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Contou-me José Paulo Cavalcanti, poeta e advogado pernambucano, que, certa vez em 

Paranamirim, no sertão de seu Estado, encontrou um senhor, não jovem, que tocava tuba na 
banda da pequena cidade, o nome dele era Daio, da Tuba. 

Perguntando a ele o que mais queria na vida, a resposta não tardou: "Ver de perto um avião — 

que daqui só vejo lá no alto, para além das nuvens — subir de elevador, e ver o mar". 
— O mar? — perguntou curioso José Paulo. 
— Nunca o vi de perto, o que é o mar? 

— É água que não tem fim. 

Perplexo, o senhor Daio perguntou: "O que é uma coisa que não tem fim?" De Paranamirim um 
avião é distante, uma máquina que voa mais alto que uma nuvem, o elevador, uma caixa mágica 

que permite subir ao alto sem fadiga... E o mar, tanta água que nem cabe na fantasia. 

Como explicar ao senhor Daio o que é um "sem-fim de água?" Como contar a todos os por quês 
do avião que voa? ...E que o elevador permite subir sim, e nem sempre eleva... 

Elevar é o que nos propomos. 

Em 1948, quando foi criada, dizíamos: "A SBPC não é uma sociedade de especialistas... é empresa 
em que os cientistas se irmanarão com os não cientistas, porém amantes da Ciência", 

empenhados "em mostrar ao público seus progressos, métodos de trabalho, aplicações e até 
mesmo limitações..." Passados 57 anos, perseveramos, ainda queremos entender o "sem-fim", 
para melhor explicá-lo ao senhor Daio. Os cientistas ainda sabem pouco do mar. Talvez os poetas 

o conheçam melhor e com eles possamos aprender. Esperamos encontrá-los na terra de Patativa. 

Em 1979, em famosa Reunião realizada em Fortaleza, ele nos dizia: "Cante lá que eu canto cá". 
Foi o inspirador mote de então. Eram anos de chumbo. 

Hoje o chumbo derreteu e o mar continua a nos desafiar. 

Precisamos saber mais, não só das águas e de seus movimentos, da vida que nele encontramos e 
da atmosfera que o envolve. Dos riscos que esconde. Nem mesmo o mapa da plataforma 
submarina é bem conhecida. Ela é território nacional. 

Para elevar, não basta conhecer, é preciso dar significado moral ao que sabemos. Mesmo em 
momentos trágicos da nossa história democrática. 



"Faça-se justiça ainda que o mundo acabe" é um princípio fundador da ética moderna. Sem 

justiça, que significado teria conhecer o mar ou subir em um elevador para o senhor Daio? 

Em 79, nos tempos do "cante lá que eu canto cá", perguntávamos se seria possível fazer ciência 
numa sociedade tolhida, sem democracia. Algum espaço democrático para o desenvolvimento da 

ciência foi conquistado. Pouco avançou a educação. Perseguimos a igualdade social, uma meta 
ainda distante. 

Hoje, graves denúncias de corrupção da ética na política comprometem avanços e conquistas. Elas 

exigem rigorosa apuração. A justiça deve prevalecer. O mundo não vai acabar. 

O senhor Daio conhecerá o "pilar pilado da preamar" (Do poema "O Mar e o Canavial", de João 
Cabral de Melo Neto). E lá tocará a sua tuba. Queremos ouvi-lo. 

É para promover a educação, a ciência e a cultura que estamos reunidos em Fortaleza, solidários, 
na 57ª Reunião Anual da SBPC, dedicada ao mar, ao sertão e à justiça. 


