
O centenário do Doutor José Parsifal Barroso

Fernando Câmara*

 ano de 2013 corrente registra, dentre outras importantes 
efemérides, o centenário de nascimento de cinco saudosos membros 
efetivos do Instituto do Ceará: Francisco Martins, conhecido por Fran 
Martins (1913-1996) – Francisco Alves de Andrade e Castro (1913-
2001) – José Parsifal Barroso (1913-1986) – Oswaldo de Oliveira 
Riedel (1913-1989) e Maria da Conceição Sousa (1913-1991).

Quando fui admitido em 17 de outubro de 1975, nesta Casa de 
Cultura, sendo hoje o seu quinto membro em antiguidade, ainda al-
cancei todos estes consócios em seu quadro social.

Na merecida homenagem que o Instituto do Ceará prestou a esses 
seus sempre lembrados confrades coube ao consócio Geová Lemos 
Cavalcante fazer o pronunciamento de praxe.

De todos eles, tive porém mais afinidade com o inesquecível Dr. 
José Parsifal Barroso, cuja amizade com a minha família remonta ao 
tempo de seu saudoso genitor, Dr. Hermínio Barroso, amigo íntimo de 
meu pai, que sempre o acompanhou em suas atividades políticas.

Ele foi admitido no Instituto do Ceará na vaga decorrente do fa-
lecimento do meu saudoso parente e conterrâneo Ismael de Andrade 
Pordeus e, em seu discurso de posse ocorrida em 4 de dezembro de 
1967, ressalta a grande honra de integrar a bancada de Quixeramobim 
neste centenário Sodalício. Vejamos as suas próprias palavras:

“Confesso-vos que minha cordial gratidão sobe de ponto ao con-
siderar a excelente honraria que me conferistes de integrar a mais 
numerosa e respeitável bancada desta Casa do Ceará, através 
dessa abençoada substituição que me veio dadivosamente, em-
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bora muito a desejasse para ficar ao lado dos ilustres quixeramo-
binenses Andrade Furtado, José Aurélio Câmara, Saraiva Leão e 
daqueles outros que, ligados embora a municípios depois sur-
gidos, se acham vinculados ao grande Quixeramobim de outrora, 
como Plácido Aderaldo Castelo e Francisco Alves de Andrade e 
Castro, filhos de Mombaça. E de Mozart Soriano Aderaldo que 
embora não nascido em Mombaça, descende de famílias lá radi-
cadas. E de Clodoaldo Pinto, filho de Itatira.”

Na vida pública, o Dr. Parsifal Barroso foi eleito primeiramente 
deputado estadual classista em 1935 e, posteriormente, deputado estadual 
constituinte em 1947, deputado federal, senador da República e no go-
verno do Presidente Juscelino, Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Quando foi eleito Governador do Ceará em 1958, derrotando, até 
então o imbatível Cel. Virgílio Távora e antes de tomar posse, resolveu 
viajar para a Europa, conseguindo, na oportunidade, uma audiência 
com o Sumo Pontífice, João XXIII.

Terminado o memorável encontro com o chefe da Cristandade, 
Parsifal Barroso pede a João XXIII que rezasse para que ele fizesse um 
bom governo.

O saudoso Pontífice, que já se encontra a caminho dos altares, res-
pondeu com estas palavras: “É bom que você me faça este pedido, pois 
eu diariamente peço a Deus que me dê forças para suportar a sua Igreja...”

Isto me foi revelado pelo próprio Dr. Parsifal Barroso, quando de 
um dos nossos encontros aqui no Instituto do Ceará.

A política não o divorciou das atividades culturais e, como já 
disse, foi membro efetivo deste Sodalício, onde fez importantes pronun-
ciamentos, quando dos centenários de falecimento do Senador Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasil (Senador Pompeu) e de nascimento do Senador 
Fernandes Távora, genitor do ex-Governador Virgílio Távora.

Exerceu também o magistério em diversos estabelecimentos de 
ensino, destacando-se na Faculdade de Filosofia e Colégio da 
Imaculada Conceição.

Foi autor de algumas obras, tais como História Política do Ceará 
e Vivências Políticas. 

Sua última atividade pública foi de Ministro-Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, cuja nomeação ocorreu em 
1977 e quando se aposentou retornou definitivamente ao nosso Ceará. 
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Passou então a frequentar o Instituto do Ceará e eu que trabalhava na 
filial do Grupo Eliseu Batista em Fortaleza e sediada na Praia do Futuro, 
quando vinha participar destas reuniões, apanhava sempre este inesque-
cível amigo em seu apartamento na Avenida Beira-Mar.

No retorno, era o nosso saudoso confrade Vinicius Barros Leal 
que o deixava em casa.

Tornamo-nos amigos íntimos e pude observar como ele ficou es-
quecido daquelas pessoas às quais tanto serviu na vida pública.

Ele mesmo chegou a dizer aqui no Instituto em um de seus pro-
nunciamentos que “não havia gratidão no Ceará”.

Quando a família Saraiva Leão realizou em 1981 a sua VI 
Convenção na antiga Escola Apostólica dos Padres Jesuítas, em 
Baturité, congregando parentes de vários Estados do Brasil, lembrei-
-me de convidá-lo a participar deste original Encontro do Presente 
com o Passado.

O homenageado desta Convenção era o saudoso parente e antigo 
membro efetivo do Instituto do Ceará, Professor Dr. João Batista 
Saraiva Leão, uma das pessoas mais queridas em nossa família. 

Ele aceitou prazerosamente o nosso convite e também o de 
evocar a memória de nosso homenageado, o inesquecível João Saraiva.

O Dr. Parsifal Barroso gostou tanto de nossa Convenção que es-
creveu depois esta crônica em suas VIVÊNCIAS POLÍTICAS e que 
transcrevo com muita honra neste modesto trabalho: 

“Em pronunciamentos, artigos e discursos tenho insistido, de há 
muito, no crescente desamor pelo seu passado e na ausência da 
tradição que marcam a especificidade sócio-cultural do povo ce-
arense, cada vez mais imediatista e predatório.

Verifico que meus apelos e minhas análises cada vez mais caem 
no vácuo, sem nenhuma ressonância.

Ocorre que de 5 a 7 de setembro participei da VI Convenção da 
família Saraiva Leão, na Escola Apostólica dos Jesuítas, numa 
encosta da Serra de Baturité. Embora preponderassem os Saraiva 
Leão do Ceará, muitos vieram dos Estados vizinhos, mas alguns 
se abalaram do Rio e de São Paulo.

O vetusto e enorme prédio da antiga Escola Apostólica dos Jesuítas 
abrigou, gasalhosamente, para mais de cem membros da tradicional 
família Saraiva Leão, durante três dias para sempre inefáveis.



Revista do Instituto do Ceará - 201344

Rendi-me logo à evidência da muita verdade que se contém no 
velho aforisma: “toda regra tem exceção”.

Porque quase não acreditava nos benéficos frutos dessa VI 
Convenção, como os vi e senti ao vivo, a ponto de haver frater-
nizado na identidade dos mesmos sentimentos que uniam os 
convencionais.

Confesso que aquiesci em participar dessa VI Convenção, para 
solver antiga dívida que me prendia ao saudoso prof. João 
Batista Saraiva Leão.

Quando Fernando Câmara, incansável e benemérito organizador 
dessas Convenções, me fez seu gentil convite para falar sobre 
Saraiva Leão, de logo aceitei a honrosa incumbência, mas longe 
de imaginar que iria me confortar, e muito, com os espetáculos 
de culto ao passado com que ali me deparei.

Acabei por me deixar enlear naquela gostosa e espontânea fra-
ternidade que me ensejou o reencontro com antigos alunos, 
como o admirável Caubi Bezerra, já às voltas com as festas do 
próximo Centenário da “Tipografia Minerva”, e o ilustre Luiz 
Edgar de Andrade Furtado, o notável Chefe de Redação do 
“Jornal Nacional”, da Globo.

Ali estava o grande e velho tronco da família Saraiva Leão, com 
todos os seus galhos, em plena florescência e frutescência, numa 
continuidade histórica sempre ligada a “Papai Saraiva”.

Como figura central dessa VI Convenção encontrei, a modo de 
um simples sacerdote, o Arcebispo das Alagoas, d. Miguel 
Fenelon Câmara, um legítimo Saraiva Leão.

Aliás, o Superior da Escola Apostólica de Baturité, padre José 
Abner de Andrade Furtado, apostólico jesuíta, tudo fez para que 
nada faltasse aos convencionais a ponto de poder me considerar 
um devedor insolvável do Irmão Antônio, que de mim tomou 
conta com devotado zelo, e inexcedível dedicação.

Como delineasse o perfil do admirável prof. Saraiva Leão, de 
improviso, sua neta Cláudia me intimou a escrever o que dis-
sera sobre seu grande avô, rendendo-me a essa intimação, 
sem vacilações.

Ao fim dessa memorável Convenção, algo de inesperado me 
ocorreu, antes do encerramento da última sessão.
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Estava-se no início daquele inevitável período da palavra facul-
tada, a quem dela quisesse fazer uso.

Levanta-se Luiz Edgar de Andrade Furtado a justificar algumas 
oportunas proposições, desde a que vai instituir a “Fundação 
Saraiva Leão”, até a que me transformou e converteu em um 
Saraiva Leão honorário.

Comovi-me a lágrimas porque, descendendo de famílias pe-
quenas, tanto do lado paterno como do lado materno, confortei-
-me em pertencer, mesmo honorariamente, a uma imensa família 
que se entronca com as famílias Furtado, Arruda e Bezerra de 
Menezes, para citar somente as principais.

Minha família materna, os Cunhas que vieram com o comen-
dador Luiz Ribeiro da Cunha, está praticamente extinta, porque 
antigamente os pais não registravam seus filhos com o sobre-
nome materno. Os Barrosos do que venho, do Canindé, consti-
tuem um pequeno tronco, se comparado ao Baobá da Família 
Saraiva Leão.

Pela circunstância política de meu pai, Benjamim e Gustavo 
Barroso haverem governado o Ceará juntos, não há alguma li-
gação de parentesco entre os Barrosos do Aracati e os do 
Canindé, sendo de expansão maior o grupo de Uruburetama.

Resta-me apreciar sumariamente, os sermões proferidos nas 
duas Missas a que toda a comunidade assistiu.

A primeira homilia, na Missa celebrada pelo Sr. Arcebispo das 
Alagoas, d. Miguel Câmara, foi de uma simplicidade encanta-
dora e fez renascer, mais vivos, os laços entretecidos pela fa-
mília Saraiva Leão.

Expliquei a muitos por que deixara a militância política parti-
dária, e não mais voltaria ao seu exercício, malgrado meu e pena 
de muitos. Mas da política do momento não se falou, até porque 
os assuntos e as notícias da família empolgaram as conversas.

Cabe-me agradecer, finalmente, ao meu amigo e consócio do 
Instituto do Ceará a oportunidade que me concedeu de com-
partilhar dos bens que fluíram dessa VI Convenção da Família 
Saraiva Leão a quem fico devendo mais um valioso presente 
que me proporcionou grande bem fazendo-me mais um 
Saraiva Leão.
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Desejaria finalizar essa crônica de um convencional ressaltando 
o alto e profundo sentido da homilia pronunciada pelo Superior 
padre José Abner de Andrade Furtado, na Missa final de que foi 
celebrante, com o intuito de manter a família Saraiva Leão fiel à 
tradição religiosa, que é uma constante em sua existência e con-
sagrado por isso aos corações de Jesus e de Maria, dentro do 
espírito de fé que sempre a caracterizou.

Sua voz e seus gestos revelam uma profunda piedade em sua 
vida religiosa, transmitindo a todos os convencionais uma mais 
viva confiança na luta de cada dia, rumo à vida eterna.

Do ponto de vista prático, guardo comigo a certeza de que na VII 
Convenção em 1982 todas as indicações propostas pelo jorna-
lista Luiz Edgar de Andrade Furtado estarão transformadas em 
esplêndidas realidades a começar pelo agenciamento de ativi-
dades de que resultará o surgimento da Fundação Saraiva Leão”. 

O ano de 1986 soou para o Dr. José Parsifal Barroso como o de 
sua despedida deste mundo menor e cujo doloroso acontecimento veri-
ficou-se no dia 26 de abril daquele ano, depois de ocupar durante quase 
vinte anos a cadeira que pertencera ao saudoso parente e conterrâneo, 
Ismael de Andrade Pordeus. Que Deus-Pai o tenha em sua Glória!


