
Saudação aos sócios Angela Maria Rossas Mota 
de Gutiérrez, Francisco Adegildo Férrer, Cid 

Sabóia de Carvalho e Geová Lemos Cavalcante 

José Augusto BezerrA*

rezados membros da Mesa Diretora dos Trabalhos, men-
cionados pelo protocolo, demais autoridades, senhoras e senhores:

Tendo em vista que o confrade convidado para fazer a saudação 
aos novos membros necessitou viajar, o que nos levou a modificar o 
convite que já havia sido impresso, pediram-me os consócios eleitos 
que aceitasse a incumbência de, perante toda a sociedade, recepcioná-
-los como os mais novos integrantes da Casa do Barão de Studart. 

Quis, portanto, o destino que aqui estivéssemos para dar, oficial-
mente, as boas vindas a esses viandantes que aqui chegam cobertos de 
glórias. Ao recebê-los de braços e corações abertos, devemos fazer al-
gumas reflexões sobre este ritual sagrado que há cento e vinte e cinco 
anos é repetido para cada pessoa que se torna sócia efetiva do Instituto 
do Ceará. Por ele, os eleitos tornar-se-ão guardiães da nossa história e 
habitarão espiritualmente por entre os paredões seculares deste Palacete 
Jeremias Arruda, uma das mais belas edificações da cidade de Fortaleza 
e hoje sede desta primeira Instituição Cultural da nossa Terra.

Os empossados saberão que adentram os umbrais de uma verda-
deira lenda, pois o Instituto do Ceará, fundado ainda no Império, viu a 
Abolição dos Escravos, a Proclamação da República e a criação do 
próprio Estado do Ceará. Foi testemunha da invenção do avião e da 
criação das fronteiras do Brasil. A sua Revista, que durante um século 
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e já um quarto de outro não deixou de ser editada nem um ano sequer, 
é a enciclopédia da história, geografia e antropologia, da nossa terra e 
da nossa gente.

Imaginemos este palacete e o silêncio que nele paira, numa tarde 
comum, por entre corredores altos, salões bem cuidados, móveis da 
Assembleia Provincial e paredes cheias de quadros com figuras épicas 
que nos olham como se quisessem dizer algo.

Neste imaginário do interior da entidade, se olharmos para baixo, 
veremos um piso habilmente trabalhado em marchetaria e se levan-
tarmos os olhos perceberemos que estamos recebendo a luz natural de 
uma linda clarabóia. Atrás de nós, externamente, deixamos uma monu-
mental escada de ferro, em desenvolvimento bombé, na entrada. Mais à 
frente, surgem outras paredes, agora com as figuras sagradas dos que 
pertenceram à instituição. Se olharmos no íntimo do Instituto, pode-
remos vislumbrar documentos originais do fundador do Ceará, Martim 
Soares Moreno, de José de Alencar, Capistrano de Abreu, Barão de 
Studart, das atas perdidas da Padaria Espiritual e das atas da Câmara 
Municipal de Fortaleza, nos primórdios da Cidade... Se perscrutarmos 
o âmago mais profundo poderemos ver muitas outras coisas maravi-
lhosas. Mas... não, não ousaria eu roubar o prazer de cada um dos novos 
de descobrir, por si mesmo, a magia deste ambiente sagrado que her-
damos dos nossos antepassados e que temos o dever de preservar.

Assim, senhoras e senhores, este pequeno feudo da História, 
Geografia e Antropologia do Ceará, concebido pela visão dos seus fun-
dadores e mantido pelo idealismo dos seus sócios, está em festa, pois 
anuncia hoje os novos membros da sua família e os apresenta por ordem 
cronológica de chegada, conforme os nossos estatutos e tradições:

 - Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez - Única mulher 
eleita entre os que hoje aqui são empossados, conta que praticamente 
nasceu dentro de uma biblioteca, a biblioteca do seu bisavô, Dr. Thomaz 
Pompeu de Souza Brazil, renomado intelectual do Ceará. Angela é gra-
duada em Letras pela UFC e, na mesma instituição, cursou Mestrado 
em Educação, apresentando dissertação sobre o ensino de literatura bra-
sileira nos Cursos de Letras. Exerceu relevantes cargos nessa universi-
dade, tendo sido Fundadora e Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Letras e Fundadora e Diretora do Instituto de Cultura e 
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Arte-ICA, assim como Diretora da Casa de José de Alencar. Doutora e 
Pós-Doutora em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, de-
fendeu, nessa universidade, a tese Vargas Llosa e o romance possível da 
América Latina, sendo aprovada com louvor, e apresentou a pesquisa O 
retrato de Antônio Conselheiro: as múltiplas faces do beato de Belo 
Monte. No magistério na UFC ministrou disciplinas e realizou pes-
quisas históricas e literárias relacionadas, sobretudo, às obras de 
Alencar, Machado de Assis, Euclides da Cunha,Vargas Llosa, e a temas 
inerentes à Guerra de Canudos e à Cidade de Fortaleza. Possuidora de 
extraordinário currículo, vem proferindo conferências em universi-
dades e outras instituições culturais, no país e no exterior. Entre as ati-
vidades culturais, desenvolvidas ao longo de sua carreira nas Letras, 
lembro a excepcional Coordenação dos Ciclos Anuais de Conferência 
da Academia Cearense de Letras, que atrai palestrantes de todo o Brasil 
e a que Angela se dedica, há vários anos, como Diretora Cultural da 
instituição. Bibliófila de escol, admirada pelo falecido imortal José 
Mindlin, possui belíssimo acervo, em que se destacam alguns livros da 
biblioteca de seu pai e obras de seu bisavô, Dr. Thomaz Pompeu de 
Souza Brazil, filho do Senador Pompeu e Presidente deste Sodalício, de 
1908 a 1929. Romancista e contista laureada, autora de livros respei-
tados pela crítica, como O mundo de Flora, Luzes de Paris e o fogo de 
Canudos e Os sinos de encarnação, conhecida em âmbito nacional e, 
mesmo, internacional, já tendo lançado livros de relevância na Academia 
Brasileira de Letras e na Europa, é recebida na Casa do Barão de Studart 
como uma das nossas mais caras esperanças, principalmente por car-
regar em suas veias e em sua alma, o sangue e o sonho dos primeiros 
sócios do Instituto do Ceará.  

- Francisco Adegildo Férrer – Personalidade que já possui o 
título de amigo do Instituto do Ceará e goza da simpatia e estima dos 
atuais sócios efetivos, os quais consideram que ele recebe o grau mais 
alto dentro da Instituição, como um galardão que lhe é concedido pelo 
reconhecimento aos serviços já prestados ao Instituto. Nascido em 
Cariús, descendendo de uma família de agricultores, subiu na vida pelos 
próprios esforços, obtendo licenciatura plena em Letras e Pedagogia 
pela UFC, Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNIFOR, 
Mestrado em Educação pela UFC e Doutorado em História e Filosofia 
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pela USP. Como professor lecionou diferentes disciplinas na UFC, 
UECE e UVA, em cursos de graduação e pós-graduação. É ativo articu-
lista nos meios impressos, tendo sido membro de conselhos editoriais 
de importantes revistas, tais como a Revista da Sociedade de Geografia 
e História e a Revista da Academia de Ciências Sociais, da qual é sócio. 
Publicou o livro Metodologia da Pesquisa e tem participado intensa-
mente de Seminários, nacionais e internacionais, como palestrante, de-
batedor ou organizador. Tendo-se revelado um operário a serviço deste 
Instituto e também um parceiro leal, é recebido efusivamente, com o 
carinho e o respeito devido aos raros homens que já possuem uma his-
tória por serviços prestados.

- Cid Sabóia de Carvalho – Descendendo de Jáder de Carvalho, 
seu pai, verdadeiro ícone da nossa poesia e do nosso jornalismo, Cid 
Carvalho nasceu e cresceu em um ambiente de bravura, ousadia e cul-
tura, no qual ainda se cultuavam os códigos de honra e por isso é conhe-
cido como um homem de uma só palavra. Formado em Direito pela 
UFC, foi professor da mesma escola, bem como das Faculdades de 
Ciências Econômicas e Filosofia da UFC. Mercê da sua cultura geral e 
das suas posições independentes é, ainda hoje, uma das personalidades 
mais admiradas no jornalismo, na televisão e no rádio cearense. Sendo 
um dos grandes tribunos nascidos na terra de José de Alencar, fez car-
reira política, tendo chegado ao cargo de Senador da República, pelo 
Ceará. Naquela Casa, tornou-se uma voz muito respeitada, chegando a 
Presidência da Comissão de Constituição e Justiça, destacando-se os 
discursos que proferiu representando o Brasil, no Uruguai, África do 
Sul, Rússia e Alemanha. Um dos maiores bibliófilos da nossa terra, em 
todos os tempos, conferencista fulgurante e escritor de vários livros, 
deve-se registrar, finalmente, que doou, há anos, para a hemeroteca 
desta Instituição, a famosa e única coleção completa do raríssimo jornal 
Diário do Povo, que pertencera ao seu pai. Senhoras e senhores, muito 
ainda poderia falar sobre esta figura singular, mas, dentro do tempo que 
me foi reservado, devo apenas concluir dizendo que este é um cearense 
ilustre, que há muito deveria pertencer ao Instituto do Ceará, 

- Geová Lemos Cavalcante – Nascido na aprazível cidade de 
Pedra Branca, a mesma do nosso Leonardo Mota, Príncipe dos 
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Folcloristas Brasileiros, e que foi membro deste Instituto do Ceará e da 
Academia Cearense de Letras. Graduado em Direito pela UFC, ocupou 
cargos públicos de relevância, a nível local e nacional, tendo sido 
Superintendente da Polícia Federal em vários estados, inclusive no 
Ceará e Assessor do Diretor Geral da Policia Federal, em Brasília. 
Conheci-o nessas funções e sempre o vi como esta pessoa humilde, 
generosa, íntegra e culta. Foi cuidadoso revisor do jornal Tribuna do 
Ceará e dedicado Presidente do Rotary Clube de Fortaleza Alagadiço. 
Com sua esposa Maria Luiza Barroso Cavalcante integra o Movimento 
Católico Internacional Equipes de Nossa Senhora. Atualmente é 
Conselheiro da Arquidiocese de Fortaleza até 2017. Pesquisador nato, 
meticuloso e incansável, no Arquivo Público do Estado do Ceará, no 
Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional, tem escrito interessantes 
obras, destacando-se Pedra Branca – Séc. XIX e A Cronologia da 
Diocese de Fortaleza, já publicadas, bem como os livros A Guarda 
Nacional no Ceará,e A Cronologia da Igreja Católica no Ceará, ambos 
em fase de publicação. Estou certo que é um excelente nome para o 
Instituto do Ceará, pois é também um excepcional genealogista, gênero 
muito necessário nesta entidade, onde, certamente, irá brilhar.

Então, senhoras e senhores, lembro que estes ilustres viandantes 
que aqui chegaram vêm também cheios das cicatrizes deixadas pelas 
lutas da vida. São aquelas cicatrizes do trabalho, da honra e da ética, 
que se transformaram em luzes perante os nossos olhos, pois sabemos 
que cada um dos eleitos é um sábio em sua área e que todos aqui chegam 
como vencedores de longas batalhas. O Instituto do Ceará é um centro 
magnético que atrai essas pessoas e procura uni-las para um objetivo 
maior, pois, juntos e unidos, poderemos fazer mais, não importa quão 
bom ou importante sejamos, isoladamente. 

Quando estudamos a história das instituições semelhantes, obser-
vamos que o grande perigo são as pessoas que entram apenas para enri-
quecer o currículo e, depois, lá não mais pisam ou as que irão compa-
recer, mas não têm espírito de equipe e desagregam com suas opiniões 
individualistas.

Conhecendo cada um dos novos eleitos, podemos afirmar que 
são pessoas que aqui vieram para trabalhar e cultivar o trabalho em 
grupo. Parte importante desta nova geração de sócios efetivos, aprimo-
rarão, com certeza, a forma de pensar da Instituição e ajudarão a superar 
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o grande desafio de qualquer empresa, entidade ou país, que é a transfe-
rência de responsabilidades e poderes para os novos membros.  O atual 
Estatuto permitirá que a renovação continue, de forma calma, mas 
firme, e, nesse sentido o velho Instituto do Ceará também servirá de 
modelo para outros. 

Meus queridos novos pares, a partir de agora aquele silêncio 
das tardes que mencionei no início, onde parece que o tempo não 
passa, vos pertence. Venham usufruí-lo vez por outra, não esperem 
apenas os dias das reuniões normais. Deixem aquela paz agradável 
penetrar em suas almas e isso será terapia para contrabalançar as cor-
rerias da vida moderna. 

Não apenas o silêncio, mas tudo o mais que mencionei e o que, 
deliberadamente, não mencionei, está ao seu dispor. O Instituto do 
Ceará é uma velha árvore, cujos galhos produzem frutos doces para os 
que desejam colhê-los. O próprio Barão de Studart, Thomaz Pompeu e 
todos os outros, inclusive eu, produziram suas melhores obras depois 
que aqui chegaram. 

Deem o seu amor a esta velha árvore da cultura cearense, des-
cansem à sua sombra, reguem as suas raízes, descubram mistérios em 
seus livros e documentos encantados e saberão que ela, tal qual 
aquela outra árvore do paraíso, também poderia ser chamada de a 
árvore da sabedoria.

Eu e a minha esposa Bernadete damos as boas vindas aos novos 
e as suas famílias que aqui chegam e pedimos a Deus que os abençoe!

Muito grato.

(Discurso pronunciado em 24 de abril de 2013).


