
Discurso de posse na presidência 
no Instituto do Ceará

                       
Ednilo SoárEz*

rezados Consócios do Instituto do Ceará (Histórico, 
Geográfico e Antropológico).

Senhoras,
Senhores,
Inicialmente, apaixonado pelas gentes e coisas do Ceará, desejo 

agradecer a escolha para a presidência desta ilustre e centenária insti-
tuição, casa dos saberes de nossa terra, pela qual passaram cérebros que 
honram a história cultural cearense.

De 1887, apenas três anos após o Ceará se revoltar contra a indig-
nidade da escravidão - pioneiro que fomos no grito do basta -  quando 
se fundou esta Casa até os nossos dias,  na longa trajetória, inestimáveis 
são os serviços prestados pelo Instituto do Ceará ao país.  Por serem 
serviços de inteligência nem sempre são reconhecidos, especialmente 
neste tempo de encantamento tecnológico.

Digo: a tecnologia não retirará o primado do ser humano, até 
porque ela é fruto do seu saber curioso. Pode, apenas, ser uma extensão 
do homem e dos seres que habitam o planeta. Por esta razão, esta Casa – 
destinada ao estudo das relações humanas - é como um templo no qual 
se procura entender e desvendar os mistérios do que se vê ou se esconde 
nas ruas, nas casas, nas cidades.  É saber do homem como construtor de 
seu próprio destino.

É grande o compromisso em presidí-la.

* Sócio Efetivo do Instituto do Ceará.
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Lembro: o Instituto, além de ser a mais tradicional instituição 
cultural do Ceará, é o detentor do maior acervo de cultura da terra de 
Capistrano de Abreu, o primeiro intérprete do país, mais continente que 
país, chamado Brasil, em cujos livros buscaram o saber todos os que 
vieram depois, e passaram por esta Casa, como protagonistas ou ob-
jeto de pesquisa como Bárbara de Alencar, a heroína de Crato, e uma 
das líderes da Revolução Pernambucana de 1817; José de Alencar, o 
criador do romance brasileiro, lúcido na política, pai de Iracema que 
gerou Moacir. E mais: Chico da Matilde, o Dragão do Mar, abolicio-
nista proclamador do ”neste porto não desembarcará mais nenhum es-
cravo”; Rodolfo Teófilo, com a vacina da varíola que, enquanto salvava 
vidas anotava os dramas, as misérias e flagelos das secas de 1887 a 
1889; Barão de Studart, um dos cearenses que mais contribuíram para 
o acervo histórico desta Instituição, o “embaixador de todas as causas”; 
Clóvis Beviláqua, gênio do direito, autor do Código Civil Brasileiro, 
norma que, sempre atual, resistiu as mudanças de duas guerras mun-
diais, manteve-se íntegro através das revoluções de comportamento da 
trepidante década de sessenta chegando ao novo século com a mesma 
grandeza da origem; foi arquivado pela leveza com que se julga ultra-
passado o que ainda é vivo. 

Posso dizer que trabalhar para o Instituto do Ceará –considero 
ser da maior importância o que fazemos em favor de nossas instituições 
culturais -  é sermos compositores de uma sinfonia de amor à nossa terra.

Significa preservar valores, imortalizar personagens, transmi-
tindo significados a prédios e monumentos, marcos definidores de nossa 
rica cultura, desvendando, pela pesquisa, os mistérios da convivência.

Não podemos esquecer que somos produto-vítimas de uma dupla 
colonização: como brasileiros, da influência primeiro européia, no 
tempo apenas do livro, e depois da norte- americana na salada dos sons, 
imagens e modernidades eletroeletrônicas. Como nordestinos, pelos 
ventos do sudeste do país, esta fábrica de coisas e comportamentos, 
numa terra que se quedou escrava dos meios eletrônicos de comuni-
cação os quais são ótimos, mas precisam ter o limite do respeito à cul-
tura regional. Aos valores de cada região do país.

O Ceará exporta talento humano para importar o que produzem 
à distância perdido o gosto da Terral, o Instituto é um centro de resis-
tência, ao qual, com modéstia e ânimo, me integrei com alma e dispo-
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sição. Insisto no valor de estar aqui, de ser parceiro dos meus pares, de 
contribuir com meu Estado.

Esta gloriosa instituição já foi presidida por vultos do porte 
de Paulino Nogueira Borges da Fonseca, seu primeiro presidente, de 
Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, de Guilherme Studart, o Barão de 
Studart, do Gen. Tácito Theófilo Gaspar de Oliveira, do Reitor Antônio 
Martins Filho, o Reitor dos Reitores, e o maior entre os grandes cearenses 
de todos os tempos, e do Coronel Paulo Ayrton Araújo, nosso Presidente 
de Honra.

Citei nomes ilustres, verdadeiros pais de uma cultura que por ser 
viva muda e se enriquece a cada novo tempo.

Como sócio do Instituto, convivi com as administrações dos dois 
últimos presidentes: Manoel Eduardo Pinheiro Campos e José Augusto 
Bezerra. Do primeiro, assisti ao seu esforço em digitalizar as Revistas 
do Instituto, editadas initerruptamente desde a sua fundação, há 126 
anos, e ao resgate do Acervo Histórico do Barão de Studart, evitando 
a sua irreparável perda. Ele criou o Museu Barão de Studart, contando 
nas duas iniciativas com recursos doados por Ivens Dias Branco, o 
maior e mais persistente mecenas de toda a história desta Instituição e 
sempre generoso quando se trata da cultura do Ceará.

José Augusto Bezerra assumiu os destinos do Instituto em 
uma hora dramática, quando perdemos inesperadamente o Presidente 
Eduardo Campos. Com sua grande experiência de gestor, concluiu o 
Museu Barão de Studart, dando dinâmica administrativa ao Instituto. 
Em seu discurso, prestando contas, de uma forma modesta, face à sua 
profícua administração, pudemos avaliar o seu empenho na condução 
dos destinos deste soligeu, no entanto não posso deixar de ressaltar a 
renovação pacífica e consensual dos Estatutos, democratizando o in-
gresso de novos associados. Em consequência, ensejou-me a organi-
zação de uma Diretoria na qual se mescla o tradicional com o novo, 
refletindo o tempo em que vivemos.

Pelo entusiasmo percebido ao convidar cada um dos diretores, 
sinto-me encorajado a dizer que envidaremos todos os esforços para 
transmitir aos nossos sucessores uma instituição digna de ser a continua-
dora da obra de José Augusto Bezerra.

Sinto-me pequeno diante das grandezas das tarefas que me 
esperam, mas procurarei ser grande pela vontade de fazer, pelo 
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apoio de meus pares e pela pesada responsabilidade de presidir uma 
Instituição centenária.

Continuando a trajetória de meus pais, Edilson Brasil Soárez 
e Nila Gomes de Soárez, dedico-me, com meus irmãos, Ednilton e 
Ednilze, à Educação, acordando cotidianamente feliz e alegre por sentir 
estar contribuindo para a formação de gerações que estão honrando o 
Ceará. O alunado daqui, desmentindo o desencantamento registrado 
alhures, está mourejando com afinco, com a compreensão do seu tempo 
e com qualidades humanas excepcionais. 

Debruço-me com curiosidade de um aprendiz que sou, nos livros 
que não li, por gosto nos que devo voltar por prazer, e aos que escrevo, 
na ousadia do tentar transmitir às gerações pósteras o que apreendi no 
estudo, na vida, no saudável convívio com os confrades do Instituto 
do Ceará, da Academia Cearense de Letras, da Academia Cearense de 
Retórica, da Academia Fortalezense de Letras, da Associação Brasileira 
de Bibliófilos, da União Brasileira dos Escritores, dos companheiros do 
Rotary Club e irmãos, mordomos da Santa Casa de Misericórdia.

Prometo, como presidente, não ser apenas um condutor de sole-
nidades ou comemorações, nem tampouco ser a diretoria, proponho-me 
a ser apenas o Coordenador das ações dos diretores.

Elegi cinco diretrizes preliminares a serem submetidas à crítica e 
posterior aprovação de meus consócios. Eles serão os verdadeiros nor-
teadores da nossa gestão, são:

- autossuficiência financeira;
- maior visibilidade;
- interiorização;
- melhoria das instalações físicas, dentre as quais obter recursos 

para a indispensável instalação de um elevador de acesso ao 2º. andar; 
- democratização de acesso a todas as camadas sociais da nossa 

sociedade, oferecendo-lhes cursos sobre a cultura alencarina. A cultura 
não pode, nem deve ser monopólio dos privilegiados. É um bem de todos.

E saibam: nesta casa centenária não se permite restrições culturais, 
ou limitações às liberdades fundamentais do saber, do dizer, do proclamar, 
do existir, do conviver. Podemos ressaltar com um santo orgulho perten-
cermos a uma instituição composta de integrantes cultos, verdadeiros guar-
diões a seu tempo de nossos valores. Souberam abnegadamente preservar 
todos os princípios da condição humana no tempo de suas existências.
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Quem se imortalizou, registrando o espírito cearense foi o poeta 
Jáder de Carvalho, pai de nosso consócio Cid Carvalho, no poema-
Terra Bárbara:

Na minha terra
As estradas são tortuosas e tristes.
Como o destino do seu povo errante.
Viajante,
Se ardes em sede,
Se acaso a noite te alcançou,
Bate sem susto no primeiro pouso:
-Terás água fresca para a tua sede.
Rede cheirosa e branca para o teu sono.

Quero como presidente e sócio deste sodalício, ser um curioso 
das coisas. Diria ainda que a curiosidade leva ao entendimento.

Entender é existir.
Recebo, neste momento, o Instituto do Ceará muito bem estrutu-

rado pela capacidade empresarial e intelectual de José Augusto Bezerra, 
um amigo-irmão, a quem agradeço de público o alto patamar a que 
elevou o Instituto do Ceará, conduzindo-o a ser cada vez mais um lí-
dimo intérprete da cultura cearense na constelação nacional.

Resta-me ser grato aos que mais de perto contribuíram para eu 
estar vivenciando este grande momento: a minha amada Fanizinha, 
companheira e incentivadora sempre presente; soube conduzir-me com 
carinho e amor ao porto seguro da felicidade, ao meu irmão Ednilton, 
agora secundado por seu filho Henrique Colin Soárez. Ambos, têm 
conduzido com sabedoria e equilíbrio os destinos de nossas empresas.  
Desejo também expressar o orgulho que tenho de minhas duas filhas: 
Elena, com mestrado em Antropologia, roteirista de profissão e Eliana, 
a caçula, a quem chamo carinhosamente de “minha gotinha de mel”, 
com mestrado em Economia, também atua na área cinematográfica 
como  Diretora de Produção. Ambas contribuíram na execução de mais 
de três dezenas de filmes para cinema e televisão.

Por uma questão de justiça, minha eterna gratidão à Marinha de 
Guerra do Brasil, onde aprendi a amar à Pátria e a desenvolver meus 
sentimentos de cidadania. Muito obrigado a meus colegas de farda, 
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Comandantes Adauto Braz Jr. e Marcelo Gurgel de Souza, respec-
tivamente Capitão dos Portos do Ceará e Comandante da Escola de 
Aprendizes Marinheiros, cujas guarnições abrilhantaram esta solenidade.

Agradeço a presença das autoridades, dos companheiros de lutas 
e vitória em prol da cultura, dos professores e dos representantes da 
Academia de Letras dos Estudantes do Colégio 7 de Setembro, dos 
acadêmicos da Faculdade 7 de Setembro, dos parentes e amigos cujas  
presenças iluminaram esta solenidade. Permanecerá indelével em 
minha memória.

Espero estar sempre acompanhado e orientado por Deus em mais 
esta caminhada, consoante a Sua promessa: “Entrega o teu caminho ao 
Senhor, confia Nele e Ele tudo fará”.

Muito obrigado.

(Discurso pronunciado em 27 de maio de 2013).

    


