIM era o discurso bem feito, mas longo de-

mais.
O RUIM-BOM era o discurso ruim, mas bem curtinho.
O RUIM-RUIM era o discurso mal feito e longo.
Dentre os grandes oradores do Ceará fi gurará em qualquer 

galeria o poeta e educador Filgueiras Lima.
Menino, já usava com distinção a tribuna do Colégio Cea-

rense, onde fez o curso médio.
Aos dezessete anos, quando fazia um discurso no cemi-

tério São João Batista no enterro do livreiro Paulo Brasil, foi 
descoberto por Demócrito Rocha, que o recrutou para o jornal, 
tal a impressão que o jovem orador lhe causara.

No Liceu do Ceará e na Faculdade de Direito, sua palavra 
gerava o silêncio respeitoso e a admiração dos colegas.

Desde os anos 30 e até a data de sua morte, foi um dos prin-
cipais oradores da Casa Juvenal Galeno, instituição cultural de 
intensa atividade a partir de 1919, quando foi fundada pelas 
fi lhas do Poeta das Jangadas, Julinha e Henriqueta Galeno.

Nas secção de jornais da Biblioteca Pública podem ser en-
contradas as participações freqüentes de Filgueiras Lima nos 
eventos sócio-culturais da cidade, quando se fazia ouvir sua 



226   »   Juarez Leitão 

oratória, um número ansiosamente esperado por todas as as-
sembléias.

Em 1930 foi eleita, com grande entusiasmo, a nova Rainha 
dos Estudantes Cearenses. Seu nome era, simplesmente, Ra-
chel de Queiroz, a aplaudida romancista estreante de “O Quin-
ze”. A iniciativa era do jornal O POVO, que promoveu uma 
festa esplêndida, no dia 26 de julho, para dar posse à fi lha do dr. 
Daniel de Queiroz no importante posto de Rainha da Juventude 
Estudantil do Ceará.

A reportagem, publicada no dia 28 de julho, descreve como 
de “extraordinária pompa e intenso brilho social a cerimônia 
da coroação de S.M., a escritora Rachel de Queiroz, eleita Rai-
nha dos Estudantes Cearenses por todas as escolas.” 

Rachel de Queiroz Rainha dos Estudantes
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À cerimônia de coroação, que teve lugar no prédio da Esco-
la Normal Pedro II, estavam presentes o presidente do Estado, 
Matos Peixoto, o dr. Hipólito de Azevedo, diretor da escola, o 
coronel Edgard Facó, comandante do Regimento Militar, além 
de altas autoridades federais e estaduais, magistrados, profes-
sores, representantes da imprensa e grande número de familia-
res e estudantes de todas as escolas da capital.

E continua o jornal: 
“Raramente se tem visto nesta capital público seleto mais 

numeroso. O edifício da Escola Normal não pode conter toda a 
assistência, em que era maior o número de senhoras e senhori-
nhas, além da multidão que se comprimia na praça do colégio, 
no vestíbulo, pelos corredores e salões do palacete, todo ele 
regorgitante de pessoas.”

A rainha de 1929, Stella Bezerra, passou a faixa a sua subs-
tituta e pronunciou um discurso. 

Então, a palavra foi dada a Filgueiras Lima, para entregar o 
cetro, e que, desta forma, deu início a seu pronunciamento:

“Rainha dos estudantes: A mocidade estudantal de mi-
nha terra manda-me até aqui para depositar em vossa fronte 
iluminada de poetisa esta coroa simbólica de rainha. E, por-
que se tratando de uma irmã de arte, a que me prende uma 
admiração sincera e profunda, eu – poeta modernista – rece-
bi a incumbência da missão com o carinho que merece tudo 
aquilo que fala de perto ao meu coração ardente de patriota 
e à minha alma emotiva de sonhador.

Não repareis no contraste de um artista novo, deste sé-
culo-dínamo, em que as monarquias tombam e os impérios se 
esboroam, vir, de público como eu o faço agora, entregar-vos, 
Rachel de Queiroz, o glorioso cetro de Rainha dos Estudan-
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tes Cearenses. Mas o vosso talento justifi ca o passadismo da 
homenagem. Eu só concebo uma hegemonia nesta hora de 
renovação e tumulto: a hegemonia intelectual, que é a do cé-
rebro, a do espírito e da inteligência. Ninguém melhor do que 
vós, gloriosa romancista de “O Quinze”, representa a men-
talidade moça do Ceará. Na nossa vida mental, o vosso nome 
cintilha, rebrilha, fulgura e esplende, com as irradiações des-
te sol que, como dizeis num verso irado, bebeu, de sedento 
e perverso, toda a água que o inverno deixou por aqui. Este 
sol, que também casa o seu ouro líquido ao ouro pálido das 
searas, na quadra verde e bonançosa em que a terra molhada 
de chuva tem o cheiro das mulheres do sertão.”

O discurso é um poema em prosa. O poeta de 21 anos, no 
encaminho de sua oração, passa a proclamar suas idéias de re-
novação cultural e literária e convoca a homenageada a, com o 
prestígio que começa a desfrutar em todo o País, incorporar-se 
a esse movimento revolucionário da arte e do sentimento que 
sacode o século.

Outros falaram, muitos. Era o tempo em que as platéias 
tinham ouvidos e paciência para a retórica. E muito mais demo-
raria a cerimônia se uma notícia trágica não tivesse chegado ao 
auditório. Os jornais acabavam de receber telegramas da Paraí-
ba e de Pernambuco informando que o governador João Pessoa 
fora assassinado, em Recife. Ora, João Pessoa era o candidato 
a Vice-Presidente na chapa da Aliança Liberal, encabeçada por 
Getúlio Vargas. E aquela morte seria usada, logo mais, como 
uma das razões para a Revolução de 30. 

Rachel, que já se preparava para agradecer a toda aquela 
homenagem, fez um rápido discurso, sacou fora a coroa e, ale-
gando que, além de Rainha dos Estudantes, era, principalmen-
te, uma jornalista, deu por encerrada a sessão, correndo para a 
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redação do jornal O POVO. 

Era a história se fazendo ali, em cima da hora, entre fl ores 
e balas.

Filgueiras Lima construía seu nome na arte de Cícero.

No Unitário, de 26 de abril de 1935, encontramos esta 
nota:

“Realizou-se ontem, às 20 horas, no Ideal Clube, na Praia 
de Iracema, o lauto banquete com que os amigos e admirado-
res de nosso ilustre confrade Demócrito Rocha se congratu-
lavam com sua atuação parlamentar no Congresso Nacional. 
Demócrito foi saudado pelo inspirado poeta Filgueiras Lima, 
que produziu arrebatadora oração, na qual fez uma síntese da 
vida agitada desse baluarte da imprensa revolucionária, que se 
tem dedicado sinceramente ao progresso do Ceará, servindo à 
liberdade.

No discurso, Filgueiras Lima declarou:

“A lógica do sentimento transcende à verdade fi losófi ca: 
ela tem as suas raízes no coração. E o coração não raciocina. 
Pois foi essa discricionária lógica afetiva que me impôs, neste 
momento, a severidade de um discurso de protocolo, obrigan-
do-me a esquecer, por instantes, o amigo de todas as horas, para 
dirigir-me, tão somente ao novo parlamentar que se ergue no 
vasto e agitado cenário nacional.”

Depois desta explicação inicial, o poeta rememora um fato 
do início de sua vida literária, quando, jovem poeta adolescen-
te, escreveu um soneto e o foi deixar, cheio de receios, na mesa 
do redator da revista “Ceará Ilustrado” :

“Vai em 11 anos, numa clara manhã de outubro, um meni-
no de faces redondas e cabelos revoltos, penetrou timidamente 
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na redação do CEARÁ ILUSTRADO, o magnífi co semanário 
com que então aclaravas a penumbra intelectual da província, 
depositou um envelope fechado sobre a tua banca e fugiu, precí-
pite, com a emoção de quem houvera praticado uma ação má.

“Não sei descrever a sofreguidão com que, no domingo 
seguinte, aquele garoto anônimo leu nas páginas consagradoras 
da tua revista, impressos em caracteres grossos e nítidos, o po-
bre soneto que medrosamente deixara dentro de um envelope 
sobre a tua mesa de trabalho.

“A imensa gratidão do poeta em fl or pode felizmente re-
velar-se na sólida e sincera amizade que, nesta noite espiritual 
se une a de quantos aqui se congregam para homenagear a ti, 
Demócrito, o vibrante e omnimodo talento que está sempre a 
serviço do coração.”

O discurso do jovem de vinte e seis anos, que se desenvol-
ve neste tom emocional e panegírico, foi comentado por quase 
todos os jornais. Demócrito era uma fi gura polêmica, que des-
pertava paixões contra e a favor. Portanto, ao se posicionar ao 
seu lado, de modo tão claro e vibrante, Filgueiras também se 
expunha à inimizade dos adversários políticos do amigo.

Em 1939, como vimos no capítulo de abertura deste livro, 
Filgueiras Lima representou o Ceará em São Paulo, na série de 
conferências que o jornal Gazeta promoveu para inaugurar sua 
nova sede. A palavra do poeta cearense sobre José de Alencar 
foi classifi cada como a que alcançou maior destaque de quantas 
foram ali pronunciadas. 

Diante da atenta platéia, iniciou sua conferência, capturan-
do desde a primeira frase a atenção de todos:

“Minha terra, como todas as terras de legenda, tem um li-
vro símbolo.
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É nele que os guerreiros vão buscar alento e inspirações 
para as lutas em prol da liberdade.

Tesouro de tradições e lendas heróicas, tornou-se para os 
pintores, músicos e poetas mais opulento de motivos e de sím-
bolos do que os eddas da mitologia escandinava.

É, enfi m, a fonte perene de beleza e entusiasmo, sempre 
aberta à sede secular do sonho e de heroísmo da minha terra e 
da minha raça.”

Sua família informa que o orador, nos dias que antecedia 
os pronunciamentos importantes, não escrevia nada. Parece 
que o texto estava em gestação, formando-se em sua mente e 
em seu coração. Somente quando faltavam algumas horas para 
a reunião é que se punha a produzir, freneticamente, como se as 
palavras saltassem de seus dedos.

Em 1940, quando morreu Antônio Sales, que ele tinha 
como um de seus mestres, pronunciou um belo discurso, tam-
bém muito comentado na imprensa, mas dele não conseguimos 
o texto. Talvez tenha sido de improviso.

Sócio do ROTARY CLUB DE FORTALEZA, onde rece-
beu a classifi cação profi ssional em Belas Artes – Poesia, era 
constantemente indicado como palestrante. No “Boletim Sema-
nal” de No. 32, de 22 de fevereiro de 1940, tem duas palestras 
de Filgueiras Lima. Uma, versando sobre a “Importância dos 
Jardins da Infância na formação da personalidade das crianças” 
e outra, sobre o “Descobrimento da América”.

Na primeira diz que “no Jardim da Infância se formam, 
numa atmosfera de simpatia e carinho, as boas condutas, os 
hábitos sãos, os costumes puros que serão o alicerce do futuro 
homem, do cidadão que, em estado latente, vive em cada crian-
ça, em cada pequenino.”
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Na segunda, depois de relembrar o episódio histórico da 
viagem de Colombo ao Novo Mundo, relata a série de desven-
turas vividas pelo navegador em decorrência das tramóias ar-
madas por seus inimigos, inclusive, o fi m melancólico, a morte 
triste em estado de absoluta miséria. Vejam este trecho, em que 
comenta uma grande injustiça:

“Os sonhadores, em todos os tempos, têm sido vítimas da 
injustiça dos homens. É o que ocorre com o grande navega-
dor, cuja glória um comerciante desonesto, no caso o célebre 
Américo Vespúcio, chamou a si, por meio de uma extensa car-
ta, escrita muito depois da descoberta do novo continente, e 
dirigida a Pedro Sederine, de Florença. Data essa epístola de 
1504, portanto, 12 anos após o imortal feito do intrépido geno-
vês. E a idéia de dar ao Novo Mundo o nome de América, em 
homenagem ao esperto fornecedor de navios e ainda mais es-
perto missivista, foi do cosmógrafo alemão Waldsemuller, não 
se sabe por que.”

Dois discursos acadêmicos merecem referência: foram fei-
tos em suas posses na Academia Cearense de Letras, em 1951, 
e no Instituto do Ceará, em 1957.   

Na Academia, ocuparia a cadeira 21 (que considerava o 
seu número de sorte, pois era data aniversária dele e de seus 
fi lhos Rui e Antônio), cujo patrono era José de Alencar.

Naquela memorável noite de 15 de agosto de 1951, toma-
ram posse sete escritores, em virtude de uma recomposição das 
cadeiras, na Academia Cearense de Letras, que havia absorvido 
a Academia de Letras do Ceará, extinta pela fusão. Filgueiras 
Lima foi o orador ofi cial, falando em nome dos demais empos-
sados: Martins Filho, Raimundo Girão, Fran Martins, Abelardo 
Montenegro, Joaquim Alves e Braga Montenegro. 

A certa altura de sua oração, o Poeta de Lavras da Manga-
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beira expôs sua concepção sobre os soligeus:
“Não devem ser as academias igrejinhas de maior 

âmbito em que o espírito de coterie possa manifestar-
se mais ampla e desenvoltamente. O seu objetivo não 
é o mútuo turibular do incenso da lisonja: não é o re-
ciprocar permanente de elogios bajulatórios, nem a 
permuta ofi cial de láureas e títulos honorífi cos. Redu-
zidas a essa função de instrumento da vaidade pessoal 
e da fatuidade humana, transformar-se-iam, por certo, 
num entrave ao progresso das letras que, essencial-
mente, lhes compete incrementar, ampliar, desenvolver 
e dirigir. A academia que não é foco de cultura, que 
não acende ideais 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 res-
guardo e patrocínio das formas e modos expressionais 
de maior beleza e pureza idiomática – é academia que 
não tem consciência de si mesma, do seu papel, da sua 
função, da sua autoridade, do seu ministério, da sua 
força.”

Em sessão solene, na noite de 23 de abril de 1957, foi rece-
bido como sócio do Instituto do Ceará. Depois de receber as boas 
vindas, em discurso  proferido por Hugo Catunda, agradeceu sua 
eleição para a cadeira 13. Dessa fala, destacamos:

 “Nenhum homem de pensamento transpôs estes umbrais 
sem assumir consigo mesmo um compromisso indeclinável e 
solene. O compromisso de oferecer e doar a esta ofi cina espi-
ritual o que nele de melhor houver em inteligência, vontade e 
idealismo. Despindo-se de vãs e presunçosas vaidades, decli-
nando de gloriolas fugazes, desfazendo-se de meros interesses 
pessoais e egoísticos, penetra ele, afi nal, num mundo diferente, 
a um tempo velho e novo – velho, porque o Instituto é a arca 
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das tradições de nossa terra e de nossa gente; novo, porque 
tem este sodalício o condão de remoçar-se continuamente, re-
bentando em fl orações mentais como esta história integral da 
Terra da Luz que vem publicando em tomos sucessivos, cada 
qual de mais peso e valor, fi rmados por nomes ilustres como os 
de Pompeu Sobrinho, Dolor Barreira, Eusébio de Sousa, Rai-
mundo Girão e Joaquim Alves.”

E prossegue, mais adiante:
“Numa época em que pigmeus pousam de super-homens, 

esquecidos da lição magistral do velho Montaigne sobre a es-
piga de trigo que, quando vazia se ergue vaidosamente para o 
céu e, quando cheia, se inclina humildemente para o chão; num 
tempo em que falsos valores são endeusados, entre aplausos de 
turbas arrebatadas, em êxtases de cômodo oportunismo – uma 
tarefa séria e sólida como a que vem construindo o Instituto do 
Ceará sugere, senão revela, um predestino, a que não podemos 
deixar de associar, no espaço e no tempo, o nome hoje simbó-
lico do Barão de Studart.”

E, dirigindo-se, especialmente aos seus novos camaradas:
“Trago ao Instituto o meu humilde quinhão de boa vonta-

de e idealismo. Venho, senhores membros do Instituto, pelejar 
convosco as mesmas sagradas pelejas em que vos coroastes 
de louros. Não possuo títulos heráldicos, que não os recebi de 
herança nem jamais os pleiteei pelo fátuo prazer de ostenta-
los. Diz-me, porém, a consciência que, se probidade intelec-
tual, pertinácia no trabalho, amor à gleba nativa, sentimento 
do passado, respeito pelas conquistas da inteligência e total 
consagração a um ideal superior, qual o da formação da moci-
dade, ainda são valores e sentimentos dignos de preso e apre-
ço – não deslustrarei a vossa companhia, nem conspurcarei o 
vosso diploma.” 
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O orador falando de improviso
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O orador. Esta era uma das referências costumeiras a 
Filgueiras Lima. O poeta do Ceará e o educador da juventu-
de cearense era também um tribuno consagrado em sua terra e 
além dela, como vimos naquela conferência em São Paulo, em 
1939. 

Num tempo em que uma bela oração, além de ser um fator 
de qualifi cação social, era, quase sempre, uma ponte para a ati-
vidade política, poderíamos estranhar que Filgueiras não tenha 
buscado a conquista dos mandatos eletivos. O poeta, homem 
de compromissos defi nitivos, optara pela educação e dela fez 
sua política.

Orador sublime, a reunião de seus pronunciamentos, nas 
mais diversas circunstâncias e oportunidades da vida, mostraria 
que ele tinha uma linha de compromisso ético e cívico com o 
seu tempo, com o mundo, com a pátria e com a gleba natal, da 
qual nunca se arredou por muito tempo. Não há contradição 
fi losófi ca em sua fala, toda ela arrimada no humanismo clássico 
e nos pactos de fé fi rmados pela civilização ocidental.

O orador era o mesmo poeta em prosa exaltada e retórica e 
o mesmo educador genufl exado diante do compromisso peda-
gógico de construir agentes produtivos do ideal humano.   



GUERREIROS DE 
MINHA TERRA

“São páginas de glória 
e de heroísmo, onde 
borbota o sangue vivo 
dos heróis e o sangue 
luminoso das idéias, 
entre chamas de 
martírio e clarões de 
epopéias!”





NA CASA DE
JUVENAL GALENO

Casa de Juvenal Galeno

Na rua General Sampaio, 1128, no centro de Fortaleza, 
bem próxima da Praça José de Alencar, uma casa ver-

de, de alvenaria, tem, no alto de sua fachada, uma grande lira 
esculpida. A lira, remoto instrumento helênico, um dos símbo-
los da arte e da poesia, não está ali como mero adorno: é indica-
tivo de que naquele lugar se desenvolvem atividades culturais.
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Imprensada entre outros imóveis, antigas residências hoje 
transformadas em casas de comércio, a Casa de Juvenal Galeno 
resiste ao tempo e às circunstâncias pragmáticas para continuar 
se mantendo como endereço cultural, guardando uma história 
quase centenária de luta em favor da literatura cearense e da 
preservação da memória do Poeta das Jangadas, considerado o 
fundador da poesia popular brasileira.

Não tem, naturalmente, aquela mesma importância nem o 
mesmo garbo, desfrutados nos anos 20, 30 e 40, do século pas-
sado, porque outra é a realidade do tempo atual, de múltiplos 
apelos de divertimento e deleite espiritual. Mas a história des-
sa iniciativa intelectual merece ser revivida nesse nosso relato, 
mesmo porque tem profunda ligação com o nosso biografado.

Na segunda década do século XX, aí por volta de 1916, 
Henriqueta e Julinha Galeno, fi lhas de Juvenal Galeno, come-
çaram a promover serões lítero-musicais na casa do velho po-
eta. Três anos depois, em 1919, as tertúlias das Irmãs Galeno 
são uma referência de aconchego intelectual e festiva movi-
mentação na cidade, pois reúnem pessoas interessantes que de-
clamam, discursam, cantam e palestram, enquanto se servem 
aluás e guloseimas. Estava nascendo o SALÃO JUVENAL 
GALENO. 

Henriqueta e Júlia queriam que o respeitado bardo, cego 
desde 1908, continuasse a privar do convívio dos homens de 
letras do Ceará e, sobretudo, a repassar o interesse pela cultura 
popular à juventude de sua terra, deslumbrada pelas infl uências 
das literaturas alienígenas, instrumento perene  da colonização 
consentida e estimulada.

A fundação ofi cial ocorre no dia 27 de setembro de 1919, 
data em que o poeta completava 83 anos. Àquele ato de fun-
dação compareceram, além dos parentes e amigos da família, 
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os intelectuais Antônio Furtado, José Albano, Beni Carvalho, 
Irineu Filho, Leão de Vasconcelos, Papi Júnior e Alf. Castro.

O poeta morreu em 1931, com a idade de 94 anos. Em 
1936, o Salão Juvenal Galeno foi nomeado como a CASA DE 
JUVENAL GALENO, por ocasião das celebrações do centená-
rio de seu patrono.

Tempos depois, Julinha Galeno foi embora para Salvador, 
acompanhando o marido Francisco Santana, cabendo à outra 
irmã a direção do sodalício.

Sob o comando fi rme de Henriqueta Galeno, gerações de 
criadores e comunicadores de emoções se reuniram no ambien-
te espiritual dessa casa, transformada em templo de inteligên-
cia do Ceará, por mais de cinqüenta anos. O espírito agregador 
da primogênita do poeta Juvenal extasiava a quantos privavam 
de sua amizade ou recebiam as graças de sua hospitalidade. 
Personalidades do mundo político e intelectual, acreditadas na-
cionalmente, derramavam-se copiosas no louvor à professora 
de benquerença e amabilidade que sustentava um convescote 
de alto nível mental na Terra de Alencar. Com mão amiga e 
estimuladora, constituiu platéia seleta para ouvir a produção 
dos consagrados e as hesitações dos estreantes, fazendo nascer 
naquele palco e entre aquelas paredes fulgurantes carreiras li-
terárias. 

Na Casa de Juvenal Galeno os homens de letras do Cea-
rá, pretendentes e simpatizantes, sempre se sentiram à vontade. 
Brilharam ali, em noitadas memoráveis, nos famosos saraus das 
quartas-feiras, o jovem poeta Mário da Silveira, o teatrólogo 
Renato Viana, o contista Herman Lima, o folclorista Leonar-
do Mota, o jornalista Demócrito Rocha, o professor e político 
Menezes Pimentel, a poetisa Abigail Sampaio, o ensaísta José 
Sombra, o sociólogo Adonias Lima, o historiador Raimundo 
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de Menezes e a romancista Rachel de Queiroz, dentre outras 
estrelas de nossas letras. 

Para um ambiente desse porte, certamente se encaminha-
ria Filgueiras Lima. Jovem estudante do Colégio Cearense, 
começou a freqüentar a Casa de Juvenal Galeno a partir dos 
treze anos, quando compareceu, em março de 1922, a um sa-
rau para assistir uma conferência proferida por Antônio Sales. 
Apresentou-se à doutora Henriqueta como poeta, sendo muito 
bem recebido e incentivado. Não perdia mais uma quarta-feira 
literária.

Ausente da casa de cultura durante sua permanência em 
Iguatu, a ela retornaria como participante ativo assim que re-
gressou, em 1927. Já a essa altura se credenciava como um dos 
grandes oradores do elenco da casa e foi, por isso, escolhido 
para saudar a escritora Mercedes Dantas, recebida pela inte-
lectualidade cearense na noite de 05 de junho de 1930, quando 
tinha apenas 21 anos. O jornal O POVO, edição do dia 06 de 
junho, noticia: “Realizou-se ontem, no Salão Juvenal Galeno, 
o anunciado serão em homenagem à festejada escritora cario-
ca, senhorinha Mercedes Dantas, autora dos apreciados livros 
“Nus” e “Adão e Eva”. Empreende a escritora uma tournée pelo 
Norte do país, comissionada pela Federação das Sociedades de 
Educação. A visitante foi saudada pelo jovem poeta Filgueiras 
Lima, cujo discurso, brilhantíssimo, publicamos abaixo. Se-
nhorita Mercedes leu, então, sua conferência sobre o “Mal de 
Amor”, deixando a melhor impressão em toda a seleta assistên-
cia. (...) Recitaram versos próprios as senhorinhas Rachel de 
Queiroz e Stella Rubens  e o sr. Sobreira Filho. As senhoritas 
Odete Franco e Hortência Jaguaribe cantaram modinhas ao vio-
lão, com muita graça, e um grupo de graciosas jovens cantou o 
conhecido “Luar do sertão”, encerrando a noitada.”  
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É de se notar quão importante era a palavra do jovem Fil-
gueiras Lima entre os intelectuais cearenses liderados por Hen-
riqueta Galeno, quando se verifi ca que tinha presença assídua 
em todos os grandes momentos da Casa de Juvenal Galeno, 
fosse os de gáudio ou os de dor. Quando da morte do venerá-
vel vate, ocorrida a 07 de março de 1931, toda a capital se co-
moveu. Segundo narra o historiador Wilson Bóia em seu livro 
“Ao Redor de Juvenal Galeno”, No dia seguinte, domingo, às 
dezesseis horas e quarenta minutos, numa tarde chuvosa, sai 
o féretro da rua General Sampaio, No.272 (hoje 1128), segui-
do por sessenta automóveis, vários ônibus e pelo povo que o 
compreendia e que o amava. Fernandes Távora, interventor fe-
deral e todo o seu secretariado participa do cortejo até o cam-
po-santo, lá sendo feita a encomendação do corpo pelo Padre 
João Dantas. E sobre sua sepultura uma lira, formada de fl ores 
brancas, símbolo da pureza de um homem. (...)Certamente, de 
todas as homenagens prestadas à memória de Juvenal Galeno 
a mais comovente seria a dos pescadores e jangadeiros cea-
renses ao seu cantor. Assim, na manhã de 10 de maio, no porto 
das jangadas da Praia de Iracema, em frente ao Restaurante 
Ramon, com a presença do povo, de marinheiros, pescadores e 
alunos das colônias mais próximas, jangadas ancoradas com 
as velas em funeral, foi executado um belo e original programa 
constando de hinos cantados em louvor do poeta das Lendas e 
Canções Populares. Cinco foram os oradores daquela homena-
gem: Audifax Mendes, José Carvalho, Mário de Andrade, Na-
poleão de Menezes e FILGUEIRAS LIMA (destaque nosso).

No dia 25 de dezembro de 1932 a Casa de Juvenal Galeno 
promoveu o Natal dos Poetas, escolhendo dois deles para re-
ceber as honras dos amantes da poesia: Martins d’Alvarez, por 
sua novela “Quarta-Feira de Cinzas”, e o nosso Filgueiras, pela 
publicação de sua obra de estréia, “Festa de Ritmos”. 
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Iniciando os trabalhos, Henriqueta Galeno leu sua sauda-
ção e, em seguida, passou a palavra para o paraninfo ofi cial da 
noite, o escritor Aderbal de Paula Sales. Segundo o jornal O 
POVO, na edição de 26 de dezembro de 1932, “a palavra do 
orador, moldada em estilo ático e repassado de imagens cinti-
lantes, a par de impressionantes conceitos sobre as personali-
dades de Filgueiras Lima e Martins d´Alvarez, fez jus a demo-
rados aplausos.”

Juvenal Galeno, criador da poesia popular brasileira
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Respondendo à saudação, Filgueiras Lima, depois de con-
fessar sua emoção, relata seu envolvimento com a Casa de Ju-
venal Galeno: 

“Esta casa espiritual de Juvenal Galeno é bem 
o lar de todos nós que pensamos e sentimos. Foi en-
tre estas paredes perfumadas pela poesia humana 
e profunda do Bardo Santo que eu recitei os meus 
primeiros versos, ingênuos e sentimentais, à inte-
lectualidade cearense. Este salão heráldico, a que a 
inteligência fi dalga de Henriqueta Galeno empresta 
um vivo esplendor de graça e de estesia acolheu os 
arroubos iniciais do meu coração de emotivo na ex-
pansão do lirismo apaixonado dos meus versos. E 
foi assim que eu me constituí um membro, obscuro, é 
verdade, mas carinhoso e solícito, da grande família 
literária que aqui reside e pensa e sonha.

(...) Hoje, a árvore de natal que eu trago dentro 
de mim pompeia e fulgura como aquela outra árvore 
simbólica, arreada de fl ores esplêndidas e de frutos 
de ouro, enquanto as aves encantadas de minha emo-
ção fazem derredor dela uma maravilhosa “festa de 
ritmos”. São os ritmos de minha gratidão a quantos 
trouxeram para o nosso natal lírico o brilho da sua 
fi dalguia e da sua inteligência. Todos os ritmos que 
cantam e vibram e tremem no meu mundo interior, 
esperando a hora fecunda da revelação. Escolhi para 
vós, minhas senhoras e meus senhores, a prenda de 
um soneto de amor, porque neste trágico e turbilho-
nante minuto universal é o amor que ainda nos faz 
admirar a vida da beleza e a beleza da vida. Fruto 
de minha sensibilidade, daquilo que há de mais puro 
e mais belo na essência de meu ser, quero que estes 
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versos encham os vossos ouvidos dos sons disper-
sos da música interior, que não soube traduzir nes-
ta hora aritmica e desabrida, para o refi namento da 
vossa bondade e da vossa elevada sensibilidade:

Ah, teu amor é uma árvore fl orida;
-  Árvore de Natal, cheia de prendas,
cuja fronde vivaz ao sol desvendas,
como um perfeito símbolo da Vida.
 
Colho, no entanto, de alma dolorida,
a mais pura, talvez, das oferendas,
para que assim o espírito me entendas:
-  Aquela pobre lágrima, querida...

Ainda te lembras? Pois eu nunca o esqueço.
Foi ela a jóia de mais alto preço,
porque as outras, decerto, passarão...

Veio do coração! Jóia divina!
E hoje vive em meu ser, tão pequenina,
acendendo clarões de perfeição.” 
                                                                                             

  Em muitas outras ocasiões constatamos os laços que uniam o 
Poeta de FESTA DE RITMOS à Casa de Juvenal Galeno.

 Em 1934, no dia 21 de maio, na recepção à pianista Na-
íde Jaguaribe de Alencar, coube-lhe novamente, por indicação 
de Henriqueta, a incumbência da saudação.  A certa altura de 
sua oração, que se intitulava “Poesia e Música”, Filgueiras 
Lima defi ne: “Uma linda música é como um belo verso. Ou-
vindo-a, a gente se eleva e transfi gura, para a integração ao 
Todo Universal, de que fala o epicurista amável da Estética da 
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Vida. Carlos Gomes e Olavo Bilac, ambos nos transportam ao 
infl uxo de seu estro, às regiões tranqüilas e claras da harmonia 
e do sonho.“O Guarani” e “O Caçador de Esmeraldas” foram 
fundidos no mesmo bronze eterno da beleza. Exerce a música 
sobre a minha sensibilidade de poeta uma verdadeira fascina-
ção, principalmente quando brota, cristalina e luminosa, dos 
dedos mágicos de uma verdadeira intérprete da arte divina, 
como Naíde de Alencar. É que esta jovem não somente executa 
as grandes composições musicais: ela imprime-lhes sua alma, 
embriagada de ritmos. Este é o segredo de seu poderoso talen-
to musical.”

Na comemoração do centenário de Juvenal Galeno, em 
1936, o Ceará fez uma grande festa. No Salão Juvenal Galeno, 
que a partir dali passaria a se chamar Casa de Juvenal Galeno, 
reuniram-se destacadas fi guras do mundo político e intelectual 
da terra para preparar as festividades. Um vasto programa foi 
elaborado e para executá-lo foi criada uma comissão de alto 
nível. Das homenagens constava a confecção de um busto do 
poeta, que deveria ser posto numa praça de Fortaleza. As ho-
menagens se estenderam do dia 27 a 30 de setembro. A partici-
pação de Filgueiras Lima ocorreu no dia 28, segunda-feira, na 
Sessão Extraordinária da Academia de Letras do Ceará (depois 
fundida à Academia Cearense de Letras), no auditório da Es-
cola Normal Pedro II. A reunião foi presidida pelo interventor 
Menezes Pimentel e o ponto alto foi a oração proferida pelo 
poeta Filgueiras Lima. O discurso, publicado na íntegra pelos 
jornais da época, é profundo e abalizado. Cita, justifi cando, nu-
merosas passagens da obra poética de Juvenal Galeno, a quem 
chama de “cantor da alma rústica do Brasil, das lendas popu-
lares, dos amores bucólicos, dos luares praieiros, das jangadas 
indômitas, do mar e dos cajueiros fl oridos do sertão.” 

Diz que o velho poeta “tangeu, constantemente, sua lira 
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de cem cordas, sensível a todas as vibrações da alma humana, 
mesmo na noite longa e melancólica da cegueira, dentro da 
qual, para os seus olhos sem vida, como os olhos de Milton e 
Homero – os cegos divinos – só a inspiração cintilava, transfi -
guradora, aleluial, sublime, como a estrela do pastor.”

Em dezembro de 1937, saudou a declamadora Margarida 
Lopes de Almeida, que viria a tornar-se uma de suas maiores 
amigas, com quem manteve grande correspondência.

Em junho de 1938 recepcionou a pianista mineira Maria 
Luiza Jaguaribe Nava (mãe de Pedro Nava).

Nos anos 40 continuou entre os principais do sodalício dos 
Galenos, recitando poemas de sua lavra e pronunciando vibran-
tes discursos.

Em 21 de novembro de 1942 proferiu uma longa conferên-
cia sobre a vida e a arte do poeta Soares Bulcão, que havia fa-
lecido a 17 de julho daquele ano. Este texto foi posteriormente 
publicado em livro pela Editora Fortaleza, em 1943.

Por delegação da diretoria da casa, saúda Faustino Nasci-
mento, em outubro de 1943, e, em maio de 1944, é homenage-
ado pela publicação de seu segundo livro, “Ritmo Essencial”, 
com saudação de Otávio Lobo. 

Recebe eloqüentemente a Gustavo Barroso, em 05 de abril 
de 1949. Nesse mesmo ano, em maio, apresenta o livro “Dom 
Joaquim José Vieira”, do monsenhor José Quinderé.

Nos anos 50, a Casa de Juvenal Galeno já disputa com ou-
tras entidades o público intelectual. Filgueiras, por necessida-
de de atender às muitas solicitações, não é mais tão freqüente. 
Nunca se nega, porém, às convocações de sua amiga Henrique-
ta para as datas importantes e as grandes solenidades.
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Henriqueta Galeno

Henriqueta Galeno falece no dia 10 de setembro de 1964, 
na própria Casa de Juvenal Galeno. À beira do túmulo, no Ce-
mitério São João Batista, Filgueiras faz a oração fúnebre em 
nome da Academia Cearense de Letras. Pesaroso, o poeta de 
“Ritmo Essencial” declara que nunca tivera missão mais do-
lorosa e mais triste do que aquela de transmitir sua dor e a dos 
companheiros pela saudade da amiga e companheira de tantas 
pelejas:

“Não estou apenas no desempenho de uma ta-
refa protocolar. Nem a aceitaria. Com este coração 
de poeta com que, cigarra ingênua, vou vivendo num 
mundo de práticas formigas. Aqui o tenho, dentro de 
mim, o velho coração, acelerado pela dor de ver-te 
mergulhar no grande mistério, depois de toda uma 
vida marcada pelo signo da luta em prol do ideal 
inatingível. Obra de devoção em que se esvaíram as 
mais puras forças da mocidade, da maturidade, da 
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velhice e da senectude, este último estágio a que a 
doença implacável te conduziu. Mas o teu cérebro, 
sempre lúcido, claro e fi el até o fi m, foi a lâmpada que 
te guiou os passos derradeiros na Grande Viagem, de 
que não se retorna, ao País do Absoluto. (...) Agora, 
do outro lado em que te encontras, poderás contem-
plar, com a perspectiva dos que já não são mais pó, 
porque se fi zeram eternos pelo espírito que não mor-
re, tudo o que construíste e deixaste na terra como 
uma mensagem perene de poesia e beleza moral.” 

A elegia é longa e cheia de sentimento. E o poeta, clara-
mente abalado pelo momento de dor que vivencia, tece em pro-
sa poética uma conversa franca e defi nitiva com a pranteada. É 
um panegírico sublime que retrata com justiça o desempenho 
de Henriqueta Galeno em favor da cultura cearense.

Filgueiras não sabia que ele próprio estava tão próximo do 
que chamava de “o grande mistério”. 

E o último ato ofi cial de sua vida seria justamente uma 
sessão solene, que ele presidiu, na noite de 27 de setembro de 
1965, quando se comemorava o 46o. aniversário da Casa de 
Juvenal Galeno.



NO CONGRESSO
DE POESIA DO CEARÁ

Em 1942, quando o mundo era sacudido pelo fragor da 
Segunda Grande Guerra, os intelectuais do Ceará re-

solveram fazer um congresso de poesia. Parecia um despropó-
sito que, diante da calamidade da guerra, das notícias terríveis 
dos bombardeios e da destruição de cidades e de vidas, uma 
classe de nefelibatas se pusesse a discutir metáforas e aspectos 
semânticos dos versos produzidos pelos poetas do Ceará.

Uma verdadeira campanha de ironia foi movida pelos jor-
nais da terra contra a idéia do congresso de poesia, mas seus 
idealizadores não desistiram de sua realização. E tanto fi zeram 
que conseguiram conquistar a opinião pública e reverter o am-
biente negativista ao seu redor, transformando em incentivo e 
entusiasmo o que antes era mal-estar e indisposição.

A cidade terminou se convencendo que a poesia era uma 
das mais legítimas expressões da democracia e, se as nações li-



252   »   Juarez Leitão 

vres do mundo se mobilizavam naquele momento para derrotar 
a tirania nazi-fascista, cabia, sim, dar voz aos poetas para ani-
mar a alma afoita das gentes e incrementar a resistência cívica 
dos que sonhavam com os caminhos verdadeiros da liberdade.

Assim, no dia 1o. de agosto de 1942, foi solenemente ins-
talado, no Teatro José de Alencar, o I Congresso de Poesia do 
Ceará, contando com a presença do interventor Menezes Pi-
mentel, do dr. Rui Guerra, representante do Prefeito de Fortale-
za, de intelectuais, jornalistas e um numeroso público.

A cerimônia foi aberta pelo presidente do congresso, poeta 
Mário de Andrade (do Norte) que, agradecendo a presença do 
Chefe do Executivo Cearense, pediu-lhe que assumisse a presi-
dência dos trabalhos. 

Reverteu-se a solenidade daquela feição artístico-literária 
da época, com números de música e declamação, marcando-se, 
entretanto, por dois momentos de grande importância; o dis-
curso de Filgueiras Lima e a leitura do Manifesto dos Poetas 
Cearenses.

Causa estranheza que aquele grupo de poetas haja escolhi-
do Filgueiras para tão destacada tarefa naquela ocasião. É que 
o poeta-educador não era propriamente um envolvido com os 
escritores que mais tarde fundariam o “Grupo Clã” e que esta-
vam à frente da organização do congresso. Filgueiras Lima não 
seria um clanista, preferindo, àquela altura, fazer sua literatura 
à parte dos grupos literários. Na adolescência fi liara-se a várias 
agremiações literárias, todas elas efêmeras, como é costumei-
ro nesse tipo de sociedade. Mas, devido à respeitabilidade que 
desfrutava nos meios intelectuais e sociais da cidade e sendo, 
reconhecidamente, um bom orador, coube-lhe interpretar o 
pensamento poético do Ceará.

O Manifesto começa conceituando o que é poesia e o que 
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é arte, historiando, em seguida, a arte no Brasil e no mundo, 
suas relações com a vida e seu compromisso com a liberdade. 
E conclui: “Assim, falamos ao Brasil, dizendo da nossa fé na 
Arte maravilhosa e restauradora; assim falamos aos artistas 
de todo o continente para afi rmar-lhes o nosso amor à causa 
das grandes e puras emoções da Liberdade e da Civilização.”

Integrantes do Grupo Clã

O histórico documento é assinado por Mário de Andrade, 
Braga Montenegro, Antônio Girão Barroso, Aluísio Medeiros, 
João Clímaco Bezerra, Américo Barreira, Fran Martins, Mário 
Barata, Filgueiras Lima, Otacílio Colares, Artur Eduardo Bene-
vides, Eduardo Campos, Francisco Novais, José Perales Aires, 
Miguel Sales, Álvaro Lins Cavalcante, José Pires de Sabóia, 
Mirton Cabral, Cordeiro de Andrade, Murilo Mota, Lourenço 
Mota, Orlando Mota, Antônio Bandeira, José Milton Dias, Sté-
lio Lopes, Mileno Silva Thé, Joaquim Alves, Abelmar Ribeiro 
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da Cunha, José Júlio Cavalcante, Alcir Araújo, Raimundo Ivan 
de Oliveira, Guaraci Cabral de Lavor, Aldemir Martins, Gau-
dêncio Carvalho, Parsifal Barroso, Mozart Soriano Aderaldo, 
José Denizard de Macedo, Hildebrando Espínola, Pierre Luz, 
João Otávio Siqueira, João Jacques Ferreira Lopes, Houdson 
Menezes, Yaco Fernandes, Olavo Miranda, Moacir Aguiar, 
Paulo Cabral de Araújo, José Maria Moreira Campos, Sinésio 
Cabral e José Teixeira de Freitas.

E quando lhe foi dada a palavra, assim o poeta Filgueiras 
Lima abria o seu discurso:

“O que este país precisa é de um grande poema. 
Alguma coisa para elevar o povo, arrancando-o ao 
temor e ao egoísmo.

Não foi nenhum poeta exaltado e místico que pro-
nunciou estas palavras que podem servir de legenda 
ao programa de ação do 1o. Congresso de Poesia da 
Terra da Luz nesta noite de sua instalação ofi cial. 
Muito pelo contrário; foi um estadista eminente, um 
homem público de rara envergadura, quando trazia 
sobre os ombros a responsabilidade imensa da dire-
ção administrativa dos Estados Unidos, numa hora 
de crise moral e econômica para a gloriosa pátria de 
Walt Whitman. Foi Herbert Hoover, o digno anteces-
sor de Roosevelt, quem escreveu e pronunciou aquelas 
palavras que, hoje, em face da luta a que foi arrastado 
o seu país, adquirem um sentido incontestavelmente 
profético. Em síntese magistral, o estadista norte-
americano defi niu, luminosamente, a função social e 
política da poesia.

Ao Brasil, ao seu povo, neste momento em que 
a alma nacional precisa vibrar, uníssonamente, de 
norte a sul, muito bem se aplica a terapêutica poética 
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de Hoover. Também estamos precisando de um gran-
de poema, que tenha força capaz de galvanizar-nos e 
conduzir-nos à realização total de nosso destino histó-
rico e político. Um grande poema que seja a síntese de 
nosso ideal democrático de civilização. Não se trata 
de obra meramente literária, mas de obra de necessi-
dade coletiva, de salvação nacional.”

O orador, então, defi ne concretamente o seu conceito do 
que chamava de um grande poema de necessidade humana:

“O momento nacional e, sobretudo, o momento 
internacional não comporta mais aquela arte de fuga, 
de evasões, de deserção do real, que foi e é, o rega-
lo literário de certa ala da moderna intelectualidade 
brasileira.

A poesia que o instante universal requer é a de 
aproximação, de presença no real, de participação do 
real, porque hoje, como ontem e como sempre, os po-
etas, ou são a voz da humanidade, ou não são verda-
deiros poetas.”

Volta-se, em seguida, para os adversários do congresso, os 
intelectuais que desdenharam da idéia de realização de um con-
clave poético em pleno frenesi da guerra: 

“As corujas, nem por terem olhos grandes, enxer-
gam bem as coisas a plena luz. Suas pupilas habitu-
aram-se às trevas. A literatura também tem as suas 
corujas, aves noturnas ou de mau agouro, que tentam 
rasgar a mortalha da poesia.

Não são poucos, bem sei, os que por aí andam 
vendo neste conclave um daqueles poeticissimos de-
satinos, de que falava o velho Antônio Feliciano de 
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Castilho. Mas, em verdade, este congresso não é se-
não uma expressão de vitalidade das novas gerações 
cearenses. Mais do que isso: é uma afi rmação de for-
ça, de coragem, de idealismo que fala bem alto da 
têmpora moral dos nordestinos, de todos os heróicos 
descendentes de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e José 
de Alencar.

A lógica daqueles que pensam que, nesta época 
dramática de guerra e seca, somente deveríamos cho-
rar como Jeremias no muro das lamentações, compa-
ra-se à do fanático japonês que rasga o ventre em si-
nal de protesto...É a lógica suicida dos inconscientes 
e dos covardes. A hora que estamos vivendo é tragica-
mente bela e grandiosa.  Hora épica, em que os mons-
tros e deuses se confundem no mesmo relâmpago vio-
lento, no mesmo vórtice luminoso e fl amejante, como 
num dos sete círculos do inferno de Dante. Hora que 
pede Homeros e Victor Hugos, hora dos Camões e dos 
Castro Alves, hora dos gênios e dos profetas, hora das 
epopéias e das ilíadas reais. Hora que resume sécu-
los e funde, paradoxalmente, todas as idades, porque 
traz em seu bojo negro, entre chamas e assombros, 
o passado, o presente e o futuro. Hora vertiginosa, 
hora propedêutica, hora da antevisão do mundo que 
vai irromper do caos. Hora de forja, de elaboração, 
de criação do homem novo para a era nova da liber-
dade e da felicidade universais. Hora da poesia, da 
verdadeira poesia que jorra dos recônditos da alma 
humana.

 E fi naliza, arrebatador:
(...) Por tudo isso, podemos fi car certos de que o 

congresso de poesia que instalamos agora há de ser-
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vir, pelo menos, para acordar o Ceará, que há muito 
vem dormindo o sono da morte dentro da vida cultural 
da nacionalidade. Sirva para despertá-lo da letargia 
moral e mental em que vive, para que não chegue tar-
de à festa da alvorada que raiaram, em breve, nos am-
plos céus americanos. A festa da Democracia, onde 
caberão todas as formas livres do pensamento e todas 
as criações originais da beleza. Festa onde só haverá 
uma hierarquia: a fundamental hierarquia do espírito. 
Sem exclusivismo de raça, porque a raça superior é 
sempre a que vive dentro da liberdade e para a liber-
dade. Sem preconceitos de sangue, porque o sangue 
melhor e mais puro é o que carreia para o coração o 
sentimento da fraternidade humana. Viva a Poesia!!! 
” 

O poeta no tempo do Congresso de Poesia do Ceará

O 1o. Congresso de Poesia do Ceará, que decorria muito 
animado e participativo, perdeu repentinamente o foco de inte-
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resse em decorrência de um dramático acontecimento político. 
Desenrolava-se a Segunda Grande Guerra (1939-1945). 

Desde o começo do ano de 1942 navios brasileiros vinham sen-
do afundados por submarinos alemães. Até navios de passa-
geiros foram atingidos pela vingança nazista contra o governo 
brasileiro que, depois de certa hesitação, estava agora se incli-
nando para os Aliados Democráticos, atendendo à política de 
hemisfério, ao pan-americanismo e também aos agrados que 
vinha recebendo dos Estados Unidos, como aquele fabuloso 
empréstimo para instalar a Usina de Volta Redonda. Em todo 
o Brasil, os estrangeiros nascidos na Itália, Alemanha e Japão, 
países que formavam o Eixo, a aliança inimiga da Democra-
cia, passaram a ser hostilizados. Os que eram comerciantes ti-
nham suas casas de negócio destruídas pelo povo indignado e, 
essa onda de agressão, chegou a Fortaleza. O ponto agudo das 
manifestações furiosas ocorreu no dia 18 de agosto. Depois de 
uma discurseira na Praça do Ferreira, a multidão exaltada par-
tiu para a depredação da loja “A Pernambucana”, dos alemães, 
a “Sapataria Veneza”, dos italianos, e o “Jardim Japonês”, da 
família Fujita.

Obs. Os membros da família De Francesco, proprie-
tários da “Casa Veneza”, eram amigos do poeta, tendo os 
seus fi lhos sempre estudado no Colégio Lourenço Filho. Na 
turma de ginasianos de 1944 fi gurava Francisco Ângelo De 
Francesco. 



CIDADÃO POESIA

“Eu sou a Poesia!”, diz Filgueiras Lima numa corajosa 
afi rmação de plena consciência de sua essencialidade 

espiritual. E, ao fazer esta proclamação, assume que a poesia 
era, em seu caminho, além de uma missão e um instrumento de 
encantamento, a própria substância de seu ser, a própria vida.

Quem quer que o tenha conhecido, além de fi car marcado 
de modo indelével por sua cordialidade e pelas lições do gran-
de educador, soube que esteve, principalmente, diante de um 
poeta.

Foi assim que o poeta Artur Eduardo Benevides o viu:

“Em todos os momentos de sua vida, que teve 
episódios gloriosos, manteve-se fi el ao seu sonho, 
à sua vocação de artista, ao mandato poético que 
recebeu um dia das estrelas, como ele mesmo con-
fessa num de seus primeiros poemas modernos. Foi 
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um cultor do belo, um pastor do mistério poético, 
um eterno deslumbrado com o segredo e a pureza 
das cousas e a grandeza da solidão dos seres.(...) E 
ninguém foi mais poeta do que ele, que fez da poesia 
sua fi losofi a de vida e a grande paixão de sua alma, 
compondo, em conseqüência, um monólogo lírico de 
inegável valor.”

O acadêmico Linhares Filho, seu conterrâneo de Lavras e 
seu discípulo no Colégio Lourenço Filho, afi rma que 

“uma das marcas principais da poesia de Fil-
gueiras Lima é a emoção. O poeta unge de sentimen-
to o que diz, fazendo o leitor acreditar na sinceri-
dade da essência da matéria poética que transmite, 
seja esta ligada ao civismo, ao lirismo amoroso ou 
às posições social, religiosa ou fi losófi ca. (...) 

Os radicais modernistas reclamam que o poeta lavrense 
adjetivava demais e encachoeirava em abundância os seus po-
emas. E é novamente o Linhares Filho que justifi ca o excesso 
por pressão do impulso emotivo que, nele, esvaía-se por todos 
os poros: 

“A discursividade de quem foi, como Filgueiras 
Lima, um eloqüente e emocionante orador, preju-
dicou um pouco, a meu ver, certos aspectos de sua 
poesia que se reveste de grandiloqüência, de uma 
vibração excessiva. Mas o poético legítimo termina 
por vencer aqui e ali a necessidade que tem o autor 
de falar explicitamente, extravasando o sentimento, 
que devia mostrar-se mais vezes pelo silêncio e pela 
sugestão. E, quando o poético afl ui, é o sentimento 
que, a braços com a conotação, o informa.” 
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Poeta, no sentido grego da palavra, colocado sempre aci-
ma das trivialidades sedutoras da vida e entregue às admira-
ções permanentes dos valores transcendentes e dos símbolos 
que traduzem os melhores sentimentos humanos. Como afi rma 
num de seus sonetos:

Gosto das cousas límpidas e raras,
Que enchem de encantamento os meus sentidos.
Raça! Não me entorpecem tuas taras:
Sou um grego dos tempos esquecidos...

Cercado embora de ferrenhas caras,
De almas e corações empedernidos,
Adoro os céus azuis e as águas claras
Cujos sons adormecem meus ouvidos.

Cultivo idéias e apascento estrelas
Jardineiro e pastor – em sonhos e ânsias
Procuro, no meu cérebro, acendê-las.

Podeis rugir, ó bárbaros ! Dispersos
No jardim de excelsas rutilâncias
Eternamente cantarão meus versos!

Homem de seu tempo, a par do saudável exercício da nu-
ance lírica e da perplexidade diante do mistério, enxergou cla-
ramente os graves dilemas do século vinte, a ambição dos ho-
mens destruindo a paz, os genocídios, o desrespeito à ética, o 
mercenarismo, a falta de fé e todas as brutalidades que balizam 
o cotidiano da convivência entre racionais, que, como ele cita, 
se revelam ferrenhos e bárbaros ou friamente práticos (Homem 
prático,/que passas correndo pela rua,/contém teu passo – 
que teu esforço é inútil.).
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Absorvia a dor coletiva, a grande dor do mundo, e se sentia 
desta forma oprimido e triste por, sendo apenas um cavaleiro 
lírico, não poder fazer mais:

“Eu sou um homem que esconde,
dentro do coração,
a angústia de todos os homens.”

Herdeiro dos mais arraigados valores patrióticos, descen-
dente de um dos heróis da Confederação do Equador, tornou-
se um arauto, um paladino do sentimento nativista, do amor à 
terra natal, da defesa da língua nacional, do espírito afoito e 
desbravador do povo brasileiro:

“Estais dentro de nós,
Brasil dos meus avós,
sincero, puro, másculo, viril,
tu, que és o Brasil de hoje e sempre,
- o imortal Brasil!”

Cantando a saga dos jangadeiros, a alegria da chuva, a 
memória da banda de música de sua aldeia ou até episódios 
extraídos das notícias de jornal, Filgueiras Lima era a alma sen-
timental do Ceará:

“Ceará!
Quando eu te sinto integrado no meu ser,
vibrando na minha alma,
palpitando no meu coração,
vivendo na minha vida,
vejo passar, diante de meus olhos,
o teu drama de dor e heroismo
envolto no perfume da índia virgem
e tinto do sangue heróico de Tristão!”
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Da gleba nativa, onde fi gura como um dos intérpretes mais 
autênticos, realiza a grande passagem, promissora e sublime, 
para os temas continentais e cósmicos que explicam a metáfora 
da jornada humana. Dialoga com os mitos gregos (Onde fi cas-
te, Ariadne/com teu novelo de lã?) e chora a morte do poeta 
indiano Rabindranath Tagore (Morre contigo/o último sonho 
de amor entre os homens/ e desaparece a última ilusão/de har-
monia absoluta e beleza perfeita.), além de se envolver profun-
damente com as grandes questões de sua época, como a Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945) sobre a qual produziu poemas 
que alcançaram repercussão nacional e até fora do país, como 
NATAL DE SANGUE, composto em dezembro de 1943: 

 
“Natal! Que noite negra!
A estrela do pastor já não brilha no céu...
Mas das nuvens caem fogos que incendeiam
e chamas que devoram.
 
Natal! Que noite triste!
O sino não repica,
a ovelha não bala,
os anjos não cantam,
a terra está erma de harmonias...
Mas enchem o ventre negro da noite
o ribombar dos canhões
e o tatalar das asas lúgubres
dos corvos metálicos....
 
Natal! Que noite trágica!
Natal das crianças órfãs de Stalingrado,
Natal das mulheres sem maridos de Lídice,
Natal das virgens sem amor de Singapura,
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Natal dos homens sem liberdade
dos campos de concentração.
Natal das igrejas sem Deus,
das sinagogas sem mestres,
das multidões sem alma,
dos povos sem destino,
da vida sem sentido e da morte sem causa!
 
Natal de sangue!
De sangue que aterra:
- sangue nos ares,
sangue nos mares,
sangue na terra!

Natal! Que fi zeste do menino
que trazia o amor nos lábios,
a Paz nos gestos
e, na palavra,
o Caminho, a Verdade e a Vida?

Natal! Por que a Estrela se apagou no céu?
Por que a voz do sino se extinguiu no espaço?
Por que os Magos se extraviaram no deserto?
Por que não vemos mais a manjedoura
de Belém?

Ah!, os homens perderam o endereço de Deus!
Ah! Os homens estão caminhando
para o abismo sem fi m do sem fi m...
Natal! Natal!” 
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Cena da 2a Guerra Mundial
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Toda a tessitura criativa de Filgueiras Lima, formando uma 
grande renda de cores e pontos diversos, converge para algu-
mas intenções claras e plenamente justifi cadas: ele é a terra, em 
todos os seus atributos de paixão e dor. Desde os temas clássi-
cos do destino aos afetos domésticos; do regionalismo idílico 
às grandes causas universais. O que não se discute é que de-
senvolve com destreza o seu canto no grande chão comum do 
sentimento humano, sem fronteiras e sem medo do abissal ou 
do imponderável.

Nasceu poeta e se descobriu cedo, como ele mesmo con-
fessa numa entrevista em 1939: 

“Eu era aluno do Colégio Diocesano do Cra-
to quando tentei fazer os primeiros versos. Foi isso, 
mais ou menos em 1920 e eu estava pelos onze anos. 
Um contemporâneo meu daquela casa, padre Antô-
nio Alcântara, certa vez veio dizer-me alguns des-
ses versos e eu fi quei muito encabulado. Eram to-
dos manquejantes, todos com pés quebrados... uma 
vergonha! Depois, quando eu tinha quatorze anos, 
em 1923, compus meu primeiro soneto. Foi sobre a 
morte de Rui Barbosa. Os primeiros poemas que pu-
bliquei saíram na revista VERDES MARES, órgão do 
Grêmio Literário do  Colégio Cearense, dirigido pe-
los Irmãos Maristas.”

Escrevia sob todos os pretextos, nas datas cívicas, nos ani-
versários, na alegria e na dor. Quando morreu um colega de 
classe, Adolpho Ximenes, dedicou-lhe um soneto, In Memo-
riam, escrito naquele tom lúgubre dos poetas românticos do sé-
culo dezenove, falando em “alvacenta tumba da saudade” e em 
“sono fatal da Eternidade”.

No número 4 da revista VERDES MARES, edição de 31 



Ensino como quem reza   »   267 

de julho de 1924, encontramos este soneto do adolescente Fil-
gueiras Lima: 

                        “SERTÃO
                                      Ao poeta V. Leite

Sertão: Manhã. A natureza canta...
As aves vibram com carinho e ardor.
Sertão: Inverno. Que beleza!...quanta!...
Campinas bellas, matagal em fl or.

Sertão. Idyllios. Tudo vibra amor...
A serra, o valle, o matagal, a planta.
Sertão. É tarde...Divinal pallor,
A tudo cobre. Que tristeza!...quanta!...

Sertão. Na matta. Oh!...que mudez tristonha!
A serra dorme;o passaredo sonha...
Apenas ouve-se soluçar ribeiros.

Sertão. É noite...Dorme tudo emfi m,
Os bois, as aves, virginaes cordeiros.
É deste modo meu Sertão...assim...”

Realmente era titubeante. Entretanto, logo acharia o rumo, 
o caminho seguro de Orfeu. Em 1928 já tinha nome entre os 
jovens poetas da terra. Poemas seus, de bom nível, podem ser 
vistos em vários números do jornal O POVO, que tinha uma 
secção literária.

Foi dos primeiros a fi liar-se ao Movimento Modernista, 
inspirado na Semana de Arte Moderna de 1922. Chegou mesmo 
a fazer parte de uma afoita sociedade de letras, que se intitulava 
de TRIBU CEARENSE DE ANTROPOFAGIA, fundada em 
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1929, e se propunha, segundo os estatutos, a “deglutir radical-
mente os passadistas.” Seus parceiros nessa aventura foram: 
Demócrito Rocha, Franklin Nascimento, Silveira Filho, Susana 
de Alencar Guimarães, Paulo Sarasate, Sidnei Neto, Mário de 
Andrade (do Norte), Heitor Marçal, Renato Sóldon, Jáder de 
Carvalho e Mozart Firmeza.

Participou também de outras experiências da vanguarda 
literária do Ceará, como as revistas “Maracajá” e “Cipó de 
Fogo”, ambas de iniciativa de Demócrito Rocha. Nunca foi, 
porém, um modernista arraigado, daqueles que abominavam a 
rima, a métrica ou qualquer tipo de poesia mais ‘comportada’ 
(Estou farto do lirismo bem comportado – clamava Manuel 
Bandeira), dando-se muito melhor no esquadro do soneto e em 
poemas discursivos, cheios de ritmo e galopante cadência, sem 
prejuízo de experiências novas.

Dimas Macedo focaliza que Filgueiras Lima não pagou to-
dos os tributos ao Movimento Modernista nem às exigências 
que fazia a seus participantes: “Soube, como poeta, se manter 
fi el à sua individualidade, sem perder contudo, de vista, a ne-
cessidade de renovação da sua mensagem intemporal.”

Sânzio de Azevedo também comenta que “Filgueiras Lima, 
não chegando a comprometer-se com nenhuma tendência estéti-
ca, aproveitou do Modernismo a liberdade rítmica, tornando-se, 
por isso mesmo, um poeta de largo poder de comunicação.”

Poucos poetas na história literária do Ceará alcançaram, em 
vida, o sucesso desfrutado por Filgueiras Lima. Seus poemas 
eram declamados nos serões literários e em todas as reuniões 
culturais da capital e nas cidades do interior. O poema LÍNGUA 
NACIONAL era o carro-chefe das sessões lítero-musicais dos 
grêmios nas grandes datas cívicas. Ainda hoje, quando decla-
mado por uma de suas alunas prediletas, a fonoaudióloga Con-
ceição Weyne, provoca vivas manifestações de admiração. 
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Famoso como educador e muitas vezes convocado pelo 
Poder Público para exercer funções dirigentes no secretariado 
do Estado, do Ministério de Educação e no Conselho Estadual 
de Educação, o que, de fato, lhe dava maior alegria era ser tra-
tado de POETA. E poeta foi, de brilhante destino.   

Filgueiras Lima cumprimenta Conceição Weyne,
uma de suas mais aplaudidas declamadoras.     





“FESTA DE RITMOS”,
O LIVRO DE ESTRÉIA

O ano de 1932 seria marcante na história do Ocidente. 
Na Europa, começava a trajetória do Partido 

Nazista, que na eleição de 1930, obtivera mais de seis milhões 
de votos, ocupando a segunda posição entre os muitos partidos 
que disputavam o poder. Incentivado por esse apoio popular, 
Adolfo Hitler, em 1932, se candidatava à presidência da Ale-
manha contra o general Paul Von Hinderburg, perdendo por 
uma estreita margem de votos. Sua força política, porém, era de 
tal dimensão que o presidente eleito foi obrigado a convidá-lo 
para o cargo de chanceler, no ano seguinte, dando início à sua 
vertiginosa e sanguinária ascensão.

Nos Estados Unidos, em plena recessão provocada pela 
falência da Bolsa de Valores de Nova Iorque, era eleito o de-
mocrata Franklin Delano Roosevelt que, aplicando o plano de 
recuperação econômica e social conhecido como “New Deal”, 
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conseguiu tirar a América da miséria e salvar o Capitalismo.
No Brasil, enquanto o presidente Getúlio Vargas ainda en-

contrava difi culdades para defi nir a estrutura econômica e ju-
rídica de seu governo, eclodia em São Paulo uma revolução. A 
elite paulista, ligada à cafeicultura, se sentindo marginalizada 
e sem acreditar que houvesse um novo projeto de crescimen-
to para o país, resolveu organizar um Movimento pela Consti-
tuinte, que rapidamente evoluiu para uma mobilização militar 
contra o governo central. Foi a Revolução Constitucionalista de 
1932, sufocada depois de muitas mortes e aliciantes concessões 
aos paulistas.

No Ceará, instala-se a secção da Ação Integralista Brasi-
leira, organização política de extrema direita dirigida nacional-
mente por Plínio Salgado e fi liada às idéias fascistas do ditador 
italiano Benito Mussolini. Seus líderes locais são o tenente Jeo-
vá Mota, o padre Hélder Câmara, o líder sindical Manoel dos 
Santos e o jornalista Hugo Victor de Guimarães.

O serviço de Correios, até então independente, une-se ao 
Telégrafo, também independente, formando os Correios e Te-
légrafos, sob a direção local de Bernardo Café Filho.

Em fevereiro, é instituído, por decreto do interventor Car-
neiro de Mendonça, o Conselho de Educação do Estado do 
Ceará, que foi extinto e, tempos depois, ressurgiu, tendo sido 
presidido pelo educador Filgueiras Lima.

Em julho, morre o escritor e farmacêutico Rodolfo Teófi lo, 
nascido na Bahia e radicado no Ceará, um dos pioneiros do 
sanitarismo no Brasil.

Em agosto, reinaugura-se o Cine Politeama (cinema mudo) 
e começa a funcionar a Assistência Municipal, o hoje famoso 
Instituto José Frota, maior hospital de emergência do Ceará.
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Em setembro, inaugura-se o Mercado Central, de frutas e 
cereais, que funcionou, diversifi cando depois suas atividades 
para a venda de carnes e comércio de artesanato, até os anos 90 
do século passado.

Em dezembro, o escritor Raimundo Girão assumia em ca-
ráter interino a Intendência Municipal de Fortaleza (Prefeitura), 
em substituição a Álvaro Weyne. Seria confi rmado em abril do 
ano seguinte como Prefeito nomeado.

Foi nesse cenário histórico que Filgueiras Lima estreou na 
literatura. Naquele ano os jornais davam notas assim:

“Circulará brevemente, numa luxuosa edição do estabele-
cimento gráfi co URÂNIA, o magnífi co livro de versos de Fil-
gueiras Lima, “FESTA DE RITMOS”, cujo aparecimento está 
sendo aguardado com justa ansiedade em nossos círculos so-
ciais e literários.

O novo livro de versos, que, estamos certos, irá conquistar 
um lugar de assinalado relevo na poesia nacional, dará ensejo a 
que seu autor – nome já consagrado na poesia cearense – faça 
jus aos melhores aplausos da crítica em geral, aplausos que bem 
merece pelo seu talento e pela sua exuberante mentalidade, in-
clinada às mais radiantes manifestações da arte e da beleza” (O 
POVO, 18/11/1932)

O livro, fi nalmente lançado no dia 24 de novembro, obteve 
uma grande repercussão. Grande número de intelectuais do Ce-
ará e do Brasil exaltou o poeta e sua obra, ressaltando a força 
de seu lirismo e o registro altissonante de seus versos. Notaram, 
sobretudo, que aquele era um poeta que, embora estivesse pre-
sente ao Movimento Modernista, navegava livremente por seus 
sentimentos, independente de escolas e compromissos com as 
correntes literárias.
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Não poderia negar, entretanto, a infl uência sobre ele exer-
cida, por Guilherme de Almeida e Olegário Mariano. O primei-
ro, nos sonetos de transição do parnasianismo para o simbolis-
mo. E, o segundo, no tom de exaltação cívica e proclamação da 
ética humanística e da devoção nativista.

Muitos dos sonetos deste primeiro livro são vazados num 
lirismo comovente para as namoradinhas da adolescência. Seu 
irmão Odilon Filgueiras assegura que a mais marcante entre os 
quinze e os vinte e dois anos foi Ermelinda Teixeira, uma jo-
vem de Iguatu. São versos típicos daquelas paixões diluvianas 
que, nessa quadra da vida, parecem defi nitivas:

“Eu não sei como foi. Eu sei que havia
Muitas rosas fl orindo no caminho.
Tu me pediste – um pouco de alegria...
Eu te pedi – um pouco de carinho...

E um lindo poema, em êxtase, baixinho,
Eu te disse, ao jardim, daquele dia.
Desde então, nunca mais andei sozinho:
Mesmo em sonho o teu vulto me seguia...

E o nosso amor nasceu, com a primavera.
Viam-se rosas enfeitando a estrada
E pássaros no bosque à tua espera.

Agora, a nossa história é resumida:
-  és tudo em minha vida amargurada!
E eu sou alguma coisa em tua vida”....

A musa, entretanto, foi mandada para um colégio de freiras 
em Fortaleza ou, talvez, de outro Estado. A comunicação fi cou 
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difícil. A ausência era um abraço de tristeza e amargura. E o po-
eta reclama: “Estou só. Que silêncio na avenida!/(...) vem de ti 
a saudade que angustia/meu coração a debater-se em ânsias...”

Sofre muito. Remói-se em versos de dor e saudade: “Só. A 
chuva canta lá fora./O dia está triste e cinzento/como um inútil 
pensamento/de quem contempla a vida  e chora..”

Até que não dá mais. O amor, que parecia eterno, é inalcan-
çável. É preciso lutar contra a própria vontade, contra a sauda-
de e a força febril dos desejos. Sabe que está marcado, mas fará 
a opção da renúncia, inclusive, reconhecendo que exagerou na 
dosagem amorosa, no grau da entrega:

 
“Eu não devia ter-te amado tanto... 
Agora – é tarde para te esquecer.
Mas quando um grande amor se enche de pranto,
Olha: a renúncia é quase que um dever.
 
Renúncia é sacrifício e desencanto...
Que me faz grande e que me faz sofrer.
Renuncio a esse amor profundo e santo,
É o holocausto de um ser a outro ser!
 
Foste o afeto maior da minha vida.
Vou deixar-te. É o destino. À alma dorida
Não mais os sonhos lindos voltarão.
 
Renúncia é sofrimento, angústia e treva.
É um coração que o seu altar eleva
Por sobre as ruínas de outro coração”.
 
A moça recebe o poema terrível. Está tudo acabado. E ela, 
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como se fazia naquele tempo, devolve as cartas, os retratos e 
os mimos que recebera do amado durante o romance. Foi dura 
em sua resposta, mas agrada ao poeta saber que a marcou com 
a felicidade de sua poesia:

 
“Tua carta diz assim:
‘Devolvo aquilo que me deste um dia:
versos, cartas de amor e tudo, enfi m,
em que há um pouco de tua fantasia
e muito de nós dois, de ti, de mim...’
 
Mas nesta carta amargurada e fria
Uma frase de mística ternura
Vem depois:
‘Agradeço, porém, toda a doçura
com que encheste a minha alma de alegria,
para a glória do afeto de nós dois.’
 
E chego ao fi m – que sabe o espinho e a rosa,
Que é minha glória e meu tormento:
‘esquece a nossa história dolorosa
ou guarda, do seu grande encantamento,
uma lembrança suave e carinhosa,
pois eu te quis imensamente um dia...’
 
Não posso te esquecer. Viverás em minha alma
Como o sol numa tarde sem poesia...
Dobro a carta chorando. E a minha dor se acalma
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Ao pensar, no crepúsculo de seda,
(enquanto, pelo azul, nuvens roxas se adensam...)
que não terás de mim o mais leve rancor...
 
A tarde cai como uma bênção
De ouro e de cinza no silêncio da alameda.
É muito triste o fi m de um grande amor!”

 

Linhares Filho considera que “em FESTA DE RITMOS 
encontramos uma poesia jovial e exultante em parte, por outra 
parte tristonha. Aí o poeta revela uma instabilidade no amor, 
que ora se glorifi ca, ora se frustra pela efemeridade ou pela 
dúvida. Uvas e beijos se confundem e o carnaval da rua con-
trabalança o carnaval do infi nito. O elemento sensual bem se 
exprime por algumas sinestesias.” 

Não houve propriamente noite de autógrafos. Elas só se-
riam inventadas muito tempo depois – e aqui no Ceará – pelo 
livreiro Luís Maia. A distribuição do livro, entretanto, foi mui-
to bem feita. Além das livrarias da terra, exemplares foram 
mandados para outras livrarias do Sul. O poeta enviou também 
seu livro para vários intelectuais conhecidos, para a Biblioteca 
Nacional, institutos culturais e academias de todo o País.

Esse esforço foi imensamente compensador.

Recebeu cartas de vários escritores e muitos deles publi-
caram comentários nos jornais. Colégios e grêmios literários 
receberam Filgueiras Lima em sessões solenes para comentar 
o livro e assistir à recitação de seus poemas. A Casa de Juve-
nal Galeno, como vimos, lhe prestou uma bela homenagem no 
Natal de 1932.
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A alegria maior estava por vir. “Festa de Ritmos” obteve 
a Menção Honrosa de Poesia daquele ano da Academia Brasi-
leira de Letras. A Comissão  justifi cava, a certa altura de seu 
parecer: 

“Há neste livro momentos de notável felicidade. 
Sonetos de real inspiração e correta forma, e mui-
tas outras bonitas produções que revelam um poe-
ta ainda capaz de progredir bastante e brilhar nos 
meios literários. Antônio Sales, Antenor Nascentes, 
Demócrito Rocha saudaram-no com os mais largos e 
francos elogios.” 

Era a consagração nacional.
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“RITMO ESSENCIAL”, UM LIVRO
NOS TEMPOS DE GUERRA

“Já não se trata de um livro de um moço. Estamos perante um homem maduro que, sere-
no, contempla um panorama, aliás terrível, como foi o dos anos trágicos da 2a. Guerra 
Mundial aí por volta de 1943 e 1944, quando uma nuvem de incerteza pairava sobre os 

destinos da Humanidade, ameaçada pela insânia de um tirano. Mas este homem maduro, 
sabemos, nasceu poeta e como poeta nos fala...”

 PEDRO PAULO MONTENEGRO

O ano de 1944 encontrou o mundo em plena Segunda 
Grande Guerra. Havia um claro declínio do “Eixo”, 

(Alemanha, Itália e Japão). Os que tinham provocado a guerra 
a estavam perdendo.

Em janeiro, 50 mil soldados das Forças Aliadas, lideradas 
pela Inglaterra e os Estados Unidos, aportam em Anzio, na Itá-
lia, com o objetivo de cortar as retaguardas alemãs e preparar o 
grande desembarque que fi caria conhecido como “O Dia D”

Em fevereiro é desencadeada a grande ofensiva norte-ame-
ricana no Pacífi co.

Em junho, no dia 4, os Aliados entram em Roma e, no dia 
6, acontece o famoso Desembarque da Normandia (o Dia D), 
que libertaria a França da ocupação nazista.

Em agosto, no dia 25, o mundo livre vibra com a libertação 
de Paris.
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Em setembro, os líderes aliados já conferenciam sobre as 
providências do após-guerra.

Em outubro, os exércitos russos alcançam o Danúbio.
No Natal, todo o Ocidente estava convencido da vitória da 

Democracia.
No Brasil, em janeiro, no processo de engajamento na 

guerra, o Primeiro Grupo de Aviação de Caça Brasileiro parte 
para um estágio de treinamento na Flórida.

Em maio, é constituído o Primeiro Escalão da Força Expe-
dicionária Brasileira, FEB.

Em junho, os ofi ciais da FEB chegam a Nápoles. 
Em julho, o navio brasileiro “Vital de Oliveira” é torpede-

ado por um submarino alemão no Atlântico.
Em agosto, o Primeiro Escalão da FEB é incorporado ao V 

Exército norte-americano.
Em setembro, a tropa brasileira entra em linha na Itália e 

ocupa Massarosa, Monte Canunale, Monte Prano e Lama di 
Sotto.

Em novembro, a FEB efetua três ataques a Monte Castelo, 
que somente seria conquistado em fevereiro de 1945.

No Ceará, em janeiro, a PRE-9, Ceará Rádio Clube, é in-
corporada aos Diários e Rádios Associados. O jovem jornalista 
João Calmon dirige a emissora pioneira da radiofonia em nosso 
Estado.

Chegam a Fortaleza 22 náufragos de um navio alemão 
afundado. São recolhidos ao Batalhão de Caçadores como pri-
sioneiros de guerra e, alguns dias depois, seguem escoltados 
para o Rio de Janeiro. É grande a curiosidade de populares 
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quando da saída dos soldados inimigos.
O Ceará recebe a visita do jornalista Carlos Lacerda, na 

época, diretor da Agência Meridional. 
Abre-se em Fortaleza e nas principais cidades do interior 

do Estado o alistamento de voluntários para a FEB. Muitos se 
apresentaram para lutar na Segunda Guerra Mundial.

Em fevereiro, morre em Parangaba, aos 33 anos, o poeta 
Mário de Andrade (do Norte), amigo e companheiro de Filguei-
ras Lima no grupo literário  “Maracajá”.

Em março, o cientista Dias da Rocha, amigo de Filgueiras 
Lima, toma posse no Instituto do Ceará.

Em abril, o pernambucano Antônio Maria, que depois fi -
caria famoso como cronista e compositor no Rio de Janeiro, 
assume a direção artística da Ceará Rádio Clube.

Em maio, instala-se o Departamento do Serviço Público, 
DSP, tendo como primeiro diretor o sr. Brasil Pinheiro.

No dia 10 de maio, grandes ondas destroem várias casas na 
Praia de Iracema, interrompendo o trânsito e expondo os cabos 
telefônicos. 

Em junho, celebra-se em Fortaleza a “Semana do Papa”, 
manifestação de desagravo ao papa Pio XII em face da ocupa-
ção do Vaticano pelas forças nazistas. Filgueiras Lima publicou 
uma crônica sobre este acontecimento.

Em julho, a cantora carioca Zilá Fonseca, que cumpria 
temporada artística na Ceará Rádio Clube, posa nua para al-
guns pintores da terra nos altos do Bar Americano, provocando 
férvidos comentários na cidade.

Em agosto, é inaugurada a herma do padre Antônio Tomás, 
na Praça Fernandes Vieira, por iniciativa do Centro Estudan-
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tal Cearense e da Academia Cearense de Letras. Na ocasião 
pronunciaram discursos Filgueiras Lima, Domingos Barroso, 
Raimundo Araripe, José Cláudio de Oliveira e Nilo Sampaio.

Ainda em agosto, no dia 27, é fundada a SCAP, Sociedade 
Cearense de Artes Plásticas, reunindo pintores, desenhistas e 
escultores cearenses.

Em setembro, é lançada a pedra fundamental da Igreja das 
Irmãs Missionárias, na avenida Rui Barbosa.

Em outubro, chegam para apresentações na Ceará Rádio 
Clube o locutor Carlos Frias e os artistas Manezinho Araújo e 
Dircinha Batista.

Em novembro, inaugura-se a Primeira Feira de Amostras 
do Ceará, na Praça da Estação (Castro Carreira), mas ocorre 
um incêndio no dia da inauguração, destruindo uma parte da 
exposição.

Em dezembro, chega a notícia da morte em combate na 
Tomada de Monte Castelo, na Itália, do sargento da FEB, Her-
mínio Aurélio Sampaio, cearense de Novo Oriente, que hoje é 
nome de rua em Fortaleza (rua Sargento Hermínio, no bairro 
de Monte Castelo) e praça em sua cidade natal, nos sertões de 
Crateús.

 É neste panorama histórico que acontece a publicação 
do segundo livro do poeta Filgueiras Lima. 

Saudado como o grande acontecimento literário de 1944, 
“RITMO ESSENCIAL”, publicado pela Editora Fortaleza, com 
capa de Jean Pierre Chabloz e um retrato do autor desenhado 
por J. Siqueira, veio confi rmar o talento do poeta/professor e re-
velar mais explicitamente sua capacidade de absorver o grande 
sentimento do mundo num momento pesaroso da humanidade. 
É um livro concebido com dor e paixão, em que o seu autor, em 
muitos momentos, sai das fronteiras individuais para assumir a 
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grande angústia universal. Por isso, tem um acento épico mar-
cante, indissociável do momento dramático que se vivia.

Como bem diz Linhares Filho, 
“a mensagem do poeta é de solidariedade com a 

humanidade sofredora, de denúncia da crueldade, de 
preservação do sonho, do poético, do humano. Isso 
tudo seria a essencialidade em forma de ritmo.”

As análises críticas foram copiosas. Algumas, simples ma-
nifestação de cortesia. Outras, porém, abalizadas, profundas e 
lúcidas. Dentre essas, a do renomado escritor potiguar Luís da 
Câmara Cascudo, de que escolhemos alguns períodos:

“O poeta vem para dar-nos o seu depoimento 
de testemunha no crime terrível. Os poemas levarão 
aos homens do futuro a visão atual de um brasileiro, 
herdeiro do solidarismo intelectual contra as forças 
desvairadas que depredam e ensangüentam o esfor-
ço pacífi co das gerações construtoras. Mas não lhe 
faltam entusiasmo e força viril. Rabindranat Tagore 
e Rudiard Kipling foram contemporâneos. E cabem 
dentro do mesmo espírito humano.”

Em seguida, enfoca o poema “Natal de Sangue”, produzi-
do em 1943:

“Aqui está esse ‘NATAL DE SANGUE’. Todos os 
grandes sopros da inspiração trágica, da piedade, 
do amor e da cólera, elevam para o alto essa oblata, 
digna de uma geração onde ninguém tem o direito de 
refugiar-se na mediocridade.”

Para Djacir Menezes, “ ‘Ritmo Essencial’ contém alguns 
poemas que podem fi gurar em qualquer antologia do continen-
te, pela altura do remígio poético, delicadeza da sensibilidade 
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e vibração emocional. A maioria dos motivos de inspiração, 
quando não regridem à experiência infantil, nascem de grandes 
problemas sociais contemporâneos – o horror dos sofrimentos 
da guerra, o Nordeste anteviu na revoada de aviões partindo dali 
para Dacar, numa atmosfera densa de apreensões... E o ‘Natal 
de Sangue’ daquele ano impressionou o poeta, que escreveu 
uma das mais emocionantes e túrgidas páginas.”

Joaquim Alves afi rma que 

“do mesmo modo que os motivos espirituais, os 
motivos de guerra inspiram ao poeta páginas de arte 
e de sentimento. São páginas que bem o colocam entre 
os mais distinguidos poetas do Brasil, podendo fi gu-
rar entre os que, pela concepção elevada de sua arte, 
pelo sentimento moral e social de seus versos, se en-
contram afastados dos que palmilham a estrada plana 
e monótona da poesia individualista. “Ritmo Essen-
cial” é sentimento e idealismo. É um grito de alerta às 
gerações novas que se preparam para o amanhã.”                                              

Na abertura do livro, Filgueiras Lima se explica. Por que 
publicar versos numa hora de angústia universal?  Argumenta 
que a vida, naquela hora terrível da guerra, adquire um sentido 
mais profundo e mais trágico e “Ritmo Essencial” traduz esse 
sentimento e, por isso, é um livro que não poderia ter sido es-
crito num tempo de paz:

“Devo-o à angústia universal refl etida em meu 
ser, à dor do mundo projetada na minha alma. Es-
tes versos não são mais do que os brados de uma 
consciência e as vozes de uma sensibilidade em que 
repercutem, nesta hora dolorosa e espessa, os gritos 
de desespero e imprecação de todos os mártires das 
bastilhas do século XX.”
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Além de explicar a necessidade poética de exclamar a an-
gústia do mundo, ele a assume como um imenso mar, a receber 
as dores caudalosas daquele tempo amargo, tornando-se seu 
destino fi nal.

O poeta torna-se amplo, atlântico, universal. Não é mais 
um, mas todos os homens, o resumo atômico da humanidade. 

Na mesma época, em vários cantos do mundo, outros gran-
des humanistas tiveram atitude semelhante. O que espanta é que 
um poeta nordestino, aqui neste humilde pedaço da terra, tenha 
assumido essa consciência plural, manifestando-se em nome 
da espécie, como fi zeram os gregos clássicos e outros grandes 
doutrinadores, alistando-se na ilustrada confraria épica.

Na primeira parte do livro, o ambiente trágico da guerra 
é, de vez em quando, aliviado por ternuras familiares e alguns 
exercícios fi losófi cos.

Na segunda parte é que sua voz se eleva, em nível extremo, 
contra os horrores da guerra. Parece um profeta bíblico, um 
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arauto encorelizado a lançar anátemas e excomunhões sobre os 
genocidas, os destruidores de cidades e povos.  

A cada cidade destruída pelo avanço alemão, vão nascendo 
os poemas.

Em setembro de 1939, quando, com a invasão da Polônia, 
Hitler defl agra a guerra, o poeta escreve:

 
“Polônia!
Teu nome é um grito de dor
que sai das entranhas do mundo em chamas!
Teu nome é o SOS da humanidade!
O mundo pede socorro com teu nome,
ó terra secular do heroísmo,
ó pátria de todos os homens livres!
 
Polônia!
O clamor corta o universo de lado a lado
e sobe aos céus,
envolto na fumaça da pólvora,
tinto de sangue dos mártires da Liberdade,
misturado com o rugido dos canhões
e os gritos e imprecações
das mãos alucinadas,
das crianças desesperadas
e dos cegos, dos paralíticos, dos mutilados,
que fi caram sob os escombros
dos hospitais bombardeados!
 
Polônia!
E o clamor sobe
- coluna de lágrimas, de brados e soluções...
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- monumento de horror...

Polônia!
E o clamor do mundo e do século
Senhor!
Escutai esse clamor!”

Do mesmo modo age quando os italianos invadem a Gré-
cia (“A Grécia da Acrópole onde orava Renan/ que Byron 
defendeu como supremo ideal”) e as tropas nazistas ocupam 
a França, em 1940:

“Tombaste, grande França!
E, no instante de tua queda,
o mundo inteiro estremeceu contigo...”

Comove-se e diviniza a missão da enfermeira nos campos 
de batalha (“É soldado também: quando peleja/ não há nin-
guém que mais valente seja/ ou que revele espírito mais for-
te/ em face do infortúnio/ ou diante da morte.”) e admoesta 
a todos contra os perigos que a maldade humana produziu:

“IRMÃOS; NÃO BEBAM DESTA ÁGUA!
  (...)
Ela é quase quente como a vida.
Ela é escura como a morte.

Não bebam desta água!
Ela não mata a sede:
Antes aguça a sede de vingança...
Este rio vermelho causa horror!
Irmãos, não bebam desta água!
Ela não é a água do Senhor!”
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Personagens da 2a Guerra Mundial

Glorifi ca a RAF, a Real Força Aérea Britânica, e saúda a 
América, cheio de esperanças:

“América dos poetas de ritmos grandiosos
  como o teu destino.
 -  a força de teu gênio dá alento, estímulo e coragem
a todos os soldados que estão lutando, no mundo,
com os navios dos teus estaleiros,
os aviões e os tanques de tuas fábricas
e o pensamento ardendo em ti,
ó América,
fl or universal da liberdade!”
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Num dos poemas de melhor construção deste livro, “CAR-
NAVAL”, no meio da descrição da euforia dos que brincam e 
se esbaldam nas ruas, na esfuziante alegria de Momo, insere, 
de vez em quando, a voz da consciência, uma chamada soturna 
para a dor dos que, naquela mesma hora, estão morrendo nos 
campos de batalha:

“(...)
A alegria desacorrentou-se.
A volúpia ferve
em tachas de fogo!
Prazer! Lubricidade! Desvario!
(...)
Mas uma voz vem baixando das nuvens,
subindo das ondas,
vem rolando de outras terras,
voz cava, soturna, angustiosa,
voz pesada de vozes de todos os tons,
voz de horror:
- A vida aqui é sofrimento e dor...”

RITMO ESSENCIAL se fecha com o poema “AMANHÃ”, 
em que o poeta anuncia um novo tempo e um novo homem. 
Depois da tragédia, uma  pausa silenciosa e, fi nalmente, a re-
criação:

“(...)
Depois,
virá o silêncio imenso e denso...
E, dentro do silêncio total,
só se ouvirá a Mão do Eterno,
plasmando, em barro novo,
um novo homem.”





UM DIA MUITO 
LONGE DESTE DIA

“Fatiguei-me tanto, 
Amada,
viajei cinqüenta léguas
por essa fragosa estrada 
que toda, a pé, percorri.
Dentro da alma fatiga-
da, dos tesouros que jun-
tei, não resta nada?
A lembrança
(por que não dizer saudade?)
de tudo quanto gozei,
de tudo quanto sofri.”





“TERRA DA LUZ”,
O CANTO DO AMOR NATIVO

 

‘Verdeja e viça na sua poesia esse culto do chão nativo.”

                                                 
RAIMUNDO GIRÃO

O ano de 1956 se iniciou, no plano internacional, com 
Nikita Khrushchev, o então líder máximo da União 

Soviética, atacando a veneração a Josef Stalin e começando o 
processo de desmistifi cação do homem que reinara na mais im-
portante nação socialista por mais de trinta anos.

O mundo viveu momentos alegres e dramáticos, alternando 
emoções políticas de grande repercussão. Marrocos e Tunísia 
se tornavam independentes da França e a Hungria se levantava 
contra o domínio da URSS, tendo sua revolta esmagada pelas 
tropas do Pacto de Varsóvia, o conglomerado político-militar 
das nações socialistas. Eram os tempos da Guerra Fria.

Na Europa, o frio intenso daquele inverno matava centenas 
de pessoas, enquanto muitos outros morriam no Oriente Médio 
na Guerra do Suez. O confl ito teve início quando Israel invadiu 
a península do Sinai e forçou o exército egípcio para o outro 



294   »   Juarez Leitão 

lado do Canal do Suez. Na tentativa de pacifi cação da região, 
soldados brasileiros fi zeram parte da Força de Paz da ONU.

Fidel Castro, que estava no México, desembarca com 72 ho-
mens em Cuba e inicia a guerrilha de Sierra Maestra.

Indiferente aos desentendimentos do mundo, o argentino 
Juan Manuel Fangio conquistava pela quarta vez o título de 
Campeão da Fórmula 1.

No Brasil, começavam os anos risonhos do governo de 
Juscelino Kubitschek, o presidente que prometia realizar 50 
anos em 5. 

Em abril, em cerimônia realizada em Anápolis, Juscelino 
assina a mensagem ao Congresso Nacional propondo a mu-
dança da Capital do País, sancionada em setembro como a Lei 
2874. Os trabalhos de construção da nova capital começam 
imediatamente.

Levantes militares em Jacarecanga e Aragarças mostram a 
persistência de um foco contestatório na Aeronáutica contra o 
governo eleito democraticamente. Juscelino sufocou os movi-
mentos rebeldes e depois anistiou os participantes.

A peça “Orfeu da Conceição” é um sucesso e lança a parce-
ria de Vinicius de Moraes e Tom Jobim, ponto de partida para o 
movimento musical que fi caria conhecido como Bossa Nova.

A UNE, União Nacional dos Estudantes, faz greve contra 
aumento de ônibus, mas recua, em seguida, quando seus líderes 
são recebidos pelo Presidente da República.

Por dar declarações contra o Governo e seus ministros, vai 
preso o general Juarez Távora por 48 horas.

Pelé estréia como jogador do Santos Futebol Clube.
O Brasil compra o porta-aviões inglês “Minas Gerais”, 
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provocando críticas da imprensa e até uma música satírica de 
Juca Chaves.

Guimarães Rosa lança “Grande Sertão: Veredas” e João 
Cabral de Melo Neto escreve o poema-auto “Morte e Vida Se-
verina”, depois musicado por Chico Buarque de Hollanda.

No Ceará, repercute a nomeação de Parsifal Barroso para o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

O Banco Frota Gentil é incorporado pelo Banco do Comér-
cio e Indústria de Minas Gerais, Comind.

Lançada a pedra fundamental da Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand, no bairro do Porangabuçu.

Começa a funcionar a Faculdade de Engenharia do Ceará, 
tendo como diretor o engenheiro Antônio Pinheiro Filho.

Morre, a 6 de abril, o padre Rosa (Monsenhor Joaquim 
Rosa), personagem famoso do clero cearense e amigo de Fil-
gueiras Lima.

Em junho, são retirados da Praça do Ferreira os ônibus que 
ali faziam ponto desde o tempo dos bondes de burros.

Inaugurada a nova sede da Reitoria da UFC, no antigo pa-
lacete do sr. José Gentil Alves de Carvalho, que foi adaptado 
para as novas funções, preservando-se a estrutura de sua arqui-
tetura original.

Morre Mundica Paula, pioneira da indústria de confecção 
no Ceará. Inventou o sistema de facção, em que colocava uma 
máquina de costura na própria casa da costureira, pagando o 
seu trabalho por produção. O sistema funciona ainda hoje.

Inauguração da Igreja de Fátima, na avenida 13 de Maio.
A rua Guilherme Rocha, no centro de Fortaleza, passa a ser 

exclusiva de pedestres.
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Em agosto, o Ceará recebe a visita do presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira.

Em setembro, no dia 14, nasce em Lavras da Mangabeira o 
poeta Dimas Macedo que, no rastro de Filgueiras Lima, viria a 
tomar posse, aos 32 anos, na Academia Cearense de Letras.

Nesse ano de 1956, Filgueiras Lima publica seu terceiro 
livro, “Terra da Luz”, pela Editora Freitas Bastos, do Rio de 
Janeiro.

O título era uma homenagem clara ao Ceará e à antono-
másia com que José do Patrocínio batizou a Província que pri-
meiro aboliu a escravidão. O poeta mesmo justifi cou a escolha 
numa conferência, um ano antes da publicação:

“Terra da Luz se chamará, por isso mesmo, o li-
vro de versos que pretendo publicar dentro em breve 
e no qual exalto, louvo, glorifi co e canto o passado, 
o presente e o futuro da terra amorável e luminosa 
que me deu o berço e a quem dei o coração. Será um 
livro de louvor e de amor ao Ceará.” 

Composto de vinte e três poemas, o livro é um compên-
dio de paixão. Um roteiro comovido do mais arraigado espírito 
nativista, em que são retratados cenas, tradições, costumes e 
situações da terra-mãe pelo olhar fascinado do fi lho.

Pedro Paulo Montenegro comenta:

“Terra da Luz derrama-se festivo em homena-
gem ao Ceará em versos da mais genuína e autêntica 
poesia. Seu ritmo é variado e seguro. Há parnasia-
nismo refi nado – Filgueiras nunca de todo rompeu 
com a escola de Bilac – Há, sobretudo, modernismo, 
do qual, desde seu início se mostrou um mestre.
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Em ‘Terra da Luz’ tudo é poesia. Arte precon-
cebida numa alma criadora, plasmada por um gosto 
estético surpreendente. A própria capa do livro res-
pira poesia. Luz, muita luz castigando poucas nuvens 
fugazes, mas se despejando com generosidade sobre 
o rude marco que anuncia o Ceará. Marco pobre, 
encerrando uma fabulosa riqueza moral.(...) Nossa 
terra terá agora uma apresentação uniforme e con-
digna.”

 O médico e escritor Augusto Linhares (1879-1963), irmão 
do presidente José Linhares, teve o privilégio de receber em sua 
residência no Rio de Janeiro uma cópia do livro antes de ser 
dado ofi cialmente à publicação. Impressionado, escreveu esta 
carta ao conterrâneo:

“Rio, 20.12.55

Meu caro Poeta Filgueiras Lima

Só tarde da noite o nosso ilustre amigo Dr. Moura Couti-
nho me veio trazer o teu último livro “Terra da Luz”. Li-o de 
seguida, alvoroçado, deslumbrado, o coração em festa, e não 
pude mais dormir que a noite se fez dia!

Li-o janela aberta para o mar imenso

“Ouvindo Homero no rumor das ondas,”

Lendo Bilac no brilho das estrelas!

Esse livro não mais te pertence. É-o de todos nós 
cearenses.

Imprimam-se dele, a meu parecer, um milhão de exempla-
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res, e muito mais, em formato de livros de rezas, como aqueles 
que as nossas pequeninas Iracemas levam para a missa. Será 
o manual, a cartilha, o evangelho de bondade, de beleza e de 
civismo das gerações por vir.

Nele aprenderão os nossos fi lhos no lar e na Escola a amar 
a Poesia acima de todas as cousas; a estremecer a Pátria nos 
brazões da gloria de seus heróis; a querer o povo na pureza de 
suas xácaras e lendas; a ressentir o martírio secular de seus 
irmãos; e ainda mais, admirar o seu lídimo cantor, o homem-
símbolo  de que Rabindranath Tagore anteviu, e que “apare-
ceu” no Ceará guiado pela bússola de estrelas do Cruzeiro do 
Sul – o Poeta iluminado.

José do Patrocínio, o libertador, batizou o Ceará:  Terra 
da Luz! Farias Brito, o nosso fi losofo maior, conclamou:  Deus 
é a Luz! 

Só me resta concluir:  Ceará, Terra da Luz, Terra de 
Deus!

Gratíssimo à transubstanciação (ou transfusão?) do altís-
simo conceito que me atribues no oferecimento de teu livro.

Cordialmente teu

 Augusto Linhares”

O poema de abertura de “Terra da Luz”, como era de se 
esperar, se chama “Ceará”, e nele o poeta se declara integrado 
de alma e coração ao chão nativo, aos dramas e aos heroísmos 
do povo conterrâneo:

“Minha terra!
Eu me ajoelho, comovidamente,
em face de teu grande sacrifício,
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ao contemplar-te coroada de espinhos,
braços abertos,
cravejada no sol – que é a tua cruz.
Mas as tuas chagas reluzem como astros
porque teu sangue se transforma em luz!”

Há um canto especial para Fortaleza, a cidade que foi palco 
de sua peripécia humana e que o acolhera com tanto afeto em 
seu regaço, fazendo-o herdeiro querido de seu testamento de 
ternura:

“FORTALEZA

Filha do sol! Filha do rei! Princesa!
É de estrelas teu mágico diadema!
Não tens o sangue azul, mas, com certeza,
descendes de uma deusa, que é Iracema.

E vem de tua olímpica realeza
o radioso esplendor e a graça extrema
que te fazem, querida Fortaleza,
tão bela e musical como um poema!

Teu verde mar, como um jardim, fl orindo
em velas brancas no horizonte infi ndo...
E o coqueiral que ostenta, ao sol, a palma...

-  São teus feitiços de que sou cativo...
É a tua alma, cidade! E nela vivo,
como tu vives dentro de minha alma!”

 No mesmo ritmo de exaltação aos valores da terra, temos 
uma canção de boas-vindas a possíveis visitantes de outras pa-
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ragens em que o poeta, como um garçom lírico, vai servindo o 
mar bravio e o sol intenso, mas também a história tenaz de um 
povo que secularmente sofre e resiste ao infortúnio.

As cenas da natureza e os acontecimentos festivos do ser-
tão, como  “A Enchente”, o “Crepúsculo Cearense”, “O Orós” 
(um clamor semelhante ao de Demócrito Rocha pela constru-
ção do açude), “Chove no Ceará” e “Lagoa de Iguatu”, são al-
vos elevados de sua tessitura poética.

As homenagens às pessoas que admira, como os poetas 
padre Antônio Tomás, Juvenal Galeno e Antônio Sales, e aos 
mitos familiares, como o trisavô heróico, Pereira Filgueiras, ou 
ainda às bodas de ouro dos pais, motivam fortemente sua cria-
ção e dão à obra intimidade e força sedutora.  

Um típico elemento das pequenas cidades do interior do 
Ceará, a Banda de Música, rememorada pela emoção sublime 
do poeta, numa viagem à sua infância em Lavras da Manga-
beira, é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes des-
te livro. Parece que o grupo musical do Mestre Bezerra é a 
“furiosa”, a velha banda de todos nós, meninos de aldeias, em 
rasgantes alvoradas, executando o dobrado “Saudade de Mi-
nha Terra” com seus metais estralejantes e a pancada grave do 
grande bombo. 

O poeta derrama-se em relembranças e reproduz em ono-
matopéias o som do bombardão e o escândalo do pistão.

Por fi m, abre o peito, a esvair saudades, concluindo o belo 
poema:

 “Já vai tão longe, tão longe...
 Mas inda hoje eu escuto emocionado,
nos recessos profundos do meu ser,
a melodia indefi nida e mansa
do velhíssimo dobrado
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que embalou os meus sonhos de criança.
E, diante da infância que passou,
a distância, afi nal, me persuade
de que aquela banda de música pequenina
era, naquele tempo, tão harmoniosa
quanto hoje, ouvida assim,
através da saudade...”

  Em setembro de 1941, partiu de Fortaleza para a Baía de 
Guanabara, no Rio de Janeiro, a jangada São Pedro, tripulada 
pelos pescadores Manoel Jacaré, Raimundo Tatá, Manoel Preto 
e Mestre Jerônimo. No dia 15 de novembro daquele ano, chega 
a jangada cearense ao Rio e seus quatro jangadeiros são alvo 
de festiva recepção, inclusive do presidente Getúlio Vargas no 
Palácio Guanabara. No dia 30 do mesmo mês e ano, retornam 
a Fortaleza, desta vez de avião, sendo recebidos como heróis 
pela população.

Jangadeiros da “São Pedro”

Esta aventura causou viva emoção a Filgueiras Lima, le-
vando-o a produzir dois poemas: “Ode aos Jangadeiros Cearen-
ses”, em que na última estrofe exalta;
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“Novos Ulisses, enfrentando as vagas
dos mares que Homero não cantou, 
vão, na jangada intrépida e veloz,
mostrar à rica e excelsa Guanabara
a coragem, a fi bra, resistência
desta raça que em bronze o sol forjou,
desta raça de mártires e heróis
que enche os céus do Brasil, os céus da América,
de estrelas, de relâmpagos, de sóis!”
e “Mensagem de Esperança”, em que indica aos heróis jan-

gadeiros o recado que deve ser levado aos sulistas e às autori-
dades nacionais:

“Jangadeiro cearense!
Leva na tua impávida jangada
a mensagem de esperança
do brasileiro do Norte ao brasileiro do Sul.
Conta-lhe a tua história alucinante,
a história de tua vida móvel e intensa
sobre um mundo que muda a cada instante.
mundo de águas e águas verdes e revoltas – 
em busca de pão para os teus fi lhos,
para os teus fi lhos que não têm escolas,
para os teus fi lhos que não têm brinquedos,
para os teus fi lhos que não têm saúde...
  (...)
Mas se ele se fi zer surdo aos teus reclamos,
volta na tua jangada aventureira e heróica,
volta – e vem contar a tua odisséia aos que fi caram.
Volta – e vem recomeçar o teu trabalho insano,
a tua luta titânica e viril,
com a alma cheia de amargura,
o corpo cheio de cansaço
e o coração ainda mais cheio de Brasil!”
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 Consta de “Terra da Luz” o mais famoso poema de Fil-
gueiras Lima,  Língua Nacional. É a última produção do livro 
e, bem antes de ser publicado, era já muito conhecido nos saraus 
e festividades escolares de Fortaleza. A composição correu pelo 
Brasil afora, fi gurando como número exigido em vários reci-
tais. Naquele tempo as declamadoras ainda estavam em pleno 
exercício e obtinham fulgurante sucesso. Muitas delas toma-
vam a declamação de poemas como profi ssão e excursionavam 
por todos os estados, lotando teatros e recebendo pagamento e 
aclamação geral.  

Margarida Lopes de Almeida, brilhante declamadora

Uma dessas declamadoras era Margarida Lopes de Almei-
da que, desde os anos 40, recitava Filgueiras Lima. Atenciosa e 
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confessada admiradora do autor de “Terra da Luz”, lhe escrevia 
constantemente, informando sobre seus recitais e sobre os po-
emas que escolhia para interpretar. O preferido, dela e de todas 
as outras, era o 

 
LÍNGUA NACIONAL
 
Língua dos canoeiros e seringueiros da Amazônia,
fl orido em sonoros vocábulos indígenas,
cantando na insistência das vogais:
uiara... pororoca... uirapuru...
Língua dos vaqueiros românticos do Piauí,
enchendo as grotas de aboios tristes e longos:
ecôôô... mansôôô...
Língua rimada dos violeiros do Ceará,
língua cantada de todo o povo do Ceará!
Língua dos engenhos de açúcar de Pernambuco
e Alagoas,
doce, na ternura, como um rolete de cana, 
forte, no insulto, como um trago de aguardente.
 
Língua piedosa da Bahia de Todos os Santos,
que é também a língua das mandigas de Jubiabá,
língua dengosa da baiana que tem tudo
e apimentada como vatapá.
Língua carioca, mistura de todas as línguas,
mosaico de todos os idiomas que há no mundo.
Língua dos garimpeiros de Minas Gerais,
faiscantes de jóias e de pedrarias!
Língua sintética dos homens-dínamos de
São Paulo,
exuberante de força, de seiva e de energia!
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Língua dos pampas infi nitos,
cheia de hipérboles e imagens,
insubmissa e viril como um potro selvagem.
Língua que o gaúcho libérrimo fez à sua 
imagem. . .
Língua em que todas as mães brasileiras ninam 
seus fi lhos,
em que todos os lavradores nordestinos pedem 
chuvas a Deus,
Em que todos os desgraçados encontram palavras
de consolação. . . 
Língua ardente, cantante, exuberante, original. . . 
Língua da minha gente do Norte e do Sul!
Língua Nacional!”
 
Concluímos este capítulo com a opinião do escritor mineiro 

A. Tenório D’Albuquerque, em carta dirigida a Filgueiras 
Lima:

“Não podia ser melhor a impressão deixada pelo 
seu livro. É uma consagração. Inspiração admirável 
que faz catadupejar de rico manancial a sua vocação 
de verdadeiro poeta. Versos de sonoridade de hino, 
imagens belíssimas em que se sente a mão segura do 
artista, sem rimas forçadas. Verdadeira poesia es-
pontânea.”





“O MÁGICO E O TEMPO”,
O APOGEU POÉTICO

 

“A  excelência de sua construção poemática reside nesta tensão permanente entre a expe-
riência que teve que vivenciar, como ser humano e como cidadão, e os apelos da sintaxe 

poética a atormentar a sua visão pessoal.”

   DIMAS MACEDO

No ano de 1965, o mundo assiste ao intenso frenesi da 
Guerra Fria, agudizada desde 1962 com a Crise dos 

Foguetes Atômicos de Cuba, pretensão da URSS interceptada 
pelos EUA. 

Em janeiro acontece na Alemanha Oriental uma reunião 
de cúpula das sete nações componentes do Pacto de Varsóvia 
para decidir a política militar do Bloco Socialista com relação 
à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico-Norte, braço 
armado do Capitalismo.

Os Estados Unidos, desde fevereiro, desembarcam tropas 
no Vietnã, começando um envolvimento nessa guerra do Su-
deste Asiático, da qual sairiam humilhados em 1973.

Atitude semelhante toma a nação ianque em relação à 
República Dominicana, induzindo a OEA, Organização dos 
Estados Americanos, a intervir naquele país, que começava a 
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se inclinar para uma posição política de esquerda.
Na América Latina, a política norte-americana é de estímu-

lo ao golpismo de direita, que seria largamente praticado pelos 
militares nos anos 60 e 70.

A nave espacial “Marine IV” cumpre sua histórica missão 
de fotografar pela primeira vez o planeta Marte. 

Nat King Cole, chamado “o pássaro negro da canção”, 
morre de um câncer na garganta.

E a democracia perde Winston Churchill, na Inglaterra, a 
maior liderança política das Forças Aliadas na Segunda Grande 
Guerra.

No Brasil, o Regime Militar, que se instalara no ano an-
terior, absorve fortemente a Doutrina da Segurança Nacional, 
orientada por Washington e sob a ótica de uma guerra perma-
nente entre o Ocidente cristão e o Leste comunista.

Desaparece a Panair do Brasil, a empresa aérea que du-
rante muitos anos ostentou em seus aviões a constelação do 
cruzeiro do sul.

O Imposto de Renda anuncia que vai controlar com mais 
rigor as profi ssões liberais.

Os padres católicos tiram a batina e passam a usar o clergy-
man, uma roupa comum que mantinha o colarinho eclesiástico. 
As missas, a partir de março, passam a ser rezadas em portu-
guês.

Em março, é lançado um Manifesto dos Intelectuais pela 
volta das liberdades democráticas, sem nenhum resultado junto 
ao regime que governa o país.

Em 26 de abril é inaugurada a Rede Globo de Televisão, que 
teria crescente infl uência sócio-cultural no país, constituindo-
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se uma força política temida por todos. 
Obediente à política de hemisfério, o Brasil envia 280 sol-

dados à República Dominicana, que participam da tomada do 
Palácio do Governo e da intervenção da OEA naquele país. 

Os 13 partidos políticos do Brasil são extintos pelo Ato 
Institucional No. 2, um instrumento de força do Regime Mi-
litar. Em seguida, instituído o bipartidarismo, foram criados a 
Arena (de situação) e MDB (de oposição). 

Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo do cronista carioca 
Sérgio Porto (1923-1968), lança um livro de sátira: ‘O FES-
TIVAL DE BESTEIRA QUE ASSOLA O PAÍS’.

E a literatura nordestina perde Ascenso Ferreira, vigoroso 
poeta pernambucano.  

No Ceará, era inaugurada, no primeiro dia de fevereiro, a 
energia de Paulo Afonso. Na cerimônia, realizada na Praça de 
Otávio Bonfi m, ocorreu um mal-estar, quando o governador 
Virgílio Távora fez referência elogiosa ao deposto presidente 
João Goulart na presença do presidente Castelo Branco, que 
o depusera.

O jornalista Frota Neto é preso no 10o. Grupo de Obu-
zes para averiguações sobre atividades subversivas, porque os 
militares descobriram que ele fi zera viagens a Cuba e à União 
Soviética quando era estudante.

É inaugurada, no dia 24 de junho, com a presença do pre-
sidente Castelo Branco e discurso de Filgueiras Lima, a está-
tua de Iracema, na Volta da Jurema. A escultura é de autoria 
do pernambucano Corbiniano Lins. 

O escritor Eduardo Campos foi eleito para presidir a 
Academia Cearense de Letras, substituindo a Antônio Martins 
Filho.
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Inaugurada a estátua de Clóvis Beviláqua, em frente à Fa-
culdade de Direito. Os oradores foram Eduardo Campos, Luís 
Cruz de Vasconcelos e Alcântara Nogueira.

Raimundo Luís Cruz funda a Biblioteca Circulante, com a 
fi nalidade de levar livros às prisões e aos hospitais e estimular 
junto às escolas o amor à leitura.

Filgueiras Lima discursa na inauguração do monumento de Iracema.

Suicida-se, no Rio de Janeiro, o médico e senador pelo 
Ceará Antônio Jucá.
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Chegam a Fortaleza os restos mortais de Gustavo Barroso, 
falecido no Rio de Janeiro em 1959. 

Ano trágico para a cultura cearense: morrem Mozart Fir-
meza (poeta e jornalista), Yaco Fernandes (poeta e ensaísta), 
Perboyare e Silva (advogado, jornalista e professor), Mário Li-
nhares (poeta e crítico literário) e o nosso biografado, o poeta e 
educador Antônio Filgueiras Lima. 

Este seria o ano da publicação da obra literária mais im-
portante de Filgueiras Lima, o livro que representa o apogeu de 
sua poesia. Dessa opinião participam vários críticos literários, 
dentre eles o já citado poeta e professor Linhares Filho, que 
afi rma:

“O ‘Mágico e o Tempo’ é o livro da plena ma-
dureza do autor, que nele atinge o tom poético mais 
legítimo de toda a sua obra. Alguma preocupação 
social encontra-se nesta coletânea, mas é nos poe-
mas em que o poeta medita sobre o seu passado e so-
bre o seu destino, ligando-se à natureza ou tomando 
consciência da morte adivinhada próxima, que me-
lhor se pode apreender a excelência estética do livro 
em análise.O poeta, como um mágico, sente-se um 
transfi gurador dos sucessos do tempo, daquilo que 
se refere à questão social, aos confl itos do mundo 
moderno e ao que é de ordem metafísica.”

O jornalista G.G. Raposo, do ‘Correio Brasilienze’, em ar-
tigo publicado em 27.06.65, considerou que ‘O Mágico e o 
Tempo’ vinha comprovar que o poeta cearense era “possuidor 
de invejável percepção ecumênica dos problemas humanos, o 
que não só lhe confere autenticidade, como, também, extrater-
ritoriedade à sua obra. Em toda a sua produção, até mesmo 
dos temas eminentemente regionais, emerge o universal”.
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Para João Clímaco Bezerra, “ ‘O Mágico e o Tempo’ é 
o melhor livro de Filgueiras Lima. Um livro-mensagem onde 
ele realizou, não somente a “sua” poesia, mas a poesia que 
habitava a sua alma e que existe, como acentua o seu poema, 
independentemente de palavras. É um livro maduro, conscien-
te, destituído de vacilações, por isso destinado a fi rmá-lo como 
um dos mais autênticos poetas do Brasil contemporâneo.”

A Editora Freitas Bastos foi novamente a empresa gráfi ca 
escolhida. E, para prestigiar o poeta cearense, decidiu promover 
um lançamento em seu auditório, no dia 11 de abril de 1965, 
portanto, três meses antes do livro ser lançado no Ceará.

Apesar de ocorrido numa terça-feira, em pleno meio da se-
mana, a festa literária foi muito concorrida, contando com a 
presença de destacadas fi guras do meio cultural carioca e gran-
de parte da colônia cearense ali residente. Lá estavam o general 
Amarante Brandão, seu amigo desde os anos 30 em Fortaleza 
e a esposa, Justina Albano, a maior amiga de dona Amazônia; 
o general Ribamar Campos, o poeta Olavo Dantas, o coronel 
Teles Pinheiro, o professor e fi lólogo de nomeada Antenor 
Nascentes, o professor Dácio de Menezes, o professor Cândi-
do Filho, o desembargador e poeta Faustino Nascimento, os 
escritores Malba Tahan, Povina Cavalcante, Walmir Ayala, F. 
Magalhães Martins, o padre-escritor Manuel Albuquerque, os 
poetas Aluísio Medeiros, Glorinha Beuttmüller, Morais e Sil-
va, Girão Barroso, Augusta Campos, Milton Mendes, Aparício 
Fernandes, Selene de Medeiros, Graça Araújo, Araújo Jorge, os 
jornalistas Aílton Quintiliano e Maria Alencar (redatora de ‘O 
Globo’), além dos senhores Aristóbulo de Castro, Paula Barros, 
Moacir Mota, Astério de Campos e Cândido Castelo Branco.

No decorrer da cerimônia, vários intelectuais se pronun-
ciaram sobre a obra poética e o seu trabalho de educador. Se-
guiram-se as declamações, levadas a efeito por Glorinha Beut-
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tmüller, que recitou ‘Língua Nacional’ e Selene de Medeiros, 
com ‘Natal de Sangue’. 

Foi uma bela festa. No fi m, Filgueiras Lima agradeceu a 
todos, num discurso de improviso, e aproveitou para mostrar 
mais uma vez o sentido de sua poesia e a sua visão de mundo, 
passando, então, a autografar o livro. 

A partir daquele dia, começaram a aparecer comentários 
sobre ‘O Mágico e o Tempo’ em vários jornais. Aqui no Ceará, 
alguns já tinham o livro, mas aguardavam o lançamento ofi cial. 
E este viria, no dia 14 de julho, na Livraria Renascença, do Luís 
Maia.

Fui testemunha ocular do brilhante acontecimento. Nesse 
tempo, eu cursava o Seminário da Prainha e pertencia à direto-
ria do Grêmio São Tomás de Aquino. Lembro-me, comovido, 
do momento em que o reitor do seminário, padre Luís Morei-
ra, comunicou aos diretores do grêmio que deveríamos com-
parecer em nome da instituição ao lançamento do novo livro 
do professor Filgueiras Lima. Já não usávamos mais a batina, 
mas vestimos a nossa melhor roupa e embarcamos na “Kom-
bi” com o padre Aluísio Furtado, nosso professor de Latim 
(escritor, usava o pseudônimo de Ayres de Montalbo), para o 
centro da cidade. Levamos um ofício do seminário e fi camos 
ali, praticamente anônimos, quatro adolescentes misturados às 
autoridades, intelectuais e a outros jovens, os alunos do Colé-
gio Lourenço Filho. Embora os nossos nomes não tenham sido 
mencionados, nos sentimos incluídos quando o consagrado po-
eta, no início do seu discurso, se referiu “aos queridos jovens” 
ali presentes.  O padre Aluísio, que nos acompanhava, em voz 
baixa ia apontando as presenças ilustres: aquele ali é o dr. Fi-
gueiredo Correia, vice-governador, que hoje está no exercício 
do poder; o de cabeça branca é o dr. Fernandes Távora, pai 
do governador Virgílio; aquele é o dr. Valdemar de Alcântara, 
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político e um dos fundadores da Faculdade de Medicina; o ca-
requinha é o escritor Milton Dias; o de óculos de tartaruga é 
o professor Djacir Menezes, um fi lósofo, que vai apresentar o 
livro; a moça bonita é a declamadora Conceição Weyne...

Durante a sessão, o prefeito Murilo Borges e o Presidente 
da Câmara Municipal fi zeram a entrega do título de “Cidadão 
de Fortaleza” e de uma “Medalha do Mérito Municipal” ao po-
eta. Fala curta do Prefeito.

Djacir Menezes fez um discurso erudito sobre a obra e a 
fi gura humana de Filgueiras Lima. Conceição declamou, com 
pronúncia escorreita e dramaticidade, alguns poemas do home-
nageado.

Então, falou o poeta:
 
 “OBRIGADO, POESIA!

Disse Nabuco, num momento de inspiração (e todo mo-
mento de inspiração o é também de iluminação e sabedoria) 
que privar um poeta da sua linguagem é roubar-lhe a meta-
de d’alma. Meus amigos, não quereis, decerto, praticar essa 
odiosa contravenção lírica, neste instante em que me envol-
veis com vossa generosidade de espírito e coração. Permi-
tireis, sem duvida, que aqui vos fale a linguagem própria 
da poesia que é a minha própria linguagem. Assim serei eu 
mesmo, no que possuo de mais intimo e de mais autêntico 
em minha personalidade e em minha vida.

Fiz-me educador; nasci poeta.
Reuni-os num só destino; são duas faces de um mesmo 

ser ou a expressão total da mesma existência aberta em dois 
caminhos para o infi nito. Muitas vezes, no contado da in-
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fância e da juventude que formei pude atingir a plenitude 
da poesia, da poesia que vive sem palavras, na essência e na 
transcendência de suas formas mais genuínas e perfeitas. 
No gesto profundo como um verso puro e nas atitudes que 
obedecem ao ritmo essencial daquele amor pedagógico, que 
também cria.

Nessa altura, ou neste declive da existência, unge-me a 
poesia como um óleo purifi cador e renovador. Sob seu infl u-
xo como a criança que ainda vive no meu ser, eu amo a vida; 
ainda experimento entusiasmos juvenis diante do espetácu-
lo cambiante da vida; com a força do pensamento amadu-
recido procuro penetrar o sentido da vida; e até abençôo a 
vida, com a serenidade que o tempo, esse mágico invencível  
prodigalizou aos que, sob as espumas dos cabelos brancos, 
ainda sonham, vibram, amam e esperam...

Meus amigos! Aqui está o meu livro “O Mágico e o 
Tempo” em vossas pródigas mãos para o bendizerdes ou 
condenardes. No meu suspeitíssimo julgamento, ele é um li-
vro-mensagem, como o classifi cou esse espírito privilegiado, 
que é João Climaco, porventura a mentalidade mais fecun-
da e criadora de sua geração. Sei que é mensagem porque, 
através dele, tento dialogar com todos os homens na língua 
da poesia, que um fi losofo já chamou de língua materna do 
gênero humano. Todo ele está cheio de sentimento de so-
lidariedade humana, de compreensão humana, de ternura 
humana.

Para apresentá-lo, amigos, contei hoje com uma das 
vozes mais abalizadas e cultas deste país, voz de sábio e de 
artista, voz de ressonância nacional e continental – Djacir 
Meneses. Não poderia desejar maior galardão para meu li-
vro nem brilho mais solar para esta tarde de autógrafos.
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E a interpretação, tão sua, que a notável declamadora 
Conceição de Maria Weyne de Melo imprimiu aos dois po-
emas de minha autoria deu-me a ingênua ilusão de que são 
dignos de sua arte e, afagado por essa ilusão, eu lhe beijo 
com reverência as nobres mãos de artista.

A esta amorável Livraria Renascença, que é uma espé-
cie de bureau ofi cial da cultura cearense, agradeço o relevo 
e o carinho dispensados ao lançamento de minha mais re-
cente obra poética.

Meus amigos, muito obrigado!
Permiti-me dizer ainda: Obrigado, Poesia!”

“O Mágico e o Tempo” é o livro do apuro poético, o auge 
lúcido, a defi nitiva consolidação de um longo processo criati-
vo que, nascido do deslumbramento infantil diante das estre-
las, atingira a sábia contemplação da natureza humana em suas 
múltiplas e esplêndidas facetas. 

Filgueiras Lima, que transitara desenvolto por todos os 
caminhos, da exatidão parnasiana à liberdade branca do mo-
dernismo, chegara a um estágio de completa independência 
literária. Conquistara a sua marca, seu selo real. Mais do que 
uma assinatura, sua escritura tem uma singularidade especial, 
talvez o que os críticos costumam chamar de estilo, mas, indo 
além desse conceito, uma maneira pessoal e única de se dar 
para as coisas e manter uma relação construída com o mundo 
e a vida.

Há uma coisa de que o fi lho de Lavras nunca abriu mão: o 
ritmo. Versejando no metro do soneto ou nas linhas soltas do 
poema moderno, produz uma gostosa cadência, um compasso 
ritmado que vai nos levando naturalmente para o solfejo e para 
a declamação. 



Ensino como quem reza   »   317 

O ritmo e a empolgação verbal, que ainda guarda essências 
condoreiras, não é, de forma alguma, um envelope colorido de 
carta sem mensagem. Cada poema de Filgueiras Lima traz uma 
postulação ética, um compromisso cívico, uma lírica manifes-
tação de seu espírito nobre. 

O poema de abertura, O Mágico, revela a consciência cós-
mica de que está possuído: 

 
“Sob o clarão da lâmpada,
pensa o poeta...Em seu cérebro
ulula, geme e agita-se
a angústia, a dor do século.
 
Em tão reduzido âmbito
mãos crispam-se, almas perdem-se.
O mundo, o mundo trágico,
aí ferve em sangue e lágrimas.
 
Remoínham libélulas,
dragões, panteras, lírios,
no exíguo espetáculo.
 
Indiferente, a lâmpada
-  indiferente e irônica –
banha de luz o mágico.”
 Uma referência espiritual constante, em todas as fases, é 

bem identifi cadora da consciência de sua singularidade huma-
na: “Minha alma de poeta...” Em vários poemas ele vai lem-
brando que, por ser um poeta, tem um modo original de ver o 
mundo. É como se pedisse licença aos seres comuns para exer-
cer a palavra, para cantar ou maldizer a realidade, com os olhos 
de um tangedor de emoções:
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“Que vozes são as vozes que ouço em mim,
na praça pública de minha alma de poeta,
gritando, protestando, blaterando?”  
  
Perpassa por essa alma catalizadora o agudo sofrimento 

dos desprotegidos. O grito de todos os afl itos. Dos desemprega-
dos, dos operários das profi ssões de risco, dos injustiçados, dos 
revoltados, dos angustiados, das vítimas, todas, da exploração 
das promessas, dos discursos salvadores: “Quem tiver ouvi-
dos de ouvir/ poderá escutar a respiração de tantas almas 
opressas/ pisadas pelo mundo...”

No meio do torvelinho, absorvendo todos os confl itos e 
sem ver no nevoeiro denso claridade aparente, o poeta se sente 
encurralado. Ele é o homem de seu tempo, nos meados dos 
anos 60, sangrando, aturdido, patinando na lama do século. E 
onde estão os líderes do mundo? Os arautos da boa convivên-
cia? Os grandes condutores da humanidade? 

Estão trocando insultos, golpeando a ordem constituída, 
fabricando bombas para destruir o pobre planeta. 

O poeta não encontra saída e indaga por Ariadne, a guia 
mitológica que ajudou Teseu a escapar do Labirinto. Onde an-
daria a moça?

 
“Onde fi caste, Ariadne,
com teu novelo de lã?
Estou sem guia, sem rumo,
neste imenso labirinto,
sozinho com o Minotauro
neste Dédalo sem fi m.   
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O monstro vai devorar-me
com as mandíbulas enormes,
vai o peito estraçalhar-me
com as suas garras disformes,
vai moer-me, triturar-me,
enquanto, Ariadne, dormes,
lá fora, em plena manhã.
Dormes, dormes, dormes,
no engano da vida vã,
a primavera nos lábios
entreabertos, de romã,
das mãos abertas – caído
o teu novelo de lã.

E o meu destino perdido
no terrível labirinto
cuja saída não sei:
meu destino onde perpassa
a sombra nobre de um rei.
Depois, vem ordem, progresso,
liberdade, nova lei,
o futuro, o meu futuro,
que se anunciou grandioso
e eu ainda maior sonhei,
-  perdido no labirinto
cuja saída não sei...
Que é do novelo de lã?
Ariadne! Ariadne!
Eu quero ter amanhã!”

As perguntas se sucedem. O poeta é inquiridor severo e 
tem urgência em sua curiosidade. Onde estão os homens bons? 
Onde está a promessa de um país belo e rico que o Bilac exibia 
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às crianças? O que fora feito da terra da promissão enxergada 
pelo conde de Afonso Celso no auge de seu ufanismo? 

“Minha Pátria,
onde estás?
Vejo-te em sonho
mais bela do que em realidade és.
Quero-te no coração
e foges ao meu afeto.
Ouço-te – e não te entendo mais.
  (...)
Pátria!
já não sei mais cantar-te
em versos feitos com o teu ritmo e o teu sangue
e com as puras e líricas palavras
do meu amor e da minha ânsia.
Onde estás, que não te reconheço?” 

Na segunda parte do livro, volta o poeta à admiração da na-
tureza, ao remanso da infância e ao aconchego ternural. Abraça 
a saudade da mãe quando encontra um velho retrato, relembra o 
episódio do raio, fala da expectativa do nascimento do terceiro 
fi lho (Soneto da Natividade), homenageia o pai na hora solene 
da morte e verseja sobre algumas circunstâncias do cotidiano. 

Mas não apenas isso. O poeta viaja por outras perplexida-
des pessoais e sente a proximidade da morte. Mesmo nos ani-
versários e, neste especialmente, a data redonda dos cinqüenta 
anos, depois de lembrar vários momentos de felicidade, resvala 
para o território nebuloso do imponderável:

“Oh, futuro! Espelho mágico!
Montanhas de ouro, brilhantes!
As rosas caem do céu,



Ensino como quem reza   »   321 

saltam estrelas da terra,
abre-se o mar em corais...
Tudo um sonho evanescente.
Hoje só tenho passado.
Hoje só tenho presente,
mais passado que presente.
Futuro não tenho mais.”

É estranho que um homem ainda novo fale de maneira tão 
sombria sobre seu futuro, chegando mesmo a produzir um SO-
NETO PÓSTUMO. 

Estranho, sim, porque tratava-se de um cidadão socialmen-
te realizado, conceituado como homem público, um educador 
em quem as novas gerações se espelhavam, uma pessoa por 
todos amada e a quem a cidade aplaudia sem cessar, além de 
ter um lar feliz, onde era cumulado do amor da esposa e dos 
fi lhos.

O que certamente explica o tom cinzento destes poemas de 
Filgueiras Lima é a sua responsabilidade épica. Ele nunca é um 
só: ele é a sua geração e o seu tempo. O destino o fez um arauto 
impoluto e ele sente a voz da história escolhendo-o para alertar 
os outros homens. 

No fi m, elabora o seu TESTAMENTO, contemplando nes-
te legado lírico os elementos naturais de sua inspiração:

 
“Legarei aos pássaros,
  que foram meus professores de poética,
às fl ores,
  que me deram lições de renúncia e doação,
à água,
que me ensinou a ser simples, sendo sonora,
ao sol, ao mar, ao vento, à montanha e às estrelas,
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  onde busquei inspiração e ritmo,
  - tudo o que há em mim, como seu refl exo,
devolvendo a poesia que me deram
  em luz,
  em cor,
  em música,
  em perfume...

Se a sorvi da natureza,
hei de deixá-la em tudo que me envolve,
para que minha lembrança permaneça
no poema que não foi escrito,
mas fi cou
  vibrando
  no tempo.”

OUTRAS OBRAS

“JARDIM SUSPENSO”, um livro escrito nos anos 30 e 
não publicado pelo autor, seria incluído na coletânea “POE-
SIAS”, editada pela Universidade Federal do Ceará (Coleção 
Instituto do Ceará), em 1966, com uma 2a. edição em 1990 
(Coleção Alagadiço Novo). Na antologia está toda a obra poéti-
ca de Filgueiras Lima e os organizadores em boa hora tomaram 
a decisão de resgatar na íntegra os versos do “Jardim Suspen-
so”.

Não se sabem as razões que levaram o poeta a não editar 
os 23 poemas daquele livro que já era anunciado por Antônio 
Sales desde 1937. Nele, segundo o crítico Sânzio de Azevedo, 
“há um retorno ao sincretismo do início do livro de estréia 
(“Festa de Ritmos”) onde se misturavam surdinas simbolistas 
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e harmonias parnasianas.(...) Não é à toa que um soneto ce-
lebra Martins Fontes, o fulgurante poeta de Verão. Mas estão 
também nesse livro os versos livres e marcantemente telúricos 
da “Oração à Bandeira” e do “Poema do meu Brasil.” E é 
ainda no “Jardim Suspenso” que estão as trinta “Pétalas”, 
ou seja, as trovas do poeta, entre as quais esta, famosa, em que 
resolve o velho problema de uma palavra sem rima, pelo menos 
no Português do Brasil:

 
“No presente e no futuro,
o amor de mãe te acompanhe,
pois este amor é tão puro
que o próprio deus quis ter mãe.”

Interessante é que neste livro, que em vida ele não quis 
publicar, estão alguns dos mais divulgados poemas de Filguei-
ras Lima, como “Artista” (‘Gosto das cousas límpidas e cla-
ras...’), “Amor de Mãe” (‘No coração das mães erguem-se 
antenas’) e “A Esmola do Aleijadinho” (‘Aleijadinho extra-
ordinário e pobre’), além das já citadas “Oração à Bandei-
ra” e “Poema do meu Brasil”. As declamadoras usavam com 
freqüência os poemas que acabo de listar, tornando-os muito 
conhecidos e até mesmo populares.

PROSA POÉTICA

Do prosador Filgueiras Lima já mostramos magnífi cos 
exemplos, extraídos dos discursos que escreveu e pronunciou 
em solenidades e celebrações públicas. Ele fazia o que os crí-
ticos chamam de prosa poética. A linguagem encantatória está 
presente em todos os seus textos. 
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Algumas de suas conferências foram publicadas em opús-
culos pelo Instituto do Ceará, pela Academia Cearense de Le-
tras, pela Universidade Federal do Ceará ou por iniciativa pró-
pria:

“ALENCAR E A TERRA DE IRACEMA” – (Publica-
da pela Imprensa Universitária)  Conferência literária, com um 
estudo sobre a vida e a obra de José de Alencar, pronunciada 
em São Paulo, em 1939, no auditório do jornal “A Gazeta”, em 
nome da intelectualidade cearense.

“A VIDA E A OBRA DE SOARES BULCÃO” – (Sepa-
rata da Revista do Instituto do Ceará, 1945) – Conferência pro-
nunciada no Instituto do Ceará sobre o escritor cearense José 
Pedro Soares Bulcão (1873-1942).

“A METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS” 
– Conferência pronunciada no IV Congresso de Educadores, 
realizado na Bahia, em 1949. Foi publicada pelo Instituto do 
Ceará.

“FUNÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DAS ACADE-
MIAS” – (Separata da Revista da ACL)  Trata-se de seu discur-
so de posse na Academia Cearense de Letras, em 1953, quando 
ocorreu a anexação da Academia de Letras do Ceará, de onde 
Filgueiras Lima era oriundo.

HINOS

Poeta solicitado para todas as tarefas quando se tratava de 
poesia, Filgueiras Lima foi também um numeroso compositor 
de letras de hinos.

Dentre os cerca de vinte hinos que compôs podem ser citados:
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HINO DO ESTUDANTE, HINO DO CENTENÁRIO 
DO COLÉGIO DA IMACULADA, CANÇÃO DA POLÍ-
CIA MILITAR DO CEARÁ, HINO DO COLÉGIO SETE 
DE SETEMBRO 

e, naturalmente, o HINO DO COLÉGIO LOURENÇO 
FILHO:

Seja o livro a gloriosa Bandeira
que haveremos de erguer pela mão
sempre augusta, formosa e altaneira
na batalha solar da instrução

  No Colégio Lourenço Filho (Coro)
  pelo estudo, bendito afã,
  aprendamos a dar mais brilho
  à grande Pátria de hoje e de amanhã.

Quando a criança o livro conduz
por estradas batidas do sol,
põe-se n’alma sorriso de luz
e na fronte Clarões de arrebol.

  Entre todos os livros do mundo
  destaquemos com ardor juvenil
  este livro imortal e profundo
  onde há tudo que é belo, o Brasil!

As fl orestas e os mares bravios,
as cachoeiras e os vales em fl or,
as montanhas e minas e rios
são lições do mais alto valor.

  Estudemos o livro encantado
  onde a Pátria se ostenta a sorrir
  contemplando o fulgor do passado
  e levantando este exemplo ao porvir.





O HOMEM PÚBLICO

“Foi homem público dos mais destacados, chegando às funções de Secretário de Estado e 
presidente de Conselhos, (...) revelando admirável equilíbrio no trato de negócios

pessoais ou de interesse público.” 

ARTUR EDUARDO BENEVIDES

 

Ao longo desta viagem biográfi ca, vimos o nosso poe-
ta ocupando diversas funções públicas, sinal claro do 

conceito que desde muito jovem granjeara na sociedade e do 
senso de responsabilidade com que desempenhava as missões 
que lhe eram destinadas.

Vivendo numa época de veementes injunções políticas, em 
que os cargos públicos eram ocupados por razões partidárias 
e disputados ferrenhamente, Filgueiras, que não era um mili-
tante político, ocupou algumas das mais elevadas posições do 
Estado, sem suplicar por elas, sem puxar o tapete dos pés de 
ninguém e, principalmente, sem se alistar no séqüito de áulicos 
dos passageiros do Palácio da Luz, a sede do Governo do Cea-
rá, por aquele tempo.  

Não pode ser negado que tinha grandes amizades entre os 
homens que exerceram poderes em nosso Estado. Entretanto, 
muitas dessas amizades haviam sido construídas antes que os 
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halos do poder laureassem os seus amigos. Sarasate, por exem-
plo, fora um companheiro da juventude, parceiro da impetuosa 
empreitada na educação privada. E quanto a Menezes Pimentel, 
quando chegou ao governo, em 1935, Filgueiras Lima já estava 
há oito anos em funções públicas, na Inspetoria do Ensino. De-
pois, se tornariam grandes amigos.

Havia quem não entendesse como o poeta de “Ritmo Es-
sencial” conseguia ser amigo dileto destes dois velhos adversá-
rios da política cearense: Pimentel, morubixaba do P.S.D. (Par-
tido Social Democrático) e Paulo Sarasate, um dos caciques 
da U.D.N. (União Democrática Nacional). Os dois partidos, a 
partir da redemocratização de 1946, se alternavam no poder, 
travando brigas pela imprensa e no tablado dos comícios. No 
interior, o sangue corria caudaloso, os chefetes se matando, 
uma carnifi cina.

E o nosso poeta, sempre muito cordial, convivendo civili-
zadamente com os dois lados e sendo indicado para cobiçados 
cargos de confi ança.

Hoje, consideramos que Filgueiras Lima desempenhou 
importante papel diplomático entre os dois grupos. Quando as 
coisas se tornavam realmente graves, num impasse difícil de 
ser transposto, ele era convocado para tecer a negociação entre 
Sarasate e Pimentel, ou entre Fernandes Távora e Raul Barbo-
sa. Valia, nessas horas, a confi ança dos grupos na integridade 
do apaziguador e na sua capacidade de dialogar, sem manobras 
ladinas, sem falsidades.

Começou, já bem o sabemos, no serviço público aos 18 
anos, em 1927, como Inspetor Regional do Ensino, cargo em 
que se efetivou, por concurso, em 1931.

Nos anos de 1931 e 1932 ocupou, interinamente, o cargo 
de Diretor Geral da Instrução.
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Em 1933, em famoso concurso, arrebatou a cadeira de Di-
dática da Escola Normal Pedro II, hoje o Instituto de Educação 
do Ceará.

Presidente do Conselho de Educação concede entrevista
à jornalista Geraldina Amaral

Defensor do Escolanovismo, corrente pedagógica implan-
tada no Ceará pelo educador Lourenço Filho, tornou-se um de 
seus mais importantes divulgadores, proferindo conferências e 
discursos em vários congressos de educação pelo Brasil afora.

Representou o Ceará no 1o. Congresso Nacional de Educa-
ção de Adultos, em fevereiro de 1947, de cuja sessão de insta-
lação foi o orador ofi cial, pronunciando a conferência “A Edu-
cação de Adultos na Democracia”.

Em julho de 1946, representou os diretores de escolas pri-
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vadas do Ceará no 2o. Congresso Brasileiro de Educadores, 
promovido pela Federação dos Estabelecimentos Particulares 
de Ensino, em Belo Horizonte, onde, falando em nome das de-
legações dos Estados, defendeu o tema “Educação para a Li-
berdade e para a Paz”.

Representou o Ceará, em 1949, no 4o. Congresso de Edu-
cadores, realizado em Salvador, quando apresentou uma tese 
sobre a “Metodologia das Ciências Sociais”, conferência que, 
depois, foi publicada pelo Instituto do Ceará.

Sua mais importante função pública foi a de Secretário 
de Estado, no conturbado período das interventorias, oscilante 
momento político da história do Ceará, ocorrido logo após a 
queda de Menezes Pimentel. 

Nomeado Secretário de Educação e Saúde, em fevereiro 
de 1946, pelo Interventor Federal Pedro Firmeza, assumiu em 
meio à grande expectativa, conforme pode ser visto nos jornais 
da época:

“O ESTADO – 21 de Fevereiro de 1946 

FILGUEIRAS LIMA SERÁ O NOVO TITULAR DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Foi escolhido, ontem pelo chefe do executivo cearense, 
para a Secretaria de Educação e Saúde, o renomado professor 
conterrâneo Dr. Filgueiras Lima, fi gura da maior expressão 
nos círculos culturais da Terra da Luz. Educador incansável, 
diretor do Ginásio Lourenço Filho, o Dr. Filgueiras Lima des-
fruta em nosso meio das melhores relações e é, por isso mesmo, 
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muito acatado como um dos melhores mestres do magistério 
cearense.

Aceitando a honrosa incumbência que lhe conferiu o inter-
ventor Pedro Firmeza, deverá realizar-se, às 14 horas de hoje, 
no Palácio da Luz, a posse do Dr. Filgueiras Lima, que após 
receber o seu titulo, encaminhar-se-á para a sede da Secre-
taria de Educação e Saúde, onde assumirá as funções do seu 
importante cargo, que lhe será transmitido pelo ex-titular, Sr. 
Rui Guedes.”

O Interventor Pedro Firmeza convidou Filgueiras Lima
para a Séc. de Educação e Saúde

 Conhecido, não apenas como intelectual brilhante, mas 
como um ser humano de inatacável postura, a nomeação foi 
muito bem acolhida pela sociedade e, sobretudo, pelos funcio-
nários do órgão que iria dirigir:
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“O ESTADO – 22 de fevereiro de 1946

A POSSE DO DR. FILGUEIRAS LIMA

Realizou-se, às 14 horas de ontem no Palácio da Luz, a 
solenidade de compromisso, no cargo de Secretário de Educa-
ção e Saúde, do Dr. Filgueiras Lima, brilhante intelectual con-
terrâneo e renomado educador. O ato contou com a presença 
de numerosas pessoas gradas, notadamente o general Onofre 
Muniz Gomes de Lima, comandante da 10ª Região Militar, o 
Dr. Francisco de Menezes Pimentel, presidente da executiva 
estadual do PSD, além dos demais secretários do Estado e jor-
nalistas da terra.

Depois de assinado o compromisso, que foi lido pelo Dr. 
Danilo Prado, ofi cial de gabinete da Secretaria do Interior e 
Justiça, o interventor Pedro Firmeza ressaltou os méritos do 
novo titular da Educação e aproveitando o ensejo, aludiu às 
comemorações do primeiro aniversario da vitória da F.E.B. em 
Monte Castelo.

Com a palavra, o Dr. Filgueiras Lima disse dos seus pro-
pósitos de, a frente daquela secretaria, trabalhar com afi nco 
para corresponder à confi ança do interventor Pedro Firmeza e 
melhorar o nível educacional e sanitário do Ceará.

A seguir o Dr. Filgueiras Lima, após receber os cumpri-
mentos de seus amigos e admiradores, dirigiu-se à sede da Se-
cretaria da Educação e Saúde, onde foi recebido sob vibran-
tes aplausos do funcionalismo. Transmitindo-lhe o cargo, o Sr. 
Rui Guedes fez ao seu substituto os melhores votos de êxito em 
sua fecunda e empreendedora administração. O Dr. Filgueiras 
Lima, recordando já haver sido funcionário daquela secreta-
ria, disse de suas nobres intenções de tudo fazer pela causa 
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educacional a que, aliais, tem dado o melhor de suas energias. 
O improviso, cintilante e feliz, do novo Secretário da Educação 
e Saúde agradou sobremaneira aos presentes que o cumpri-
mentaram, efusivamente.”

Aquele era um tempo inseguro e confuso, em que os po-
líticos não esquentavam o lugar nas posições para que eram 
indicados, pois as intrigas que grassavam entre as lideranças, 
vivendo a recentíssima redemocratização do país, geravam um 
clima de profunda intranqüilidade. 

Entre 25 de outubro de 1945 a 1o. de março de 1947, ocu-
param a posição de Interventor do Ceará os senhores Beni Car-
valho, Daniel Augusto Lopes, Tomaz Pompeu de Souza Brasil 
Filho, Raimundo Gomes de Matos, Acrísio Moreira da Rocha, 
Pedro Firmeza, Carlos Livino de Carvalho, Luís Cavalcante 
Sucupira, José Machado Lopes e Feliciano Augusto de Atayde. 
Alguns, por minutos, como foi o caso de Gomes de Matos, que 
recebeu o cargo de Tomaz Pompeu às 11 horas, em sua resi-
dência, e o repassou ao Acrísio às 12 horas. O próprio Acrísio 
governou somente por 26 dias. Seu substituto, Pedro Firmeza, 
foi o homem que nomeou Filgueiras e que fi cou no posto de 16 
de fevereiro de 1946 a 2 de outubro do mesmo ano.

 No meio dessa enorme confusão, um homem mantinha 
a serenidade. O secretário Filgueiras Lima, desde que foi no-
meado, atravessou as interventorias de Firmeza, dos interinos 
Livino de Carvalho e Sucupira, do coronel Machado Lopes e 
do desembargador Feliciano de Atayde à frente da Secretaria 
de Educação e Saúde.  Sua competência garantia sua estabili-
dade.

Comandando a Educação e a Saúde, dois setores da maior 
importância na administração do Estado, o secretário precisava 
contar com auxiliares de acreditada e irretorquível competên-
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cia. Teve sorte. O elenco de seus colaboradores era da melhor 
qualidade. No Departamento de Saúde contou com o dr. Fran-
cisco Araújo, enquanto na Educação, o dr.Valdemar Barros di-
rigia o Colégio Estadual do Ceará, o dr. João Hipólito, a Escola 
Normal Justiniano de Serpa, e o dr. Josa Magalhães, o Departa-
mento Estadual da Criança.

A “Revista Contemporânea”, publicação mensal do uni-
versitário  Osmundo Pontes, na edição de dezembro de 1946, 
faz uma longa reportagem sobre a gestão de Filgueiras Lima, 
da qual vamos transcrever alguns trechos: 

“ENCARADOS DE FRENTE OS PROBLEMAS SA-
NITÁRIOS DO ESTADO. CONTANDO COM O APOIO 
DO INTERVENTOR CEL. MACHADO LOPES, O DR. 
FILGUEIRAS LIMA LEVA A EFEITO UMA OBRA 
CONSCIENTE E PATRIÓICA.

(...) 
Não há um só departamento sob sua orientação e super-

visão que não haja recebido o impulso do seu reconhecido es-
pírito publico e o refl exo da capacidade realizadora. Todas as 
obras de assistência educacional e sanitária às populações da 
capital e do interior foram em sua administração amplamente 
incrementadas e desenvolvidas.

Listemos algumas delas: 

CAMPANHA DO TRÂNSITO,  
CAMPANHA DA SAÚDE, 
ESCOLAS RURAIS, construídas em sítios e fazendas, 
NOVOS PRÉDIOS PARA GRUPOS ESCOLARES e ES-

COLAS REUNIDAS, CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE FISCA-
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LIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO ENSINO,
REFORMA DO ENSINO NORMAL, em bases federais, 
CRIAÇÃO DE 180 NOVAS ESCOLAS, 
REORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PEDAGÓGICA DA 

SECRETARIA, FESTIVAIS EDUCATIVOS, com a participação 
efetiva do Serviço de Educação Física, 

ORIENTAÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES PARA A DIRE-
TORIA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, 

AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA,
CRIAÇÃO DO CARGO DE HIGIENISTA DENTÁRIO,
INSTALAÇÃO DE NOVOS GABINETES DENTÁRIOS-

MODELOS no Colégio Estadual, 
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIVARIÓLICA e AN-

TITIFÍTICA  LEVANTAMENTO DO CENSO TORÁXICO DAS 
CRIANÇAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, 

COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, 
AUMENTO DA COTA DE LEITE DO DEPARTAMENTO 

DA CRIANÇA,

além do HOSPITAL INFANTIL, que será em breve uma 
realidade com a abertura pelo Coronel Machado Lopes de um 
crédito de Cr$ 1.500.000,00, inauguração de  novos postos de 
saúde e a reforma no Centro de Saúde.

Eis, em síntese, a obra realizada por Filgueiras Lima em 
menos de 10 meses de administração fecunda e patriótica.” 

Em 1950, atendendo um convite do educador Lourenço 
Filho, transferiu-se para o Rio de Janeiro, assumindo uma as-
sessoria junto ao Ministério de Educação e Cultura. No Depar-
tamento Nacional de Educação participou da Campanha para a 
Educação de Adultos. Seis meses depois, apesar de receber ou-
tros convites para assumir diretorias de ensino na então Capital 
Federal, preferiu regressar ao Ceará.
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 Logo que voltou a Fortaleza foi nomeado pelo governa-
dor Raul Barbosa para a direção do Instituto de Educação do 
Ceará (antiga Escola Normal Pedro II). 

O Secretário e seus auxiliáres

Numa entrevista concedida ao ‘Jornal da Manhã’, em 27 
de abril de 1951, fala de seu plano de realizações naquele esta-
belecimento ofi cial de ensino. O enfoque central era a criança e 
a aplicação dos novos métodos pedagógicos para sua formação 
inicial. De imediato, quis ver aplicadas as novidades pedagó-
gicas que conhecera no Sul e que queria ter incorporadas ao 
ensino do Ceará. O Instituto de Educação seria um laboratório 
das novas idéias que, depois, poderiam ser disseminadas por 
todas as escolas públicas do Estado.  

Em sua gestão demonstrou especial carinho pela biblioteca 
do Instituto de Educação, aumentando consideravelmente o seu 
acervo com a aquisição da biblioteca do dr. Mozart Pinto.

Ainda em 1951 foi nomeado para o Conselho Estadual de 
Educação.

Este órgão, no passado denominado Conselho Técnico de 
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Educação, foi criado pela Lei 463 de 21 de janeiro de 1949. É 
um órgão normativo, deliberativo e consultivo do Sistema de 
Ensino do Estado.

Logo que passou a fazer parte daquele colegiado, Filgueiras 
Lima mostrou-se ativo defensor do elastecimento das funções 
do Conselho que, segundo ele, deveria ter uma abrangência 
normatizadora e não se limitar a ser mero aparelho de consulta 
técnica. Em 1963 obteve a reestruturação e a redefi nição das 
fi nalidades e competências do órgão e de seus conselheiros.

Em 27 de março de 1965 o professor Filgueiras Lima foi 
eleito para presidir o Conselho Estadual de Educação reforma-
do, tendo como 1o. Vice-Presidente o conselheiro José Teixeira 
de Freitas e, como 2o. Vice, José Lúcio Ferreira de Melo. Era a 
segunda vez que o nosso poeta ocupava a direção do CEE.

Desde 1961 fazia parte do Conselho Fiscal do Serviço Es-
tadual de Educação e Cultura. Representava ali o Conselho de 
Educação, repartindo as funções com o ministro Odilon Aguiar 
Filho, do Tribunal de Contas, e com o jornalista José Blanchard 
Girão, da Contadoria Geral do Estado.





“SE A CORAÇÃO
PARASSE DE REPENTE...”

Alguns atribuem ao Poeta do Rio Salgado poderes pre-
monitórios por se referir à sua própria morte como um 

fato próximo, o que, lamentavelmente, se confi rmou. E citam o 
SONETO PÓSTUMO como prova desse dom.

Quando observamos a bela composição, verifi camos que, 
embora o poeta acerte na causa de seu falecimento súbito, a 
parada cardíaca, se engana totalmente quando supõe que será 
esquecido por seus conterrâneos e pela história. 

  “SONETO PÓSTUMO

Se o coração parasse de repente,
marcando o fi m desta existência inglória,
apenas uma sombra merencória
recordara um poeta de alma ardente.

Uma sombra sem cor, sombra somente...
Eis tudo a registrar daquela história,
que não teve esplendor nem teve glória:
foi a história comum de toda a gente.
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E os homens cada vez mais apressados
ouvidos não tiveram, deslumbrados,
para o verso fi nal do pobre Orfeu.

Só as estrelas, que ele amara tanto,
entoaram pelo céu um alto canto
em louvor do poeta que morreu.”

Filgueiras Lima teve uma existência gloriosa, de proveito-
sa realização, claramente reconhecida pelos habitantes de seu 
tempo. Fez-se um ser necessário e um agente numeroso e pro-
fícuo da construção do mundo. Sua morte foi por todos sentida 
e publicamente lamentada por seus conterrâneos em choro alto. 
E, sem nenhum risco das dúvidas expressadas no “Soneto Pós-
tumo”, nas páginas de nossa história está vivo. Por sua grande 
alma, por seu nobre sentimento, pelo que fez e pelo que foi.

Manhã de terça-feira, 28 de setembro de 1965. 
A cidade foi abalada pela morte repentina de Filgueiras 

Lima. A notícia ocupava todo o sistema de comunicação de 
Fortaleza, rádios e jornais. O tom dramático dos locutores sur-
preendeu a população no momento em que a cidade se levanta-
va para a faina do dia. As declarações de amigos e intelectuais, 
contando o momento exato em que receberam o impacto da 
notícia, são signifi cativas da importância do poeta e do afeto 
que todos lhe tinham.

O cronista Caio Cid relata:

“Rotina doméstica, pequenos atos de todo dia, 
voz de gente, voz dos outros, água escorre do chu-
veiro, cheira o café na cozinha. A sirena da fábrica 
chama os homens. Na moldura da janela, fl orido ga-
lho de acácia se agita em gestos lânguidos à doce 
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aragem que de longe vem... Indiferente, abro o rádio 
para o primeiro noticiário e...

“Atenção! Atenção! Faleceu esta madrugada o 
poeta Filgueiras Lima. Morreu Filgueiras Lima, o 
poeta querido do Ceará!”

Minha mulher, que também ouviu a notícia, ime-
diatamente notou minha transformação e logo com-
preendeu que o choque me atingira de cheio, despre-
venido, de alma em descuido. Recorreu ao armário 
e trouxe de lá a garrafa. E então sorvi um trago lar-
go de uísque, quebrando uma já longa abstinência e 
desfazendo o entalo que me sufocava. Na alma, po-
rém, a dor apenas começava.”

Outros, foram pelo mesmo caminho, relatando o golpe 
seco da notícia. O poeta era a face cordial da cidade. As esco-
las, todas, suspenderam as aulas. Fortaleza, a cidade a que o 
poeta descrevera como “tão bela e musical como um poema”, 
estava enlutada, na cinzenta viuvez de seu cantor. 

Os detalhes do lamentado acontecimento são repetidos à 
exaustão pelo povo nas ruas, com todos os detalhes. Parece que 
todos haviam assistido aos instantes fi nais do professor. 

Filgueiras Lima, na segunda-feira, 27, tivera um dia nor-
mal. À tardinha participara de uma reunião no Conselho de 
Educação e, no começo da noite, saíra conversando com Er-
nando Uchoa Lima, seu companheiro naquele colegiado. Esta-
va apressado. Precisava chegar com urgência à casa de Juvenal 
Galeno, onde presidiria uma sessão solene, comemorativa do 
46o. aniversário daquele sodalício.

Na reunião da rua Gen. Sampaio parecia estar muito bem 
de saúde, a não ser pela fadiga natural daquele dia duro. Fez 
um pequeno discurso de abertura e deu a palavra aos oradores 
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da noite. A Nenzinha Galeno, que desde o ano anterior substi-
tuía na direção da casa à sua tia, a falecida Henriqueta Galeno, 
organizara um roteiro de que constavam palestra, recitação de 
poemas e números musicais.

Nota de Jornal

O poeta saiu da Juvenal Galeno por volta das 21 horas, tal-
vez um pouco mais. Em casa, depois de um leve jantar, comeu 
uma fatia de goiabada. Chamou seu fi lho Antônio e o convidou 
a comer também um pedaço do doce: “Você está muito magro e 
isto é bom para engordar.” Em casa tinha apenas a companhia 
de dona Amazônia e de seu fi lho Antônio. Rui já era casado e 
morava em Cajazeiras, vizinho a Messejana, e  José era interno 
no Santa Lúcia, no Rio de Janeiro.
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Acordou pelas quatro horas da madrugada com um ardor 
no peito que se irradiava para o braço esquerdo. Os familiares, 
alvoroçados, correram à casa de uma vizinha, que era enfermei-
ra, enquanto chamavam uma ambulância do SOS. Não houve 
tempo para nada. O poeta foi fulminado por um ataque cardí-
aco. Eram quase cinco horas da terça-feira, 28 de setembro de 
1965. Filgueiras Lima estava morto. Tinha 56 anos de idade. O 
menino que um dia desejara colher as estrelas, agora era uma 
delas.

Num instante a cidade soube de tudo e se cobriu de dor. 
Cada um procurava explicar porque estava triste. Os jornais 
vespertinos já refl etiam o impacto que aquela morte provocara 
no sentimento da comunidade. E muitos contavam as circuns-
tâncias em que haviam conhecido Filgueiras Lima.

O jornalista Hilton Oliveira, no “Unitário”, fazia um longo 
depoimento, que assim começava:

“Era criança quando o conheci. E ele já se tor-
nara educador, escritor, poeta, intelectual na acep-
ção do termo. Homem de letras e mestre que devota-
va a sua vida à transmissão de sábios ensinamentos 
à juventude, para a qual se voltava com entusiasmo, 
e que constituía o objetivo precípuo da longa cami-
nhada a que se propunha percorrer. Fui apresenta-
do ao professor Filgueiras por meu pai, José Maria 
Campos de Oliveira, que sempre o teve na conta de 
um amigo e irmão, que ao seu lado se encontrava 
num labor insano, na batalha constante de difundir 
a educação e a cultura. Acompanhava o meu pai ao 
Colégio Lourenço Filho, onde era professor, e ali tive 
a oportunidade de observar de perto a missão que o 
mestre-poeta desenvolvia, formando  jovens  para o 
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Brasil. O país que ele sonhava melhor, forte, justo, 
esplêndido, como queria a sua alma grande, o seu 
imenso coração.”

Heitor Fiúza relembrava:

“Fomos colegas de curso e de carteira no Colé-
gio Cearense, quando atentos assistíamos às aulas 
para uma formação intelectual que nos ajudasse a 
enfrentar o futuro. Sentia-se, já nesse tempo, o seu 
espírito iniciar suas aladas peregrinações ao mundo 
das musas. Em tudo via beleza e poesia.

Certa feita, estávamos devendo umas “cópias 
de castigo” a um irmão marista, nosso professor, e 
como não havíamos concluído a tarefa, resolvemos 
gazear a aula. À sombra de uma árvore frondosa, na 
rua Sólon Pinheiro, pusemo-nos a fazer planos sobre 
o futuro. Eu lhe disse que botaria uma farmácia, por-
que doentes sempre haveriam e também a necessida-
de de comprar remédio. Ele achou a minha, uma boa 
idéia e disse que seria meu sócio. Sua participação 
seria na publicidade, fazendo versos para vender os 
produtos. Como era bom ser criança e praticar essas 
ingenuidades! 

Agora que o vejo morto, me voltaram àquelas 
lembranças da infância. Como é rude a vida e miste-
rioso o destino humano!”

O padre Antônio Vieira foi às paginas de O POVO para 
numa bela crônica dizer, entre outras coisas, que:

“A poesia transfundia-se dos seus lábios. Dos 
seus olhos. Dos seus gestos. Com tanta naturalidade, 
com tanta efusão como o perfume da fl or ou a água 
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das fontes. Conversar com ele era deixar-se imantar 
de misticismo. Galvanizar-se de entusiasmo.

As musas lhe deram não apenas a inspiração 
do pensar e do sentir as coisas, mas lhe inspiraram 
também, até o modo de viver. Até a forma básica do 
espírito. Ele não fazia poesia. Ele era poesia.” 

O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 17 horas. As úl-
timas cerimônias seguiram uma seqüência que teve início com a 
saída do féretro da residência do poeta, na rua Carlos Vasconce-
los, às 15.30 horas. Com grande acompanhamento, seguiu para 
a Escola Normal, onde recebeu a primeira homenagem. Discur-
so do professor Tarcísio Mota. Dali para a Igreja do Coração 
de Jesus, onde foi ofi ciada pelo frei Ambrósio a missa de corpo 
presente. Sermão panegirístico. Da igreja seguiu para o Colé-
gio Lourenço Filho. Discursos de Clodomir Girão e de Ernando 
Uchoa Lima, e de muitos alunos e professores. Muita emoção. 
No cemitério São João Batista, novas homenagens. De cada en-
tidade a que era ligado, um orador. Teixeira de Freitas, Mozart 
Soriano Aderaldo, José Raimundo Gondim, Rogaciano Leite e 
Edmilson Pinheiro. O fi lho, Rui Filgueiras Lima, agradeceu em 
nome da família e recitou para o poeta morto o mesmo soneto 
que este declamara ante o esquive do pai, anos antes.

Vejo agora, consultando os jornais da época, como foi gran-
diosa a cobertura à morte prematura de Filgueiras Lima. Tenho 
em mãos 62 matérias, entre crônicas, poemas e reportagens. Em 
raros momentos da história do Ceará um morto foi tão prante-
ado. 

 Nos dias que se seguiram deu-se prosseguimento à série 
de homenagens ao poeta. Sessão especial na Assembléia Legis-
lativa, no Instituto do Ceará, na Academia Cearense de Letras, 
na Casa de Juvenal Galeno. O Ceará se liquefaz num mar de 
comoção. 
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E as homenagens continuaram pelo resto do ano e no se-
guinte. Torna-se nome de rua, dá nome ao colégio municipal. 
Publicação de toda a obra poética pela Universidade Federal. 
Estátua de bronze. Gravação de disco com os seus poemas. No 
interior, várias bibliotecas municipais com o seu nome. Associa-
ções culturais, concursos literários, prêmios Filgueiras Lima. 

Lançamento póstumo das poesias de Filgueiras Lima pela UFC.

A ELEGIA DOS POETAS
Filgueiras Lima exercia uma forte liderança no mundo in-

telectual do Ceará. Era um poeta recitado, reverenciado pela 
sociedade e um criador aclamado pelos próprios colegas de arte 
poética. 

Sua morte provocou uma cachoeira de crônicas e poemas 
elegíacos, que lembravam facetas de seu desempenho humano 
e cultural. Durante meses as páginas dos jornais estamparam 
as produções dos autores conterrâneos e também de outras par-
tes do Brasil, bimbalhando seus sinos tristes em memória do 
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colega que virara estrela. Desde escritores consagrados, como 
Milton Dias, Artur Eduardo Benevides, Eduardo Campos, Pau-
lo Bonfi m, Cruz Filho, João Clímaco Bezerra, José Valdivino 
de Carvalho e Djacir Menezes, a poetas do interior do Ceará ou 
mesmo da capital, mas ainda pouco divulgados. 

João Alves Rocha, um admirador vibrante, publicou n’O 
POVO:

Bem cedo ainda o vôo desferia
para a grande vitória tão sonhada.
Cantando percorreu a longa estrada
deixando-a atapetada de poesia.

E passo a passo o píncaro subia,
para atingir das musas a morada,
levando a alma de sonhos povoada
e a lira dedilhando com maestria.

E à meta desejada, enfi m, chegando,
no Céu, no Mar, nas Flores se inspirando,
catadupas de versos derramou.

Levou-o a morte, sim, porém, presente, 
ele estará conosco eternamente
nos livros de poesia que deixou.

A poeta de Santa Quitéria, Aracy Martins, companheira de 
Filgueiras Lima na Casa de Juvenal Galeno e amiga de sua fa-
mília, escreveu: 

Dormiste!... Estão fechados os teus olhos:
acostumados a fi tar alturas!
Dormiste!... Já não temes os abrolhos
de que é trançada a cruz das criaturas!
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Dormiste!... Do teu peito nos refolhos
onde guardavas alegrias puras,
parou o coração; não mais, em molhos,
brotam gerânio e lírios de venturas!

Dormiste! A’ lira emudeceu teu canto,
doce poeta!... Agora, a voz do pranto, 
do nosso pranto, é que te vem ninar...

A cova escura rasgou-se em teu peito;
mas, um outro fi cou, de penas feito,
para o teu sonho, em nós, continuar.

Gomes Moreira, que fora seu colega de poesia e adolescên-
cia em Iguatu, publicou no Correio do Ceará:

“Chegou ao mundo quando o mês das fl ores,
encantado de graça e de poesia,
veste-se todo de perfumes e cores
para a festa risonha de Maria. 

Criança ainda, por instinto ouvia,
como na aurora os mágicos rumores,
um sonoro mistério que fl oria
de estranhas pulsações interiores.

Comovia-se diante das estrelas,
“numa vontade louca de colhê-las”,
neste sonho impossível de menino.

Mas agora esclarece o almo segredo,
se admirava o Belo assim tão cedo.
“estava desvendado o seu Destino...”
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Um poeta de Sobral, Agripino Sousa, mandou de lá o seu 
soneto:                                  

Ao falecer um poeta, freme a terra
para cobrir-se de tristonho véu,
pois a alegria logo se desterra
para segui-lo no trajeto ao céu.

E sua alma, que no etéreo se descerra
-  enquanto o corpo em frio mausoléu 
no silencio do túmulo se encerra -
após deixar conosco o seu troféu,

leva o seu estro que consigo voa
no brilho intenso de fugaz estrela
na qual sua ode jubilosa soa,

enquanto, alegre, a legião dos anjos
-  já preparada para recebê-la –
surge, cantando, ao lado dos arcanjos!

Outra velha amiga, Augusta de Campos, que estava entre 
as que declamavam os poemas de Filgueiras Lima, titulou seu 
soneto com um verso do poeta morto:

“AS ESPUMAS DAS MARÉS HUMANAS” 

Sol. Calor. Céu azul. Brisa ligeira.
Coisas de todo dia, em nosso clima.
Se o solama castiga e traz canseira,
o bate-papo, à sombra, nos reanima.

De férias, numa andada costumeira,
à tarde, rua abaixo, rua acima, 
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eu encontrei, na Praça do Ferreira, 
meu nobre professor Filgueiras Lima.

Estranhei-lhe os cabelos quase brancos.
E o mestre, dono de sorrisos francos, 
artesão de lirismo em fi ligranas,

riu, na expressão de pensador e esteta
e concluiu: “Augusta, as cãs do poeta
são as espumas das marés humanas.”

D. Amazônia descerra a placa da Biblioteca Filgueiras Lima, no Ideal Clube.

Um fi lho do sertão, menino das margens tépidas do Rio 
Salgado, conhecedor das noites de violas, reisados e cantorias, 
haveria de ser também homenageado pela poesia popular. O 
poeta Medeiros Barbosa, no melhor estilo dos jograis das fei-
ras, transformou o Apascentador de Estrelas em personagem 
de cordel, traçando uma biografi a ligeira de Filgueiras Lima 
em redondilha maior, o metro dos violeiros e cantadores do 
Nordeste:
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Em benefi cio do povo
há muito o que se fazer
e assim se vai conhecendo
pessoas de  proceder
e pensamento sadio.
E esse seu desafi o
faz o seu tempo crescer.

MIL NOVECENTOS E NOVE 
(O ano não foge a rima)
em LAVRAS DA MANGABEIRA
que pela beleza prima:
Em maio, o povo sorria,
pois, na cidade nascia
ANTONIO FILGUEIRAS LIMA.

E foi numa casa antiga
que ANTONIO foi bem criado,
correndo pelos quintais
olhava maravilhado,
na sua infância surgindo
a natureza sorrindo
nas águas do RIO SALGADO.

Olhando um dia as estrelas, 
distantes, do lado de lá, 
com vontade de colhê-las 
e trazê-las para cá.
Com seu olhar de menino
pouco a pouco o seu destino
começava a se traçar.
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Sua mãe – CECILIA TAVARES
Seu pai – SILVINO FILGUEIRAS
para os estudos do fi lho
não encontravam fronteira.
Começou o itinerário:
Entrou no curso primário
em LAVRAS DA MANGABEIRA.

A primeira professora
de sua infância feliz,
se chamava AMÉLIA BRAGA
como a história hoje diz.
Ia às aulas, de então,
freqüentando um casarão
lá na PRAÇA DA MATRIZ.

Enquanto o tempo passava
o estudo ia avançando
depois seguiu para o CRATO
onde viveu cada ano,
relendo a vida de heróis
na disciplina feroz
do COLÉGIO DIOCESANO.

Na juventude mostrava
disposição pra estudar,
era um aluno aplicado
e soube se destacar.
Foi bela a sua trajetória
pois tinha na ORATÓRIA
o dom de bem se expressar.
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Foi na pesquisa diária
que desbravou as fronteiras, 
da HISTÓRIA DO CEARÁ
suas lutas, suas trincheiras.
E nele fi cou marcado
o nome de um antepassado:
JOSÉ PEREIRA FILGUEIRAS.

Concluindo os seus estudos
sua luta teve efeito,
já morando em Fortaleza
viu aumentar seu conceito:
na turma de 33
tornou-se doutor em LEIS
pois se formou em DIREITO.

Tinha 24 anos
e já era advogado,
mas foi sempre professor
competente e concursado.
Muito jovem e instruído
era um mestre conhecido
nos colégios do Estado.

E foi na sala de aula
que viu surgir seu destino,
traçado pelas estrelas
que têm o poder divino.
Se pode hoje dizer
que FILGUEIRAS soube ser
um sacerdote do ensino.
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Com o mestre LOURENCO FILHO
tornou-se um reformador
pois nesse tempo já era
FILGUEIRAS, o INSPETOR,
do ENSINO, no Ceará;
e nisso soube mostrar
a fi bra do seu valor

Na política do Estado
soube mostrar sua postura,
num cargo de confi ança
fez ele boa fi gura.
Não soube ser o contrario:
quando foi bom SECRETARIO
De EDUCAÇAO e CULTURA.

“ENSINO, COMO QUEM REZA”
dizia sem empecilho;
no tempo, FILGUEIRAS LIMA
sabia mostrar seu brilho.
É certo que se ressalte,
Que ele e PAULO SARASATE
fundaram o “LOURENÇO FILHO”

No ano sessenta e cinco
Surgiu a fatalidade
morria FILGUEIRAS LIMA
aqui, na nossa cidade.
Detalhe que se lamenta:
ele só tinha cinqüenta 
e mais seis anos de idade.
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Quando correu a notícia
quase vem abaixo o mundo
Fortaleza se cobriu
de luto honesto e profundo.
Banhado em melancolia
nosso Ceará perdia
o seu poeta fecundo.

O legado que fi cou
é o exemplo que ele deu
nos cargos que ocupou
nos livros que escreveu.
Em tudo brilha o valor
do poeta-professor
que o povo nunca esqueceu.

FILGUEIRAS onde passava
a sua estrela luzia,
nas cores de seu saber
borbulhando poesia.
Tanto fez, tanto brilhou
que ligeiro conquistou
cadeira na ACADEMIA.

Esse poeta sereno
de rimas quase divinas,
que soube bem conhecer
o drama das ofi cinas.
Que tinha no seu diário
a luta do operário
no “seio escuro das minas”.
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E o meu canto popular
cada vez fi ca de cima,
na riqueza das idéias
e na perfeição de rima.
Sinto a alegria completa
de ter louvado o poeta
ANTONIO FILGUEIRAS LIMA.

Tomara que outro autor
depressa tome este tema
e escreva um grande livro
nesta terra de Iracema
sobre este NOME ESTELAR
que igual a ALENCAR
fez de sua vida um poema.

Última Foto
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Assim, louvando e sendo louvado em prosa e verso, passou 
Filgueiras Lima pelas manhãs da vida e o anoitecer da sorte 
no chamamento do imponderável. Não morreu. O fi lho de seo 
Silvino e de dona Cecília, o menino de Lavras, que escapara de 
um raio no Crato e fora fazer discursos em Iguatu, está vivo na 
memória perene da história.





A ENTREVISTA PÓSTUMA

Em 21 de dezembro de 1973, oito anos após a morte de 
Filgueiras Lima, o escritor Milton Dias imaginou uma 

entrevista com o poeta de  “O Mágico e o Tempo”. Para cada 
pergunta formulada, obtinha a resposta correspondente em sua 
obra poética. 

Esta interessante brincadeira literária fazia parte de uma 
série de reportagens que o famoso cronista de “As Cunhãs” fez 
para o jornal O POVO sob o título de “CONVERSA COM OS 
QUE PARTIRAM”.

A matéria tem uma longa e bem cuidada introdução na qual 
Milton Dias tece uma análise criteriosa sobre a obra e a perso-
nalidade de Filgueiras Lima. Reproduz parte de um estudo que 
fez sobre o nosso biografado quando o sucedeu na Academia 
Cearense de Letras.

“Filgueiras Lima escreveu, disse e repetiu que a poesia é 
um destino. E recebeu este destino de alma aberta e coração 
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cantante, consciente da imensa responsabilidade que con-
traía, certo dos compromissos que levantava, cônscio da gra-
vidade da missão alta e exigente que lhe era imposta, ilumi-
nado pela revelação fantástica. E cumpriu seu destino como 
quem reza, como quem canta, como quem chora, como quem 
planta, como quem colhe, como quem sonha, como quem ama, 
porque o exercício da poesia é principalmente um ato de ver-
dade e de amor.

E aceitou a divina dádiva com todo o seu ônus, imenso 
e dignifi cante, com todas as implicações de sofrimento e de 
glória, de grandeza e de tortura, de luz e de penumbra que 
ela representa; e a cultivou com o mesmo zelo com que o 
jardineiro labora a terra, deitando-lhe na terra as sementes 
que terão como resposta tulipas e dálias, papoulas sangren-
tas e girassóis dourados. Aceitou a eleição (porque os poetas 
são eleitos de Deus Nosso Senhor) e assumiu a poesia, com o 
mesmo carinho como o camponês amanha o campo, no tra-
balho bíblico de fecundar o chão, a mesma alegria com que o 
ceifeiro rega e recoita a sua messe, o mesmo sentido de doa-
ção com que o artista verdadeiro se entrega à sua arte.

É que Filgueiras Lima, visitado pela poesia, penetrou, 
desvendou o mistério poético, foi possuído da graça, esco-
lhido para as grandezas da criação, para o ofício que tanto 
tem de humano como tem de Deus, e acolheu o excelso mister 
com a mesma solene intenção, com o mesmo respeito, com a 
mesma devoção, com a mesma fé com que o sacerdote recebe 
a unção para o sagrado ministério.

Deu-lhe Deus uma vasta provisão de lirismo, deu-lhe um 
rio na infância para cantar na juventude, deu-lhe a sombra 
cheirosa do mufumbo, versão nordestina-brasileira do mirto, 
deu-lhe as rosas do caminho, deu-lhe as festas do reconheci-
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mento, deu-lhe os espinhos da purifi cação, deu-lhe uma alma 
romântica, deu-lhe a musa, deu-lhe a mulher muito amada, 
deu-lhe fi lhos, deu-lhe inspiração, deu-lhe sentimento, deu-
lhe fé. E nenhuma dessas dádivas foi desperdiçada, nenhuma 
esquecida, nenhuma murchou, nenhuma morreu; fl oresceram 
todas em suas mãos, foram todas respeitadas, valorizadas, 
enriquecidas, vitalizadas pela sua paixão, pelo seu verso.

E fez do verso seu instrumento de comunicação, de ale-
gria e de dor. E o verso se fez poema, hino, soneto exaltação 
e lamento, fez luz, música e fl or.

E a música se fez cantata, oração de matinas, saudação e 
salmo, fez-se balada, fez-se ‘scherzo’, rondó e madrigal, can-
tar amoroso, cantar de pai, de fi lho, cantar de amigo, fez-se 
adeus, fez-se louvor.

Simbad de mares desconhecidos que a sua imaginação 
andeja criou, agitou, coloriu, povoou, navegou; marinheiro 
de estranhos oceanos, guardando certamente no olhar, como 
aquele outro de Carlos Paurilo, as famosas ilhas anônimas 
que as geografi as nunca registraram, Filgueiras Lima fez do 
mar uma fonte de versos, porque muito o amou, como de res-
to amou muito à natureza. E no mar molhou sua pena, seus 
olhos; no mar mergulhou seu pensamento e se inspirou; para 
o mar fez-se menestrel, no mar buscou viagens impossíveis 
– e teria embarcado à moda de Rimbaud, em navios impro-
váveis. O mar o atraiu com a força que usa para arrastar e 
atrair velhos e jovens marinheiros. E no mar, sepultura azul 
de tantas esperanças e desejos moribundos, raptor e guar-
dião de tantas fl ores humanas, cemitério líquido que guarda 
a forma de mulheres belas em desespero de amor, de homens 
suicidas que desapareceram para o infi nito em mornas tardes 
de sol poente; o mar que abafa o choro de crianças sacrifi ca-
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das na sua inocência, que esconde as lágrimas de virgens lou-
cas como Ismália; no mar do Ceará, verde mar daqui, que era 
o seu, onde em cada fi m de sol se afoga numa lenta agonia 
amarela, manchada com o sangue dos que se perderam nas 
suas profundezas; no mar, com seus dramas, suas tragédias, 
suas epopéias, com seus homens, sua população de pescado-
res, seu campo de barcos, suas cidades submersas...no mar 
muito pensou o poeta.

Muito pensou o poeta no mar do Ceará, obstinado, indô-
mito, grande e forte como o homem que o enfrenta e aprende 
malícias e truques com que o domina e aprende a conviver 
com seus perigos e tira de suas profundezas, contraditoria-
mente traiçoeiras e generosas, o peixe de cada dia.

Muito escreveu o poeta sobre o homem do mar, mais par-
ticularmente sobre o jangadeiro, herói de aventura que se re-
pete em cada novo cotidiano, herói que tem no oceano sua 
glória, seu trabalho, sua paixão, sua sobrevivência e freqüen-
temente seu túmulo.

Caminheiro incansável que conheceu a permanente inti-
midade do chão diverso a que o conduziu a poesia, apascen-
tador de nuvens (é  ele mesmo quem se confessa “tangerino 
de rebanhos brancos como a lua”), colecionador de sonhos, 
guardador de crepúsculos, pastor de estrelas, foi nestas, pelo 
vezo de seu constante deslumbramento diante do céu, foi ne-
les que descobriu bem cedo o seu fado de poeta, ainda nos 
tempos de menino, na cidade de Lavras da Mangabeira, lá 
onde nasceu nos idos de 1909.

Para a nossa entrevista impossível fui surpreender o po-
eta em seu Colégio Lourenço Filho, que fundou com Paulo 
Sarasate e a que se entregou com dedicação de verdadeiro 
educador.
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MILTON DIAS: Filgueiras, quando percebeu a sua voca-
ção de poeta?
O POETA: Era menino.
 Um dia olhei o céu: longe – as estrelas...
 E eu tive uma vontade imensa de colhê-las!
 Estava desvendado o meu destino.
M.D. Vamos dar um mergulho no passado?
FILGUEIRAS LIMA: Afundo no passado como num rio
 E saio na Praça da Matriz de
 Lavras da   Mangabeira,
 Onde me vejo menino,
 Mais poeta do que hoje, e sempre,
 Soltando um papagaio de papel de seda
 Que descreve parábolas multicores no céu azul.
M.D.:     Até que ponto a angústia alheia o atormenta?
F.L. : Eu sou o homem
 Que esconde dentro do coração
 A angústia de todos os homens.
M.D.:    E como vai sua provisão de sonhos?
F.L.:   Muitos sonhos espalhei pelos caminhos.
 Muitos ritmos acordei nas coisas e
 nas criaturas.
 Muitos versos ofertei aos famintos de ilusões.
M.D. :   E então?
F.L. : A sonhar – eis a verdade,
 vivo feliz e risonho.
 Bem sei que a felicidade
 não passa mesmo de um sonho...
M.D. :   A saudade é o sal da ausência?
F.L. :  Sempre a separação traz desencanto;
 Mas a saudade é o fl uido que aproxima
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 os tristes corações que sofrem tanto.
M.D. :   Há uma ligação saudade-promessa?
F.L. : Segue a vida em disparada,
 vai de promessa em promessa.
 Fica a saudade, coitada!
 A saudade não tem pressa.
M.D. :   Qual a sua medida para a força do amor?
F.L. : Um grande amor é mais forte
  que o bronze, o tempo, o poder.
 Vence até a própria morte:
 fi ca em saudade a viver.
M.D. : A pergunta inevitável: qual o seu conceito de felici-
dade?
F.L. : Ninguém é feliz sem a glória do amor
 e a beleza do sonho.
M.D. :   Outra pergunta clássica: e a vida?
F.L. : A vida se resume num gesto, 
 num grito,
 num lampejo.
M.D. :   No fi nal, a velhice é o espantalho do homem?
F.L. : Quando o velho a  vista turva
 da vida a montanha desce,
 com o corpo a sombra se encurva,
 que a própria sombra envelhece.
M.D. :   Você, que cultiva a trova, como a defi ne?
F.L. : Toda a trova é como um pássaro
 que vai cortando a amplidão:
 nas asas leva distâncias,
 cantigas do coração.
M.D. :   A grande virtude da trova é que diz muito em pou-
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co, não é?
F.L. : No espaço bem pequenino
 de uma trova improvisada
 pode caber um destino
 e, às vezes, não cabe nada.
M.D. :   Qual a fl or de sua eleição?
F.L. : Na paisagem celeste, imensa e nua,
 a fl or mais linda é a lua...
M.D. :   Esta fl or merece um cumprimento...!
F. L. : Lua cheia, a face pálida,
 passeias no céu risonho:
 Se fosses espelho mágico
 refl eterias meu sonho. 
M.D. :   Mas estão baldeando a lua?
F.L. : A lua não serve mais para nada,
 a não ser para,
 quem sabe, de base para armas nucleares,
 que poderão destruir a terra, os poetas
 e as crianças.
M.D. :   É a vez de dizer uma palavra para o mar, que você 
cantou tanto.
F. L. : Minha alma tristonha e doente
 Ante o mar se comoveu:
 Ele chora eternamente
 e é mais feliz do que eu.
M.D. : E para o Ceará, que foi objeto de seu constante 
amor?
F.L. : Minha terra!
 Eu me ajoelho comovidamente
 em face do teu grande sacrifício,
 ao contemplar-te coroada de espinhos, 
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 braços abertos,
 cravejada ao sol, que é a tua cruz!
M.D. :   Que verso resumiria numa só palavra?
F.L. :  Eu quis escrever um verso
 maior que os versos meus,
 até maior que o universo.
 E escrevi um nome: Deus!
M.D. :    O Natal se aproxima...
F.L. :   Natal! Natal! Ouço cantar os sinos
 na manhã toda rica de esplendores!
M.D. :   Os sinos continuam cantando!
F.L. : Os sinos da velha igreja do Coração de Jesus!
 Os olhos fecho, ouvindo-os agora
 para sentir-me novamente criança
 e reviver as emoções de outrora.
M.D. :  Que pensamento o consolou na morte de sua mãe?
F. L. : Hoje minha mãe é morta,
 Cumpriu-se do tempo a lei.
 Mas a canção me conforta:
 “Com minha mãe estarei...”
M.D. :   Foi rápida a sua caminhada na terra!
F.L. :  Viajei cinqüenta léguas
  por essa fragosa estrada
 que toda, a pé, percorri.
M.D. :   Restou o quê?
F.L. : A lembrança
 (por que não dizer saudade?)
 de tudo quanto gozei,
 de tudo quanto sofri.
M.D. :   E o futuro?
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F.L. : Futuro não tenho mais.
M.D. : Pensou no seu testamento?
F.L. :  Legarei aos pássaros,
 que foram meus professores de poética,
 às fl ores,
 que me deram lições de renúncia e doação,
 à água,
 que me ensinou a ser simples, sendo sonora,
 ao sol, ao mar, ao vento, à montanha e
 às estrelas,
 onde busquei inspiração e ritmo,
  tudo o que há em mim, como seu refl exo,
 devolvendo a poesia que me deram
 em luz,.
 em cor,
 em música,
 em perfume...
M.D. :   E depois?
F.L. : Depois,
 virá o silêncio imenso e denso...
 E, dentro do silêncio total,
 só se ouvirá a mão do Eterno
 plasmando em barro novo
 um novo homem.
M.D. : Por favor, diga uma estrofe do seu último poema, de-
dicado a sua primeira neta, antes do nascimento.
F.L. : Antes de nascer
 tu és.
 No berço vivo em que dormes
 és um sonho de carne
 ou a carne de um sonho.
 Tu és.
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M.D. : Poeta, para encerrar nossa conversa, poderia dizer 
seu SONETO PÓSTUMO?
F.L. : Se o coração parasse de repente,
 marcando o fi m desta existência inglória,
 apenas uma sombra merencória
 recordara um poeta de alma ardente. 
  
 Uma sombra sem cor, sombra somente...
 Eis tudo a registrar daquela história,
 que não teve esplendor nem teve glória:
 foi a história comum de toda a  gente.

 E os homens cada vez mais apressados
 ouvidos não tiveram, deslumbrados,
 para o verso fi nal do pobre Orfeu.

 Só as estrelas, que ele amara tanto,
 entoaram pelo céu um alto canto
 em louvor do poeta que morreu.                                          



CRONOLOGIA

1909 – Nasce Antônio Filgueiras Lima, em Lavras da Man-
gabeira, Ceará, em 21 de maio. Seus pais são Silvino Filgueiras 
Lima e Cecília Tavares Filgueiras.

1916 – Conhece as primeiras letras com as professoras d. 
Mariana e d. Amélia Braga.

1919/1920 – Aluno interno no Colégio Diocesano, no Cra-
to, é atingido por um raio. No acidente morre seu colega Joa-
quim Ferreira Lobo.

1922 – Transfere-se com a família para Fortaleza, onde o 
pai se estabelece como comerciante. Aluno do Colégio Cearen-
se, conclui o curso secundário.
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1925 – O pai, premido por difi culdades fi nanceiras, encerra 
seus negócios em Fortaleza e muda-se com a família para Igua-
tu. Filgueiras Lima inicia-se ali como professor.

1927 – Descoberto como orador por Demócrito Rocha du-
rante uma cerimônia fúnebre, atende convite do grande jorna-
lista para voltar a morar em Fortaleza. É nomeado Inspetor de 
Ensino do Departamento da Instrução Pública do Ceará.

1930 – Ingressa na Faculdade de Direito do Ceará. Saúda 
Rachel de Queiroz, eleita “Rainha dos Estudantes Cearenses”.

1932 – Efetiva-se como funcionário qualifi cado da Instru-
ção Pública, após prestar concurso. Delegado Regional do En-
sino. Exerce interinamente a Diretoria Geral. Editor-chefe da 
revista Educação Nova.. Lançamento do primeiro livro, “Festa 
de Ritmos”, menção honrosa da Academia Brasileira de Letras.

1933 - Conclui o curso de Direito. Obtém, por concurso 
público, a cátedra de Didática da Escola Normal Pedro II (futu-
ro Instituto de Educação do Ceará).

1935 – Em 31 de julho, casa-se com Amazônia Braga, na 
antiga Igreja da Sé. O casal teria três fi lhos.

1938 – Fundação do Instituto Lourenço Filho, em parceria 
com Paulo Sarasate. Sob sua direção, a escola evoluiria para 
Ginásio e Colégio Lourenço Filho.
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1939 – Participa, como representante dos homens de letras 
do Ceará, de famoso congresso de cultura em São Paulo, por 
ocasião da inauguração da nova sede do jornal A Gazeta, de 
Cásper Líbero. Sua conferência sobre José de Alencar recebeu 
grande cobertura da imprensa nacional.

1942 – Em agosto, participa do I Congresso de Poesia do 
Ceará, quando faz o discurso de abertura. A 21 de novembro, 
profere famosa conferência sobre A Vida e a Obra de Soares 
Bulcão, que seria publicada como separata da revista do Insti-
tuto do Ceará em 1945.

1944 – Publica seu segundo livro de versos, “Ritmo Essen-
cial”, que, novamente, obtém repercussão nacional.

1946 – Nomeado Secretário de Educação e Saúde do Es-
tado do Ceará pelo interventor Pedro Firmeza, mantém-se no 
cargo durante as duas interventorias seguintes, até 1º de março 
de 1947.

1950 – Mora durante seis meses no Rio de Janeiro, exer-
cendo uma assessoria técnica no Ministério de Educação e Cul-
tura.

1951 – Assume a cadeira 21 da Academia Cearense de Le-
tras, que tem como patrono José de Alencar, no dia 15 de agosto. 
Seu discurso de posse, intitulado “Função Social e Política das 
Academias”, foi publicado como separata da revista da A.C.L., 
em 1953. Nomeado para o Conselho Estadual de Educação.
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1956 – Lança sua terceira obra poética: “Terra da Luz”.

1957 – A 23 de abril, é recebido como sócio efetivo do 
Instituto do Ceará, ocupando a cadeira 13. Foi saudado por 
Hugo Catunda.

1961 – Membro do Conselho Fiscal do Serviço Estadual 
de Educação e Cultura.

1965 – Lança, no Rio de Janeiro e em Fortaleza, seu quarto 
livro de poesias, “O Mágico e o Tempo”, considerado a sua obra-
prima. É eleito Presidente do Conselho Estadual de Educação. 
Morre em sua residência, na madrugada de 28 de setembro, de 
um infarto fulminante. 
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... e o Ceará chorou o seu poeta
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Correio do Ceará - 2 de Outubro de 1965
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Correio do Ceará - 29 de setembro de 1965
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Correio do Ceará
30 de setembro de 1965
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O AUTOR
 

JUAREZ FERNANDES LEITÃO nasceu na fazenda Bar-
ro Vermelho, no município de Novo Oriente, Ceará, sendo fi lho 
de João Fernandes de Oliveira e de Maria Soares Cavalcante 
Leitão.

Fez as primeiras letras com um mestre-escola do sertão e 
no Externato São Francisco, de sua cidade natal.

Depois da morte do pai, assassinado por questões políticas, 
veio morar em Nova Russas com seu tio e tutor padre Francisco 
Soares Leitão, vigário da cidade, diretor do colégio e professor 
de História da Civilização.



Foi seminarista em Sobral (Seminário da Betânia) e Forta-
leza (Seminário da Prainha).

Desistindo da carreira eclesiástica, ingressou na Faculdade 
de Filosofi a do Ceará (atual UECE), bacharelando em História 
e Filosofi a.

Professor de História de colégios, cursos pré-vestibulares 
e faculdades desde 1968, já em 1970 publicava a primeira obra, 
HISTÓRIA GERAL PARA O VESTIBULAR, que encon-
trou ampla receptividade entre os que se preparavam para a 
universidade.

Publicou em seguida:
QUESTÕES COMENTADAS DE HISTÓRIA DO 

BRASIL, 1974, Edição particular.
HISTÓRIA GERAL (em parceria com Gisafran Jucá), 

1975, Edição do Curso Humberto de Campos.
HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL (em parceria com 

Antônio Carlos Cysne), 1976, Edição do Curso Skema.
ATUALIDADES, 1978, Edição do Colégio Lourenço 

Filho.
HISTÓRIA ANTIGA E MEDIEVAL, 1993, Lowes 

Editora.
HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA, 

1994, Lowes Editora.
HISTÓRIA GERAL, volume único, 1997, Lowes 

Editora.
Como literato, tem ativa participação no meio intelectual 

de Fortaleza, tendo participado de vários movimentos literários 
do Ceará, como:
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- Grupo COMBOIO DE LITERATURA
- Revista PORÃO
- Revista PÁSSARO
- Grupo POESIA PLURAL
- Grupo ESPIRAL (coordenação de Beatriz
   Alcântara)
- Exposição de POEMAS-POSTERS do Ideal Clube
-  CARTÕES-POEMAS (coordenação de
   Margarita Solari)
- AGENDA POÉTICA (publicação de Arlene
Holanda)
- AGENDA “O POVO”, 1996, (é o autor dos poemas)
- REVISTA ESPIRAL (coordenação de João
Dummar Filho).
De história, poesia e ensaio, publicou:
URUBU ROSADO, poesia, 1981, Secretaria de Cultura 

do Ceará.
TANGENCIAIS, poesia,1987, Sylus Comunicações.
IGNIS, O INVENTÁRIO DA PAIXÃO, poesia, 1993, 

Multigraf Editora
PELAS RUAS DO MUNDO E DA ESPERANÇA, dis-

cursos acadêmicos,1995, (em parceria com Artur Eduardo Be-
nevides), Editora Terra.

PADRE LEITÃO, O CURA DA RIBEIRA DO CUR-
TUME, biografi a, 1999, Editora Seges.

SÁBADO, ESTAÇÃO DE VIVER, crônica histórica so-
bre a boemia cearense, 2.000, Prêmius Editora.

A PRAÇA DO FERREIRA, REPÚBLICA DO CEARÁ-
MOLEQUE, crônica histórica, 2002, Edições Livro Técnico.



392   »   Juarez Leitão 

FUTEBOL, OFÍCIO DE PAIXÃO, 2002, Edições Livro 
Técnico.

QUIXERAMOBIM, história municipal, 2003, Expert 
Editora

O VAQUEIRO GAVIÃO & Outros Causos da Boca do 
Mundo, 2004, Edições Livro Técnico.

O SABONETE PREMIADO & Outras Histórias de 
Humor e Espanto, 2005, Prêmius Editora.

Neste ano de 2006, além deste livro, publicará: MARAN-
GUAPE, pela Coleção “História dos Municípios Cearenses”, 
HISTÓRIA DE ANA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES 
e, em parceria com Túlio Monteiro, JOÃO GONÇALVES 
PRIMO, A SAGA DE UM DESBRAVADOR.

  Figura em várias publicações literárias, destacando-se 
as antologias POESIA CEARENSE DO SÉCULO XX, de As-
sis Brasil, Imago Editora, 1996,

e na coletânea O TALENTO CEARENSE EM POESIA, 
organizada por Joyce Cavalcante, Maltese, 1996.

É verbete da ENCICLOPÉDIA DA LITERATURA BRA-
SILEIRA, de Afrânio Coutinho, e do DICIONÁRIO DA LITE-
RATURA CEARENSE, de Raimundo Girão e Maria da Con-
ceição Sousa.

Pertence à União Brasileira de Escritores (UBE), à União 
Brasileira de Trovadores (UBT) e à Associação Nacional dos 
Professores Universitários de História (ANPUH). É membro 
titular da ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS, ocupando 
a cadeira 19, que tem como patrono o poeta José Albano; da 
ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DO NORDESTE, ocu-
pando a cadeira 81, que tem como patrono o poeta Filgueiras 
Lima; da ACADEMIA CEARENSE DE RETÓRICA, cadeira 



Ensino como quem reza   »   393 

10, que tem como patrono o jornalista Demócrito Rocha e da 
ACADEMIA FORTALEZENSE DE LETRAS, cadeira 01, que 
tem como patrono o boticário Antônio Ferreira.

Artista plástico, retratista de estilo expressionista, pintou 
várias fi guras públicas e personalidades cearenses.

É membro do Conselho de Cultura do Estado.
Militante de política estudantil nos anos sessenta, foi vice-

presidente e orador ofi cial do Centro dos Estudantes Secundá-
rios do Ceará, Presidente do IV Congresso de Estudantes Ce-
arenses, 1967, e representante do Ceará em vários congressos 
nacionais de estudantes.

Vereador de Fortaleza em duas legislaturas, de 1977 a 
1989, e suplente de Senador da República pelo Estado do Cea-
rá de 1991 a 1999.
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