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A Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL), neste
ano, com o apoio da Lei Rubem Braga, programa da Prefeitura
Municipal de Vitória cujo fim é incentivar a cultura capixaba, e com o
apoio da ArcelorMittal Brasil, pode lançar, em dois volumes, a
antologia ESCRITOS DE ONTEM E DE HOJE.

No primeiro volume, estará o fac-símile da primeira antologia
da AFESL, a primeira publicação que reuniu textos com a finalidade
de resgatar a memória, não só da AFESL como também de mulheres
pioneiras em mostrar os seus trabalhos literários e em lutar para que
fossem reconhecidas. Esse exemplar teve como prologuista o escritor
Francisco Aurelio Ribeiro.

A AFESL tem, entre as suas finalidades, incentivar o gosto
pelas letras e desenvolvê-lo, promover a memória das letras e preservá-
la e cultuar a nossa língua, pois o esquecimento é a ruína da memória,
é um tempo partido, sem história. Procurar lembrar ou fazer com
que seja lembrado, isto é, encontrar-se com uma vida anterior,  fazê-
la presente, como também  fazer com que o presente se torne futuro,
é nosso dever de acadêmicas. Para esse fim, foi organizado, também,
o segundo volume, do qual contam textos narrativos e poéticos das
escritoras atuantes de hoje, tanto das acadêmicas efetivas e
correspondentes como das colaboradoras para que a presente geração
tome conhecimento dessas escritoras e as futuras gerações venham a
lembrar-se delas.1

 É relevante o papel da História na manutenção da memória,
pois ela é o espaço para o trabalho da memória, para a constante
intervenção do humano. Ela registra os aspectos que lhe pareçam
imprescindíveis para proporcionar à humanidade o conhecimento de
determinada realidade. Toda criação poética é histórica, já que há um
desejo do criador de ir além de si mesmo, de atingir o Outro. Há o
desejo de durabilidade, de permanência. Para mediar a versão do
acontecimento, a História se apropria do historiador. Logo, se nós do
presente seremos, no futuro, o passado, nada como ter como
prologuista deste volume o escritor e historiador de renome, o
capixaba, atual presidente da Academia Espírito-santense de Letras,
Gabriel Bittencourt. Dessa forma,  estaremos antecipando o desfazer
da memória de um tempo no passado.

1Muitos foram extraídos do site: www.poetas.capixabas.nom.br, organizado
pela acadêmcia Thelma Maria Azevedo. Algumas acadêmicas, apesar de serem
convidadas, não quiseram participar desta Antologia. Apesar de todas as
tentativas, não conseguimos fotos das Patronas Orminda Escobar S. Gomes e
Adelina Lyrio Mululo.

APRESENTAÇÃO
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Neste volume, para assinalar a importância da Patrona e de todas as mulheres que
ocuparam ou ocupam as quarenta cadeiras desta Academia, solicitamos à escritora e artista
Vanda Luiza Sousa Netto que fizesse um espelho de cada cadeira, com a gravura da respectiva
Patrona, baseada em fotografias de nossos arquivos. Dois vultos históricos,  Luíza Grimaldi
e Maria Ortiz, foram alegorias idealizadas pela artista por não haver registro da imagem de
ambas. Infelizmente, algumas poucas Patronas não tiveram suas imagens artisticamente
trabalhadas por não termos conseguido nenhuma fotografia em que pudesse se basear a
artista.

Neste volume, predominam os textos poéticos. Dizem que as mulheres se identificam
mais com a poesia e que dentro de toda mulher existe poesia. A poesia revela o mistério da
terra. Ela tem a sua origem, não no habitual, mas no transcendente. Quem ficou a cargo da
editoração e formatação da Antologia da AFESL Escritos de ontem e de hoje, foi o editor e poeta
consagrado Wilbett Oliveira.  

Enfim, o objetivo das acadêmicas da AFESL é fazer, com a republicação dos poemas,
um registro público do desempenho da mulher capixaba e da própria AFESL.

A AFESL agradece a todos os que participaram da aprovação do projeto apresentado
à Comissão Julgadora da Lei Rubem Braga, bem como a todos os que contribuíram para a
confecção deste exemplar,  esperando que esta publicação seja lida e divulgada.

 
Abril de 2011.

Ester Abreu Vieira de Oliveira
Presidente da AFESL
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Historicamente, conforme se sabe, data do século XIX o
aparecimento do esboço de uma literatura feita por mulheres no
Espírito Santo. Sem dúvida, essa literatura também é fruto, primeiro,
da criação de uma escola para meninas, cujo funcionamento ocorreu
a partir de 1845; depois, quase simultaneamente, é ela fruto do
aparecimento da imprensa no Espírito Santo e da fundação do jornal
Correio de Vitória (1849). Esse periódico pioneiro registra, desde o
ano da sua fundação, a produção literária da mulher capixaba na
imprensa, muito embora, conforme Eurípedes Queiroz do Valle
(1971), caiba a primazia do gênero exclusivamente literário ao jornal
Magnólia, que começou a circular a partir de 4 de fevereiro de 1881,
dedicado ao público feminino e redigido pela professora Otávia
Merlulo.

Assim é que as mulheres, que já figuram na história do
Espírito Santo em significativos e determinantes momentos, como
pioneiras na vida política e administrativa desde a fase colonial, a
exemplo de Luiza Grimaldi ou Grinalda (patrona da cadeira 22 da
Academia Feminina Espírito-santense de Letras), única mulher de
fato nomeada para governar uma capitania, não poderiam deixar de
figurar na literatura capixaba, desde o período pioneiro. Entre essas,
não podemos esquecer Judith Leão Castello Ribeiro, no período
contemporâneo. Constituinte estadual em 1947, foi deputada por
quatro legislaturas sucessivas, educadora emérita, primeira presidente
da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras (1949) e primeira
mulher a assumir uma cadeira, a de nº 12, da Academia Espírito-
Santense de Letras.

Em paralelo, não poderia deixar de citar também a grande
escritora e historiadora Maria Stella de Novaes, da mesma geração de
Judith, destacada pela versatilidade nos temas que aborda em sua
incansável produção - mais de 100 obras publicadas. De família
tradicional no Espírito Santo, Maria Stella, nascida em Campos, no
Rio de Janeiro, radicou-se, desde cedo, porém, na terra capixaba,
onde se formou no Colégio Nossa Senhora da Penha de Vitória,
"abrindo caminho para as mulheres, dentro da trincheira, de dentro
do sistema", conforme Francisco Aurélio Ribeiro, pois nascera com a
modernidade do final do século XIX e  início do século XX.

D. Stelinha, como era carinhosamente chamada pelos que a
conheceram, exerceu magistério na Escola Normal e no Ginásio do
Espírito Santo até 1936, quando se aposentou e passou a dedicar-se

PREFÁCIO
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aos estudos de botânica, folclore, biografias e, sobretudo, história. Sua História do Espírito
Santo, embora registre 453 anos da história espírito-santense de forma fatual e narrativa, e
em ordem cronológica, foi, por muito tempo, um dos poucos grandes painéis do gênero
em disponibilidade nas livrarias capixabas.

No universo da literatura, muitas foram as mulheres que ousaram desafiar um
mundo restrito ao universo masculino no Espírito Santo.  A representação, iniciada na
Academia Espírito-Santense de Letras, com Judith Leão Castelo Ribeiro, depois com Virgínia
Tamanini, agora conta com uma plêiade de mulheres, muitas das quais são também membros
da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras e perfilam nesta Antologia, como Ester
Abreu Vieira de Oliveira, Maria Helena Teixeira de Siqueira, Magda Lugon, Maria das Graças
Silva Neves, Josina Drummond (Jô Drummond) e Beatriz Abaurre, todas escritoras e
poetas e, certamente, autoras de importantes obras publicadas.

A presente antologia, que reúne “escritos de ontem e de hoje”, 1957 e 2011, apresenta,
em seu volume 2, mostra de escritos das atuais acadêmicas, a começar por Regina Menezes
Loureiro, ex-Presidente da AFESL, ocupante da Cadeira nº 1, patronímica de Judith Leão
Castelo Ribeiro, sócia fundadora da entidade. Regina, que sucedeu a Lúcia Castellani Nunes,
vem acompanhada de Marília Antunes e Coser, da Cadeira nº 2, patronímica da poetisa
Maria Antonieta Tatagiba, esta oriunda da histórica São Pedro do Itabapoana (ES). Tatagiba,
autora de Frauta agreste (1927), figura com destaque na literatura capixaba. Colaborou
intensamente em jornais e revistas, chegando a assumir a direção do jornal Sãopedrense, e
se tornou a primeira poetisa capixaba editada (um ano antes de ser vitimada pela tuberculose).

A essas escritoras não podemos deixar de acrescentar Virgínia Gasparini Tamanini,
autodidata,  pintora, poetisa, romancista e dramaturga capixaba, nascida em 1897 e patrona
da cadeira nº 03, Arlete Cypreste de Cypreste, poeta, jornalista, membro fundador da AFESL,
ex-presidente e patrona da cadeira 38, e de apresentar as acadêmicas Valsema Rodrigues da
Costa, Wanda Maria Bernardi Capistrano Alckmin, Maria do Carmo Marino Schneider,
Ailse Therezinha Cypreste Romanelli, Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo, Felicidade
Albertino Meia, Karina de Rezende Tavares Fleury, Margarida Lena Pimentel, Maria Beatriz
Nader, Maria José Menezes, Fernanda de Souza Hott, Marilena Vellozo Soneghet Bergmann,
Marlusse Pestana Daher, Maria Beatriz Nader, Silvana Soares Sampaio, Maria Filina Salles de
Sá, Sonia Maria da Costa Barreto, Thelma Rodrigues da Costa, Neusa Maria Jordem Almança
Possati, Sonia Rita Sancio Lóra, Regina Helena Magalhães e, ainda, Yvone Pedrinha de
Carvalho. Esta última, nascida no município de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito
Santo, em quatro de junho de 1918, se tornou a primeira mulher, no Brasil, a exercer o cargo
de Delegado Regional de Serviço Público Federal (ES e BA). Foi, também, a primeira
mulher com registro de jornalista profissional no Espírito Santo, tendo atuado nos jornais
A Gazeta, A Tribuna, Folha do Povo e na revista Vida Capichaba. Existem, ainda, nesse rol
de imortais, membros correspondentes que colaboram, com seus escritos, nesta antologia.

Finalmente, entre as presidentes da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras,
não podemos deixar de citar a atual Presidente, Ester Abreu Vieira de Oliveira, também
membro destacado da Academia Espírito-Santense de Letras, a Presidente de Honra, Maria
das Graças Silva Neves, as ex-presidentes Regina Menezes Loureiro, Marlusse Pestana Daher
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e Jô Drummond.
    O estudo a propósito do tema seria enorme, e não nos cabe aqui apresentá-lo.

Temos certeza, no entanto, de que ele não pode ficar resumido às mulheres aqui citadas.
Mulheres cuja atuação parece-nos atender àquela alocução do papa Pio XII, de 22 de outubro
de 1945, quando exortou: “É dever de toda mulher bem orientada participar da política,
não deixando este trabalho a outros que poderão destruir a vida social, doméstica e abalar
seus alicerces”.  Mulheres representativas da cultura capixaba, empreendedoras e herdeiras,
sem dúvida, da força de vontade, da dinâmica, da garra e das qualidades ancestrais encontradas
naquelas mulheres que tornaram, cada uma a sua maneira, o final de século XX - a era das
mulheres.

Gabriel Augusto de Mello Bittencourt
Historiador e Professor. Livre Docente em História e Doutor em Direito, é membro do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, presidente da Academia Espírito-santense de Letras, 1º
vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e autor do livro História
Geral e Econômica do Espírito Santo.





CADEIRA  1
PATRONA: Judith  Leão Castelo Ribeiro
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Judith Leão Castelo Ribeiro, escritora, educadora, conferencista e política, nasceu em 31
de agosto de 1906, na Serra (ES), e morreu  em 23 de março de 1982, no Rio de Janeiro (RJ).
Estudou no Colégio do Carmo e foi professora por mais de quarenta anos no Colégio São
Vicente de Paula e, por dezoito anos, Catedrática da Escola Normal Pedro II, lecionando
Psicologia e Didática. Em 1947, ingressou na Política, como Deputada Estadual, exercendo
o mandato por dezesseis anos. Colaborou com contos, crônicas, comentários históricos,
relatos de vida social e discursos em jornais, revistas e emissoras de rádio do Espírito Santo.
Recebeu várias homenagens em vida, como: a Ordem do Mérito Jerônimo Monteiro, no
Grau de Comendador, e, após à morte, com nome de Avenida, em Jardim Camburi, entre
outras homenagens.. Foi a primeira mulher a entrar na Academia de Letras do Espírito
Santo e foi sócia fundadora da Academia Feminina Espírito–santense de Letras. Pertenceu
ao Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e à Associação Espírito-santense de
Imprensa. Publicou: A Educação e o Ensino Interessante, Tipografia Gentil  Presença e Recompensa.
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1ª. OCUPANTE: LUCIA CASTELLANI

Lúcia Castellani Nunes nasceu em Cachoeiro de Santa Leopoldina - ES, em 03 de
julho de 1910. Em Vitória, participou das atividades do Grêmio Literário Rui Barbosa,
publicou, durante anos seguidos, artigos e poemas no Diário da Manhã,  em A Gazeta e
principalmente na revista Vida Capixaba. Faleceu em Vitória-ES, em 1997. São suas obras:
Sinfonia da Esperança – versos  e Histórias que a vida conta - crônicas.

ACADÊMICA OCUPANTE:  REGINA MENEZES LOUREIRO

Regina Menezes Loureiro, ex-Presidente da AFESL, Pedagoga, Especialista em Educação
Infantil, Metodologia Ensino Fundamental, Estrutura e Funcionamento do Ensino de
1°e 2° Graus e Psicologia da Educação, Advogada e escritora. Criadora e redatora do
Informativo Cultural Independente “AS ACADÊMICAS” (com circulação nacional ano 11
n° 148). Obras: Fazenda Portela-raízes, Ritmos e rimas e trabalhos diversos publicados em
diversas antologias.

LITERATURA E JUSTIÇA

A literatura poética encerra filosofia de vida, elevação de alma e fala de verdades
possíveis e desejos incontroláveis. Vai além de um fenômeno estético, de uma manifestação
cultural. Recupera imagens reais, constrói novas formas e representações. Preocupa-se com
a beleza e o efeito emocional que as palavras despertam no leitor.

Literatura
É a arte de criar e recriar textos,
compor escritos artísticos.
Registra cenas da realidade,
com sentimento e sinceridade.
Leitora privilegiada dos fatos,
marca tempo, marca espaço,
o presente da humanidade.
Literatura
É fonte de pesquisa,
É evidência histórica
que deve ser interrogada.

A história é ciência. Registra e transmite conhecimentos relativos à evolução e ao
passado da humanidade. Tem compromisso com a verdade.

A literatura e a história são narrativas que têm o real como referência construindo
sobre ele nova versão. O historiador também elabora textos literários, comete omissões e
muitas vezes modificações na construção personalizada de sua narrativa.

Fortalecida pelo processo de construção da verdade e da moralidade, a literatura é
elemento de reflexão sobre os valores morais, e o leitor tem oportunidade de compreender
as diferenças entre seus valores e valores dos personagens do texto. Ao discutir, refletir e
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questionar condutas de personagens bons e maus, o leitor tem oportunidade de julgar
condutas sem o receio de vir a ser punido ou recompensado. O leitor refletirá sobre o que
é certo ou errado, sobre o que é virtuoso ou vicioso, sobre o que é bom ou mau, sobre o
lícito e o ilícito, sobre o legal ou ilegal,  sobre o válido e o inválido.

Justiça
Justiça é respeito,
É igualdade,
É verdade,
É moralidade.
Começa a se formar
No escrúpulo da linguagem.
Objetiva a ordem social,
A preservação dos direitos.
Enxerga por igual
A direita e a esquerda.
Literatura e justiça
Sujeito em primeiro lugar
Inserido num contexto social.

A felicidade humana é resultado do meio em que ele existe, das leis, dos costumes e
das instituições adotadas pela comunidade à qual ele pertence.

A justiça é a virtude da cidadania, na qual, cada um, por sua própria formação, trata
todos igualmente. Se praticássemos essa virtude, os tribunais teriam muito pouco a fazer.

A responsabilidade do escritor vai muito além do escrever. Além de dominar a
língua do pai, deve conhecer a história que escreve e, sobretudo, deve ser justo e fiel com a
verdade dos fatos.

É na interação entre literatura e justiça que ocorre a busca pela redefinição dos princípios
éticos que devem reger os valores sociais, morais, políticos, econômicos, jurídicos e religiosos
de um país.
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PRECE

Neste meu cálice transbordante de sereno amor, deixai-me dormir!
Quero repousar minha alma no leito de minhas últimas emoções.
Meus lábios como pétalas esmaecem cansados diante do porvir.
Deixa-me cantar suaves canções nos braços dos sonhos e,
quando a humana dor eu agonizar, Senhor,
para dar princípio à estranha festa,
não me permita virtude modesta
nem conhecer grande ardor.
No meu derradeiro instante
sem pranto,
sem espanto.
quero ter o Teu perdão,
prodígio raro, estranha maravilha,
a me conceder bendita remissão.
Enquanto pernas presas ao chão,
quarto sem luz, mesa sem trigo,
com última lágrima aquecida,
qual estrela candente,
sem temer a morte
enalteço a vida
sem maldizer a sorte.
Deste lugar delicioso e triste,
cheio de temor e sobressaltos,
sem a Tua Mão não poderei,
agora, na minha última vigília,
entre a gruta e o frescor,
dar um passo em tanta Claridade e
ouvir somente a voz da Imortalidade.





CADEIRA 2
PATRONA: Maria Antonieta Tatagiba
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Maria Antonieta Tatagiba nasceu em São Pedro do Itabapoana, ES, foi professora,
diretora de escola, poetisa, colaboradora de jornais e revistas capixabas e de Campos- RJ,
além de assumir a direção de um jornal são-pedrense por quase um ano, do qual o marido
era colaborador.Dedicou-se intensamente à produção literária e, com a publicação de Frauta
agreste, em 1927, tornou-se a primeira poeta capixaba editada (um ano antes de ser vitimada
pela tuberculose).
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARILIA ANTUNES E  COSER

Marília Antunes e Coser nasceu no Rio de Janeiro-RJ, Graduada em Pedagogia e
Administração de Empresas, Ex-produtora e apresentadora do programa infantil “Encontro
com a Priminha”, da TV Vitória, canal 4, então Diários Associados, Ex-professora da
Universidade Federal do Espírito Santo, tem vários cursos de especialização nas áreas de
comunicação, psicologia, sociologia e recursos humanos. Mestra em Educação. Foi diretora-
presidente da Associação Ricardina Stamato e do Centro Educacional Villa-Lobos.  Obras:
Participação na Coletânea Escritos de Vitória - 12 - Paisagem, da Secretaria de Cultura e Turismo
da PMV – 1995, e participações em antologias.

MAR

Este pronto lavrado em esmeralda
Onde me expando, sonho manifesto,
É o lençol que agasalha o rastro ou o resto
Do cometa que nas ondas escalda
Os cabelos da estrela, luz na fralda
Do mar piscando em fluido gesto,
Na entrega lúdica, canto e protesto.
E quando meu corpo ainda salda
Dívidas de tempo e espaço no leito
Sem fronteiras, do infinito sem traços,
Apagados os limites de onde deito,
A alma liberta de falsos traços,
Grilhões impostos a sangrar o peito,
Pensam-se as feridas no sal do abraço.

ENCONTRO

Aves trinando voos,
tênues acordes vãos,
fogem da solidão
criando horizontes
nos olhares vazios
que em paralelos fios
traçam pautas, solfejam
os hinos dos encontros.
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 SOPRO

Os recantos, os regaços nos encantos,
A nuvem, a névoa nos devaneios,
O cristal, o espelho na mensagem,
Os encontros nos colchões dos temperos.

O rio, na corredeira sem pressa,
Os sulcos, na escritura da história,
Os véus, nas brumas, nas redes de pingos,
Bolhas de sonhos soprados nos leitos.

As margens, nos suspiros da espera,
A luz, a lua, no silêncio em prata,
No singrar sereno do movimento.

As palmas, no abandono de mãos fluidas,
Os horizontes, tintos de poesia,
Largos convites, na esteira do dia.

SOPRO II

Os recantos, os regaços,
os encantos, as garças,
a névoa, os devaneios,
o cristal, o espelho,
a imagem, os campos,
os colchões, os temperos.
O rio, a corredeira,
a escrita da história,
os véus, as brumas, teias,
sonhos evaporados
dos leitos das auroras.
Nas margens, o suspiro,
na espera, silêncio,
no singrar, o sereno,
no movimento, a luz,
nas palmas, abandono
de mãos fluídas de paz.
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ENTREGA

Este pranto lavrado em esmeralda,
Onde o cometa nas ondas escalda
Os cabelos da noite, seda, laços
Desatados no atalho dos abraços,
É entrega lúdica, luar na fralda
Da praia suada de estrelas em calda.

Dissolve-se o tempo, espaço no leito,
Ondula-se a alma livre de braços,
Brinca na espuma prata dos corais,
Nas verdes vagas, esperança ao peito,
Rendas de algas, bordas de cristais,
Soletra timbres de estelar efeito,
Mergulha asas no céu dos umbrais.

FONTE

Na oração, o hálito
refrescante das fontes,
nos poros, purpurina
transbordando alma,
nos cabelos, estrelas,
nos olhos, gotas, néctar,
nas faces, pirilampos,
no corpo, sal, orvalho,
na despedida, amor...

LAÇOS

Vontade de ser presente,
fluir em infinitas cores,
mistura de orvalho e flores
no rastro do arco-íris.
Fazer-me entender por poucos,
Amigos rifam palavras,
um olhar, um sorriso louco
transpõem a terra de moucos.
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VIDA

Acende, no olhar menino,
Vida que teima em fugir,
A luz do seio divino,
Alimento no luzir.

Pisa no freio do acaso,
Cala no colo a rua,
Afoga o susto no raso
Da poça que é da lua.

Abre do sonho a gaveta,
Toma nova realidade,
Oferece a palheta,
Sopra o pó da orfandade.

Assina a tela do norte,
Com as cores da infância,
Livra os meninos da morte,
Faz do amor a sua instância.

Quebra a noz da indiferença,
Extrai o óleo da luz,
Unge os corpos de presença,
Varre das ruas a cruz.

Devolve o brilho à menina,
Direito a ser querida,
Recolhe o medo da esquina,
Dá a todos, vida, vida..



CADEIRA 3
PATRONA: Virgínia Gasparini Tamanini
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Virgínia Gasparini Tamanini, pintora, poetisa, romancista e dramaturga capixaba,
nasceu em 04 de fevereiro de 1897. Autodidata, dedicou “todos os momentos de lazer ao
estudo e à leitura”. Com o pseudônimo de Walkyria, publicou, de 1922 a 1923, o romance
Amor sem Mácula, em capítulos semanais, no jornal O Comércio, de Santa Leopoldina. Produziu
as seguintes peças teatrais, que foram levadas à cena: Em pleno século vinte, Amor de mãe, Filhos
do Brasil, O primeiro amor e Onde está Jacinto? Tomou parte ativa na organização da Primeira
Quinzena de Arte Capixaba, em 1947, e adaptou, encenou e dirigiu, no Teatro Carlos
Gomes, a peça francesa Cristina da Suécia e, em 1948, a peça Atala, a última druidesa das Gálias.
Pertenceu a entidades culturais: Associação Espírito-santense de Imprensa, Academia
Literária Feminina do Rio Grande do Sul, Arcádia Espírito-santense, Academia Espírito-
santense de Letras, cadeira nº 15, e é Patrona da cadeira nº 3, na Academia Feminina Espírito-
santense de Letras. Recebeu o título de cidadã honorária de várias cidades capixabas, é nome
de rua em Ibiraçu-ES e foi agraciada com a Ordem do Mérito Marechal José Pessoa, do
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, no grau de comendador.
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 ACADÊMICA OCUPANTE: BERENICE HERINGER

Berenice Heringer Porcaro Puga nasceu no município de Laranja da Terra, no Estado
do Espírito Santo, em 7 de setembro de 1940. Formação: Magistério e Estudos Adicionais
pela Escola Normal de Manhuaçu-MG, Graduação em Direito pela FADIVALE, Pós-
graduação em Metodologia do Ensino Superior pela CEPEMG-BH e em Psicanálise Clínica.
Pertence às seguintes entidades culturais, como sócia correspondente: Academia Cachoeirense
de Letras, Clube Baiano de Trova, Ordem Brasileira dos Poetas da Literatura de Cordel,
Clube Carioca da Trova, Federação Brasileira de Entidades Trovistas, Clube de Poesia de
Uruguaiana, RS, Academia Internacional de Letras “3 Fronteiras”, Associação Uruguainense
de Escritores e Editores, Federação de Entidades Culturais Fronteiristas, Academia de
Trovadores da Fronteira Sudoeste do RS, Academia Anapolina de Filosofia Ciências e
Letras de Anápolis/GO. É Madrinha do Clube dos Trovadores Capixabas e pertence ao
Clube Valadarense de Trovadores. É detentora de vários prêmios, dos quais se destacam:
Medalha de Ouro no Concurso Poeminas (1989); Concurso de Poetas de Itaberaba, BA;
Destaque especial no III Concurso da Revista Brasília-DF, Menção Honrosa no III Concurso
Raimundo Corrêa, do Rio de Janeiro, Medalha de Prata no IV Concurso Nacional de
Poesias da Revista Brasília-DF, Menção Honrosa e Placa de Prata no Concurso Mãe-Terra,
do Instituto Newton Paiva Ferreira , de BH. Tem participações em antologias, em jornais e
publicou, em Minas Gerais e no Espírito Santo, obras poéticas, memorísticas, crônicas  e
contos: Pelo Caminho Vão Teus Pés Ligeiros..., Alguns fatos floreados (1982), Pensares e Pesares
(1983), Latin-idade (1984) Mosaico (1985), Escritos Esparsos (1985), Per-Fiz (1997), A faca e a
Bainha (2006), Septifólio (2006), Catetos & Hipotenusa (2006).

SINFONIA DE AGOSTO

Faço poesia
Como quem pega
Um pedaço de pão
E morde um naco
Pra saciar a fome...
Rabisco o papel
Em espiral e asterisco
Faço teias e tramas
E em mim não se aplacam
A fome e a sede
Ainda que busque a ração
O alpiste, o milho, o farelo
Como um passarinho saltita
Bicando migalhas no meu quintal...
Ah! Sou feliz e não sou.
Sou um paradoxo
Vejo-me dividida
E multiplicada
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Somando penas
Subtraindo dores
Do centro do peito...
Ainda suspiro e respiro...
Há faíscas que se inflamam
No meu circuito fechado
Em correntes contínuas
E alternadas...
À noite me apalpo
Na cama larga que me cabe
E me sobra, que range um pouco
Onde me reviro inquieta
Sob a manta xadrez franjada...
Os olhos acesos como tições
Nas noites frias de agosto
Há espaço de sobra
E passo e repasso
Filmes já vistos e revistos...
Sou como fruta madura suculenta
Na fruteira que ninguém apalpa...
Há pólen no ar
O abacateiro floresce
As carambolas atapetam o chão
Azaleias rosa-claro
Delicadas como nuvens
Como virgens se oferecem
Incautas vestais no ritual
No altar do dia outonal.
Eu me quedo e me calo...
Vejo o mapa
E assinalo onde errei
Onde desencarrilei
O trem da ilusão...
Não me condeno.
Só peço não tornar
A tomar esse trago amargo
Outras vezes.
Já estou saturada
E esta é a última gota...
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ALQUIMIA

Chegaste. Teu negro traje a brilhar
No contraste do azul e prateado:
Azul do olhar sereno e disfarçado
Inocente até... A prata em ouro a transmudar

Ouro da chama ardente a cintilar
Para armar de vez uma cilada
Talvez até estar entrincheirada
Achando bom alguém capitular...

Vencer de vez a resistência e o conflito
Deixar o coração descompassar aflito
Enquanto o baixo-ventre se incendeia

Nesta alquimia de troca e de oferenda
Sem nem saber se és troféu ou prenda
Na mistura de sabor/odor que nos permeia...

COLHEITA

Já migalhas não quero... Quero a ração
Balanceada e integral que o ser faminto
Necessita e busca... o meu instinto
Tolhido estava. Rompi as grades da prisão...

Prisão compartilhada, consentida, sem razão
De ser... Tarde será que pré-s-sinto
Esta premência em mim? Extinto
Já, talvez, da vida todo o verão? ...
É inverno agora... Depois virá o outono
Em que a cigarra desperta de seu sono
E sai a cantar... Escandalosamente...
Na primavera o sol morno meus humores
Desperta e os espalha como flores
Que um colibri virá sugar gulosamente!...
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ABALADA...

Se você me amasse
não havia nada
que eu não fizesse...
Se você me chamasse
de minha amada
não havia nada
que me importasse...
Quem se importaria
com ninharias
se um valor maior
chamado AMOR
se impusesse
e colocasse
banca no pedaço?
se você depusesse
as armas a meus pés:
o elmo, o capacete
a armadura, a lança
não havia nada
que eu não fizesse
pra você
por você
por nós...
ora pro nobis
Ó Deus do impossível!
O possível não queremos
abrimos mão do pássaro cativo
assopramos um novelo de nuvem
para vê-lo dissolver-se...
Se você me amasse
não havia nada
que eu não fizesse...



CADEIRA 4
PATRONA: Maria Stella de Novaes
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Maria Stella de Novaes nasceu a 18 de agosto de 1894, em Campos dos Goytacazes,
no Estado do Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro
de Itapemirim, e no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Vitória. Fez cursos de História
Natural, no Rio de Janeiro, e complementares de francês, inglês, italiano, pintura e artes
aplicadas, piano e violino. Exerceu o magistério na Escola Normal “Pedro II” e no Ginásio
do Espírito Santo até 1936, quando se aposentou. Dedicou-se à botânica, principalmente a
variedades de orquídeas do Espírito Santo, ilustrando os seus estudos com aquarelas,
desenhos e fotografias. Publicou: Saudade! (poesias – 1977), História do Espírito Santo, Jerônimo
Monteiro: sua vida e sua obra, - Arquivo Público Estadual (1979), Lendas capixabas (1968) É
autora de mais de cinquenta publicações de temas sobre a História do Espírito Santo, sobre
biografias de espírito-santenses ilustres e sobre o Folclore. Seu livro Um Bispo Missionário
recebeu o prêmio José Veríssimo, da Academia Brasileira de Letras, em 1952. Pertenceu ao
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e a outras instituições culturais do país
e do estrangeiro. Morreu em 1981.
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     ACADÊMICA OCUPANTE: VALSEMA RODRIGUES DA COSTA

Valsema Rodrigues, residente em Vila Velha-ES, capixaba de coração, escritora,
historiadora e poeta-autora de vários livros: Levadinha da breca - Liberdade na poesia - No amor
na primavera - (port/inglês) No reino das palavras (em 3 edição) com divulgação nas escolas da
grande Vitória e interior do Espirito Santo.

APELOS

Atendendo aos teus apelos
Tranco-te no coração
Retiro da alma a  aflição
E serei espelho do teu olhar...

Atendendo aos teus apelos
Só quero te ver sorrindo
Desmanchando em prazeres
No suor intenso e mágico
Aguando o nosso amor...
Atendendo aos teus apelos
Quero ser teu ‘quebra-cabeça”
Quebrando os preconceitos
Pois o amor não acontece
Será por nós construído, dividido
No alicerce da verdade e emoção...

Atendendo aos teus apelos
Quero que o tempo congele
Essa amizade, esse sentimento,
Afastando a solidão e grafitando
Os bons momentos....

Atendendo aos teus apelos
Estarei em cada estrela,
Na flor que nasce devagar,
No beijo adocicado
E no brilho de cada olhar....

Atendendo aos teus apelos
Farei parte do time campeão
Serei o melhor gol da copa
E estarei colorindo a pintura
Na moldura do teu coração.
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Atendendo aos teus apelos
Serei o teclado sob os teus dedos
Presente em teus documentos e arquivos preferidos.
E na falta de frase montada e criada
Eu quero mesmo é ser amada
E nunca deletada
Por teu computador! Amor!

EU VEJO POESIA

Eu vejo poesia
No olhar esperançoso das crianças,
Nas covinhas charmosas do meu neto,
Nos jovens navegando na internet
Criando nova linguagem de amizade
E na sabedoria talentosa da terceira idade...

Eu vejo poesia
No mapa preocupante do brasil,
Na grandeza e na miséria da pátria amada,
No lábaro estrelado cor  anil,
Na lua minguante e na saudade despertada...

Eu vejo poesia
Nas lágrimas amazônicas,
No lixo poluente desafinando o cantar dos rios,
No abandono dos primeiros habitantes - os índios -,
No analfabetismo que entristece a educação,
Nos jovens drogados desprovidos de emoção
E nas guerras em nome da paz...

Eu vejo poesia
Na cidade de Vila Velha,
Na tecnologia, na crise da economia,
Na ecologia e nas artes,
 na fauna e na flora
Tão desnorteadas...
No hino nacional e na brisa
Que balança a nossa bandeira brasileira,
E até na crise mundial
Que prevê um futuro ameaçador...

Eu vejo poesia
Na sabedoria das águas que contornam obstáculos,
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Nas reservas e matas chorando pelo verde.
Eu vejo poesia nos amores e nos desamores,
Nos casamentos desfeitos,
Nas separações,
No riso e na dor,
Na vida e na morte,
Nos medos e na sorte...

Eu vejo poesia
Na alegria, na bondade e na fraternidade,
Na fé, na compaixão, na partilha,
Na ética, no profissionalismo e na verdade...

Vejo poesia
Nos alunos que me prestigiam
 e me escutam ávidos pelo saber...
Nos professores -, que, ao ensinar,  preparam para a vida
E escrevem na alma...
Eu vejo poesia nos coraçoes acendendo chamas
Através da literatura.
Hoje, aqui, agora
Eu sou a propria poesia!

Através do livro: No reino das palavras
Que despertará vocês, encantará vocês!
Sou poesia e prosa, pintada e grafitada nos muros,
Portas e paredes das escolas...
Poesia  pronta e que está frente a frente
Com vocês, com a magia, a fantasia
E a realidade.
Em tudo vejo poesia!



Antologia da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Mostra das Acadêmicas Atuais

40

NÃO ME VENDA COISAS

Não me venda óculos de marcas ou grifes famosas,
mas venda-me a felicidade de presenciar o nascer das auroras
dourando  manhãs numa varanda à beira mar....

Não me venda sapatos moderninhos,
mas venda-me o conforto para os meus pés
que caminham grafitando poesia pelas calçadas da cidade...

Não me venda alimentos com agrotóxicos,
mas venda-me campos cultivados, colheitas frutíferas saudáveis,
trigais livres das pragas semeando a possibilidade de mais pães,
mais alimentos para tantas bocas famintas...

Não me venda a melhor marca de pasta de dentes...
mas venda-me o mais encantador sorriso do mundo
para conquistar e transmitir a paz a muita gente...

Não me venda remédios variados, milagrosos,
mas venda-me saúde, paz, emoção, segurança, trabalho,
equilíbrio... que serão os melhores medicamentos
para toda nação...

Não me venda seguros de vida, de carro, de aposentadoria,
mas venda-me a segurança e a tranquilidade para as famílias...
venda-me sim, seguros de amor, de ética, de justiça e dignidade,
e a Pátria se levantará num grito retumbante de alegria!

Não me venda carros, nem barcos, nem consórcios diversos...
mas venda-me finais de semanas inesquecíveis, viagens e bons livros,
excelentes amigos e a brisa acariciando o meu rosto sob a luz do luar...
Por favor, não me venda coisas supérfluas!...
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POR TUDO QUE SONHEI

Por tudo que sonhei
Tu me bastas
Tu me encantas
Tu te apossas de mim
E podes ser meu Rei.

Por tudo que sonhei
Foste, um pouco Pai
Um pouco Filho
Um pouco amante
Bastante amigo
E um sereno amor...

Por tudo que sonhei
Foste, um pouco do rio
Que corre dentro de mim
Mas poderias ter sido o oceano
Invadindo Tudo enfim...

Por tudo que sonhei
Foste, meu riso, minha alegria,
Minhas noites de insônia,
Meu choro e minha saudade...

Por tudo que sonhei
Ficarás em mim:
Numa sedução total
Na alma, no sonho, no espírito
E no beijo que colastes nos meus seios
Tocando com magia o meu coração.

POR TUDO QUE SONHEI





CADEIRA 5
PATRONA: Zeny Santos
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Zeny Santos, uma das fundadoras da Academia Feminina Espírito-santense de Letras
e primeira Secretária, nasceu em 10 de outubro de 1930, em Vitória, ES, e morreu em 10 de
setembro de 1986, em São Paulo, onde promoveu um intercâmbio cultural entre paulistas
e capixabas. Jornalista, poeta e cronista, publicou os livros Cacos e Saveiro da Ilha dos cisnes,
coletânea de crônicas que foram, muitas delas, publicadas em jornais, e Cantigas da terra, livro
de poemas.



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

45

 ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA FILINA S. DE SÁ DE MIRANDA

Maria Filina Salles de Sá de Miranda nasceu no município de Cachoeiro de Itapemirim,
no Estado do Espírito Santo, em 30 de agosto de 1929, filha de Carlos Gomes de Sá e
Dinorah Salles de Sá. Fez o ginasial no “Maria Ortiz” e o Curso de Formação de Professores
na Escola Normal “Pedro II”, em Vitória. Bacharel e Licenciada em Geografia e História
pela UFES, onde foi professora, chefe do Departamento, sub-reitora Comunitária e, por
vários anos, sub-reitora de Extensão. Foi membro de vários conselhos, entre os quais o
Conselho Estadual de Educação, em dois mandatos. Foi bolsista da Fundação Calouste
Gulbenkian, em 1967 e 1968, em Lisboa- Portigal. Foi estagiária no Setor de Etimologia do
Museu Nacional (UFRJ), em 1970 e 1971, e realizou pesquisas em Santa Teresa, Santa Maria
de Jetibá e Meaípe (ES) sobre aspectos históricos e folclóricos do Espírito Santo.. É membro
do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e da Academia Feminina Espírito-
santense de Letras, onde ocupa a cadeira n.05, cuja patrona é Zeny Santos. Maria Filina deu
cursos de interpretação teatral da poesia, tendo como aluna, entre tantas outras figuras
ilustres, a atriz e poeta Elisa Lucinda, que divulga a arte de dizer poesia como aprendeu com
sua mestra.

MARIA

De Maria tenho o nome
a Maria faço preces.
No meu nome tem Maria
e Maria me enternece.
Peço a ela, todo dia,
que me faça mãe feliz.
Ela viu seu Filho morto
pra salvar a humanidade.
Só preciso que meu filho
(não vai ser crucificado!)
seja sempre um bom cristão
neste mundo conturbado.
Que esses mares da vida
de ondas, às vezes, tão grandes,
virem um lago transparente.
Aí, meus olhos, então secos,
porque choraram demais,
vão sentir a euforia,
pois de tudo ela é capaz:
transformar a minha vida
em sono reparador,
a viver só alegria
a dizer, todos os dias,
Maria Ave! Ave Maria!
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CRISE

De nuca doída,
cabeça sofrida
de tanto pensar.
O hoje, instável,
o amanhã, nebuloso,
o que será?
Mundo revolto,
país no caos,
e eu pensando.
Nuca doída,
cabeça sofrida,
anos passando...
O ontem... rosado,
de sonhos repletos.
Hoje, acabado.
O que farei
pra não sofrer?
Pra não sentir
essa amargura
e desventura
e não perecer?

VITÓRIA ANTIGA

Se pudesse fazer você parar, Vitória,
eu a teria hoje humana, personalizada, definida,
e sua verdadeira identidade não estaria perdida.
As ruas em que minha meninice andou
pareciam avenidas onde um carro, de tempo em tempo, passava
e ninguém tinha inveja ou vontade de o ter.
O mundo para nós era grande.
O Parque Moscoso era o lugar dos nossos piqueniques,
lugar em que nossa infância pura podia correr tranqüila,
sem medo de assalto,
mas algum medo de tarado,
que tarado sempre existiu nesse mundo de Deus!
Que saudade de minha Vitória, do Colégio do Carmo que eu frequentei
enquanto tive pai,
da Escola Normal para onde fui transferida
por não querer aceitar ficar, por bondade, no Colégio
das irmãs que formava gente fina,



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

47

colégio da classe social mais abastada da terra
que não me viu nascer.
Que saudade da minha Vitória, da praça da Independência
que hoje é Costa Pereira, mas sem razão.
A gente rodava, rodava, rodava,
enquanto os moços, em cada ponto, observavam
o desfile que eles impunham, por tradição,
hoje desbancada pelos GROG, Sizino,
onde, tudo parado, se puxa maconha eu não sei nem dizer,
num mundo de fuga, num mundo nublado
que a gente, de pena, tem muito chorado
sem poder resolver.
Que saudade da minha Vitória,
da minha casa mansão, bonita, imponente,
da minha casinha de avenida de mãe viúva.
O bonde passava e a gente nem acordava
que o sono era bom.
Dos patins e bicicletas que comprei de segunda mão,
perninhas gordas, cintura fina, dentes tão lindos
que o tempo acabou.
Tenho saudade de tudo, até de mim mesma
que me perdi numa tal de realização profissional,
vaidade, ou sei lá o quê, que o jeito, o grande jeito
é eu ir para o estrangeiro, onde a palavra saudade não existe
e, não existindo, quem sabe pararei de sofrer...

O MAR

Das ondas do mar
o som, em espumas,
acorda os sentidos
que, em gemidos,
sugerem o amor.
A ilha do mel
tem gosto de beijo,
tem cheiro de flores,
embala os amores,
desperta suspiros
nas curvas das praias,
que, tão sinuosas,
parecem sereias
deitadas na areia
da ilha encantada.
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O MAR II

A lua brilhando
Bordas nas águas do mar
Sua colcha rendada.

Mergulho nas ondas...
Corpos vivos de prazer
Num mar que se agita.

Grande onda que nasce
Surgindo, além, no horizonte.

Espuma na praia.
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CADEIRA 6
PATRONA: Haydée Nicolussi
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Haydée Nicolussi, poetisa, tradutora e contista, nasceu em 14 de dezembro de 1905
e morreu em dezessete de fevereiro de 1970. Natural de Alfredo Chaves, ES, transferiu-se,
no início da década de 30, para o Rio de Janeiro, onde se dedicou ao jornalismo e às letras.
Foi a primeira escritora capixaba a escrever e publicar poemas em versos livres, sem rimas e
sem métrica. Publicou, nos jornais e revistas, poemas, contos, reportagens, crônicas, etc. No
Espírito Santo, colaborou nas revistas Vida Capichaba e Canaã e, no Rio de Janeiro e São
Paulo, nos jornais Diário de Notícias, O Jornal, A Noite, Diário da Noite, O Estado de São Paulo.
Deixou as obras: Festa na Sombra, Canções de Torna Viagem (poesia), Contos Inveossímeis, Três
recordações de Infância e Outros Contos, Os Desambientados (romance), Sol de Outras Plagas (poesia
de diversos autores).
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ACADÊMICA OCUPANTE: YVONE PEDRINHA DE C. AMORIM

Yvone Pedrinha de Carvalho Amorim nasceu no município de Santa Leopoldina, no
Estado do Espírito Santo, em 04 de junho de 1918. Primeira mulher, no Brasil, a exercer o
cargo de Delegado Regional de Serviço Público e Federal (ES e BA). Primeira mulher com
registro de jornalista profissional no Espírito Santo. Atuou nos jornais: A Gazeta, A
Tribuna, Folha do Povo e na revista Vida Capixaba. É membro da Academia Feminina Espírito-
santense de Letras, onde ocupa a cadeira n. 06, cuja patrona é Haydée Nicolussi. Membro da
Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, seção ES, e do Instituto Histórico e Geográfico
do ES, com vários trabalhos publicados na revista da entidade. Entre as suas obras, estão:
Os diferentes caminhos da História – crônicas; Coletâneas: Mulher - Verso e Prosa; Floração;
Poemar; Escritos entre dois séculos e Alguns de nós. Participação na Antologia 2005, da AFESL,
Dança das Palavras, no Catálogo 2009 e em Letras Capixabas em Arte, organizado por Maria
das Graças Silva Neves.

MANHÃS DE OUTONO

Manhãs de outono! Luz fina e
clara esparsa nos céus!...

Carícias orvalhadas no aconchego
de alguém querido...
Gotas tenuíssimas da brisa
que sopra suavemente...

Manhãs de Outono! Paisagem envolta
no agitar sonoro da galharia...

Pintura em papel transparente em
tintas de aquarela...

Lábios que procuram outros lábios,
mãos que buscam outras mãos....

Mãos leves e quentes acariciando
Os meus cabelos...

Manhãs de Outono! Manhãs que deixam entrever
na poeira dos espinhos a estrada luminosa...

Manhãs tão claras, tão meigas como
o arrulhar das avezitas!...
Como sinto a sua beleza, no devaneio
da minh’alma que sofre e canta!
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Manhãs de outono! Folha caídas e
amarelecidas num gemido de saudade...

Alvura de nuvens que não se desfazem
ao cair do crepúsculo...
Friozinho delgado que afugenta
o purpurear do sol...
Gosto das manhãs de outono na ternura
que extasia a leveza dos meus sonhos!...

ESTOU DE PÉ, SENTINDO O AMOR

Sim. Estou de pé, ao contato morno do beijo da vida!
Dançarina e esvoaçante, a minh’alma está em festa...
O ritmo do tempo é o acorde em surdina de esperança!
E as cabeleiras verdes dos morros,
o sonho que resistiu à estiagem...
Sinto o tênue salpicar da nascente
que cobre de flores a árvore dos meus anseios...
A natureza derrama jatos cristalinos
nos cântaros vazios e ressequidos...
Perpassa nos ares o farfalhar das folhas
ao sopro benéfico, silencioso e manso...
Estou de pé, sentindo o amor!
Onde a angústia das ilusões perdidas?
E as horas mortas, sem expressão, sem cor?
Onde o frio cortante no caminho do destino?
E as noites sombrias de solidão?
Onde a fumaça espessa e cinzenta
que, sinuosa, cobria a visão?
Tudo passou. Perdeu-se na distância, em gemidos seculares!
Afinal, ouço a sinfonia que acalenta, absorve e ameniza...
Música nos galhos, nas cascatas, no espaço!
Há música nos sonhos, no vento, nas flores,
carícias em segredo nas noites de tempestade,
em notas suavíssimas esparsas nos céus!
Música que é a fonte da vida, onde sorverei,
gota a gota, a seiva que alimenta!
Quem poderá entender a minha sede?
Ninguém. Somente Deus, eu e você.

Os gritos que ecoam são punhados de folhas secas...
Estou de pé, sentindo o amor!
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POEMA PARA A NOITE

No degrau da solidão,
contemplei a ternura da noite!
Ventos desertos tocaram meu rosto
deixando a angústia de coisas mortas e irremovíveis...

E, no meu silêncio de azuis distantes,
senti o desencanto de saudades antigas
que, em punhados, arremessei aos ventos!
Contemplei a noite e falei-lhe docemente
de rosas banhadas de orvalho, de risos de crianças,
de aves nos ninhos e de flores pendidas nas estradas.
Falei-lhe de tanta coisa bela que em tudo
lembrava a mais pura essência do amor.
Depois, num desafio muito mais humano que vulgar,
falei-lhe de meus sonhos,
de minhas tristezas e de minha tão grande solidão!
E, então, senti o abraço da noite,
como se nesse abraço pudesse abraçar
a humanidade inteira,
num estremecimento de vida e amor!

Deixei-me ficar no degrau da solidão.
E contemplei mais uma vez a ternura da noite.

O mundo sorria para mim.





CADEIRA 7
PATRONA: Ricardina Stamato da F. e Castro
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 Ricardina Stamato da Fonseca e Castro, cuja expressão maior foi a música, nasceu em 16
de setembro de 1898, em São Carlos do Pinhal, SP, e morreu em 05 de abril de 1974, em
Vitória, ES, onde fundou a Escola de Música do Espírito Santo (EMES), dirigiu a Escola
de Música do Espírito Santo e deu aulas em vários colégios: Colégio do Carmo, Colégio
americano, e colégio Estadual. Estudou, em São Paulo, no Conservatório Dramático. No
Rio de Janeiro, cursou o Instituto Nacional de Música, deu concertos no auditório da
Associação dos Empregados e do Comércio do Rio de Janeiro e participou de importantes
recepções. Em 1917, recebeu a Medalha de Ouro do Instituto Nacional de Música. Em
1969, recebeu o título de cidadã Espírito-santense, e o Centro Musical Villa-Lobos
homenageou-a dando ao auditório o seu nome.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA NEVES

Maria das Graças Silva Neves nasceu em Pancas, em 2 de agosto de 1949.Diplomou-
se em Licenciatura de Educação Artística / Habilitação em Música pela UNIRIO ;em
Graduação de Piano e de Canto pela Escola de Música da UFRJ. Fez Especialização em
Educação Musical e Aperfeiçoamento em Piano, no Conservatório Brasileiro de Música /
RJ.  Presidente de Honra da Academia Feminina Espírito-santense de Letras; Presidente da
ACRIS-Associação Cultural Ricardina Stamato; Diretora-Presidente do Centro Musical Villa-
Lobos; Membro da Academia Espírito-santense de Letras, cadeira nº 23; Membro Titular
da Academia Nacional de Música - Cadeira nº 25; Membro do Instituto Histórico e Geográfico
do ES; Membro da AEI-Associação Espírito-santense de Imprensa; membro da AJEB-
Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil no ES; Professora Emérita da FAMES-
Faculdade de Música do ES. Autora dos livros: Graça que graça, a Vida-1990; Variações sobre
o mesmo tempo-1996; Sibila e a Escada Musical-1996; Coral dos Ventos-1996; Trevo de Quatro
Folhas (parceria)1998; Viveiro do Silêncio-Le Vivier du Silence (português-francês)-2000; Artes e
Letras Capixabas -2003(Org.); Trilogia Musical-2004 (Org.) e Letras Capixabas em Arte( Org.)2009.
Tem participação  em coletâneas: A poesia Espírito-santense do séc. xx, org. Assis Brasil; Antologia
de Escritoras Capixabas, org. Prof. Francisco A. Ribeiro; Alguns de Nós; Poemar ,Textos e Tramas
e os Escritos de Vitória de nº 9- Escolas e nº 15 - Múltiplas vozes,  Personalidades. Escreveu
artigos para as revistas da Funarte, das Academias de Letras e, como crítica de música
erudita, para o Jornal A Gazeta.  Possui vários títulos e honrarias: Medalha Villa-Lobos,
Diploma de serviços prestados em prol da Cultura Brasileira-UFRJ; Título de Cidadã
Vitoriense – Câmara Municipal de Vitória, Medalha Câmara Cascudo-UBE; Título de Patri-
mônio Cultural do ES; medalha da Câmara Municipal de Fundão-Portugal, pela sua
participação como jurada na Academia de Dança e Música de Portugal; Musicista do Ano/
2005, pelo Congresso da Sociedade de Cultura Latina –Seção Brasil.

MAR

Sou filha da concha do golfo
Presa a lastro de algas marinhas.
Amo o mar severo,
O mar inquieto,
O mar em calmaria.
Amado seja o mar de nossa ilha!
É nele que embarco
Em meu desatino.
Guardo lembranças profundas!
Escrevo meu nome na areia
Deflagrando florescência.
Iluminado mistério!
Mar...
Mar de um tempo único,
Sonolento como sopro de vento,



Antologia da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Mostra das Acadêmicas Atuais

58

Choroso como som de violino.
Triste soneto! Mar... Amar...

S0BRE AS ONDAS

Não sonho viver
sem a agitação do mar.
Sou água-viva!

Noite de verão
navios no cais do porto:
surpresas marinhas.

Névoas no mar...
ou outra face dos sonhos
nos flutuantes barcos.

Nau antiga
singrando o mar sereno.
Paisagem nos olhos.

NOITE DE INSÔNIA

Ouço os murmúrios: os cricris
e os bate-papos dos sapos-martelos
na lagoa,
os uivos dos animais no silêncio da mata.
A ventania sonora a sacudir as árvores
em frenéticos movimentos, alternados,
alvoroçando os pássaros.

Os pirilampos suavizam a noite
vagalumeando na penumbra.

Os sons do silêncio me fascinam!

Noite de insônia...
distante da civilização,
aflora para bem perto,
um ruído áspero que destoa:
o zumbido da solidão.
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 POEMAS

Contorno das nuvens
No silêncio tarde adentro
Forma e poesia
Cai a tarde
Sobre o meu pomar vazio.
O poeta silencia.

Nau antiga
Singrando o mar sereno
Paisagem nos olhos.

Não sonho viver
Sem a agitação do mar.
Sou água-viva!

VIVEIRO DO SILÊNCIO

Ao colher os trevos
sinto a delicadeza das folhas
acariciando minha mão.
Penetro na trajetória do tempo.
As folhas estremecem
entremeadas de flores azul-esverdeadas.
Raízes sensíveis,
terra fértil.
Viajo em busca
de um trevo de quatro folhas.
Chego perto da felicidade
no trevo dos meus sonhos.

VIVEIRO DO SILÊNCIO II

Navego nas águas mansas,
escorrego nas pedras de limo.
Vento na chuva
-reflexos-
esteira de espumas.
Nasce a flor do pântano
lilás furta-cor
-azul roubado do céu -
pincelada com partículas
de estrelas douradas.
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VIVEIRO DO SILÊNCIO III

Lágrimas salgadas
revelam
a amarga e indescritível dor.
A dor do soluço,
a dor do silêncio.
A dor a despalpar a
suavidade do rosto.
Flores murchas.
Triste melodia.<BR< vento
campânulas suaves.
-De volta a alegria.
Flores purpúreas
cantam a plena voz.

VIVEIRO DO SILÊNCIO IV

Rasgaram a estrada.
Penas de asas e folhas
soltas ao vento.
Indiferença humana!
Árvores desgalhadas
tombadas ao chão.
Poesia à terra.
Vento que passa e assovia.
Resta o silêncio!
Lágrimas cristalizadas
à guisa de flores
dissolvidas em pétalas de abandono.



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

61

CADEIRA  8
PATRONA: Ypoméia Braga de Oliveira
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Ypoméia Braga de Oliveira nasceu em Vista Alegre, no Estado de São Paulo, em 28 de
agosto de 1886, filha de Mariana Lydia Ferreira da Silva e Bento Egidio da Silva Braga Júnior.
Educadora, atuou também na área social, em várias cidades mineiras e espírito-santenses.
Aprofundou seus estudos literários em Juiz de Fora-MG. Tendo transferido residência
para o Rio de Janeiro, colaborou em prosa e verso, em publicações especializadas como
Reformador, Aurora e na revista portuguesa Luz e Caridade. Em 1927, mudou-se para Cachoeiro
de Itapemirim, onde atuou como diretora do orfanato “Asilo Deus, Cristo e Caridade”.
Restabeleceu a revista Alpha, que tinha por linha editorial a literatura educativa e doutrinária,
e Folhas de Natal, Folhas Cristãs. Publicou seus trabalhos em vários jornais e revistas do
Espírito Santo: A Gazeta,  Correio do Sul, Arauto, entre outros. Em 1955, foi designada, na
Argentina, Sócia Honorária do Instituto de Cultura Americana. Exerceu o cargo de vice-
presidente da Liga Espírito-santense contra o Analfabetismo e da Associação Espírita
Beneficente e Instrutiva Jerônimo Ribeiro. É patrona da cadeira nº 08 da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras. Faleceu em Cachoeiro de Itapemirim em 10 de dezembro de
1958.
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                1ª. OCUPANTE: ARLETE CYPRESTE DE CYPRESTE

Arlette Cyprestte de Cyprestte nasceu em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo,
em 30 de maio de 1916. Fez seus estudos básicos no tradicional “Colégio do Carmo”, hoje
extinto, e o curso superior na Escola Superior de Educação Física. Além de membro da
Academia Feminina Espírito-santense de Letras, onde ocupa a cadeira nº 08, cuja patrona é
Ypoméia Braga de Oliveira, pertence também à Associação de Jornalistas e Escritoras do
Brasil no Espírito Santo, tendo sido, em ambas, uma das suas fundadoras. Iniciou-se na
literatura aos 17 anos, orientada por Ciro Vieira da Cunha, Almeida Cousin e Alvimar Silva,
aos quais ela dedica seus escritos. Pertence a várias instituições nacionais e estrangeiras.
Colaborou em vários jornais do Espírito Santo: Diário da Manhã, hoje Diário Oficial, A
Gazeta (como redatora da Página Feminina), A Tribuna, Jornal das Moças e Brasil Feminino, de
Ivete Ribuso, RJ. Como redatora de A Gazeta, foi a São Paulo entrevistar o poeta Menotti
Del Picchia. Premiações: Medalha de Prata, concedida pelo Instituto de Cultura América -
Tolosa. Medalha de Mérito - 4º Centenário de Vitória - programa Nossa Terra - Nossa
Gente. Faleceu em 28 de junho de 2008.

ACADÊMICA OCUPANTE: KARINA DE REZENDE T. FLEURY

Karina de Rezende Tavares Fleury nasceu em Vitória, capital do Estado do Espírito
Santo, em 1966. É graduada em Letras- Português (UFES) e Direito (UVV). Fez mestrado
em Estudos Literários pela UFES (título da dissertação: A mulher de papel e o papel da mulher:
vida e obra de Maria Antonieta Tatagiba) e pós-graduação em Teoria Psicanalítica e Práticas
Educacionais - pela UNIG. Atuou, de janeiro de 2009 a agosto de 2010, como coordenadora,
e professora, no curso de Letras da Faculdade Saberes. Participa, como professora convidada,
em bancas de defesa de monografias de cursos de especialização no IFES. É professora do
Curso de Especialização em Perícia Judicial Cível e Trabalhista (FACISABH/ Perito On
Line). É professora da Prefeitura Municipal de Vitória, desde 1996. Publicou, em 2007, na
Coleção Roberto Almada (v.12), Alma de Flor: Maria Antonieta Tatagiba: vida e obra (com o
apoio da Academia Espírito-Santense de Letras e da Secretaria Municipal de Cultura da
Prefeitura Municipal de Vitória). Em 2010, O papel da mulher e a mulher de papel: vida e obra de
Maria Antonieta Tatagiba (Opção Editora, 2010). Prefaciou Via Láctea e outros poemas (2008)
e posfaciou Cheiro de vida, livros de Elisangela Patrocínio.  Possui poemas, ensaios, resenhas
e artigos publicados nos Anais do VII Congresso em Estudos Literários/2006, Vitória,
Anais do II Seminário sobre o Autor Capixaba / 2007, Vitória, Pensamentos, críticas, ficções/2008,
Vitória, Tempo das águas / 2008, Vitória, nas revistas Saberes Letras de Vitória,ES/2006,
Revista Mosaicum, da  Fasb (Teixeira de Freitas, BA), 2006 e Revista  Eletrônica de Estudos
Literários-UFES- de Vitória-ES/2008, entre outras. Desde 2008, ocupa a cadeira nº 8, da
Academia Feminina Espírito-Santense de Letras, cuja patrona é Ypoméia Braga de Oliveira,
tendo recebido, na ocasião, Voto de Louvor da Câmara Municipal de Vitória, ES.
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NOVE NOITES ENTRECRUZANDO HISTÓRIA E FICÇÃO

É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-
lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira
não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui
(CARVALHO, 2006, p.  6).

Com essa advertência, um dos narradores de Nove noites, o sexto livro do carioca
Bernardo Carvalho, trata de alertar o leitor, preparando-o para enfrentar as páginas de uma
história que o levará a perder-se no sem-fronteiras que há entre as várias verdades, que as
muitas versões de uma mesma história permitem considerar.

A voz do outro narrador aparece, no romance, grafado sempre em itálico, traço que
a diferencia da voz, supostamente, de Carvalho, que é quem inicia uma investigação sobre
Buell Quain - antropólogo americano, que se suicidou entre os índios krahô, no Tocantins,
no dia dois de agosto de 1939  - sessenta e dois anos depois da morte de Quain, após ter
lido o nome deste pela primeira vez num artigo no “Jornal de Resenhas”, da Folha de S.
Paulo, escrito pela antropóloga Mariza Corrêa.

Impressionado com essa incrível história, o narrador não tem dúvidas: procura a
antropóloga, escreve cartas a quem ele imagina que possa ajudá-lo, dedica-se a ler documentos
espalhados em arquivos no Brasil e nos Estados Unidos - como as impressionantes cartas que
Buell deixou, mas que nada explicam -, busca todo o tipo de contatos que possam aproximá-lo
da verdade sobre o caso do etnólogo suicida, até que, enfim, decide partir para o Xingu.

Essa viagem, porém, acaba por levar o autor ao encontro de seu próprio passado,
como se pode constatar, por exemplo, na orelha do livro que traz uma foto de Carvalho, aos
seis anos, ao lado de um índio do Xingu, região onde seu pai de fato fora proprietário de
terras. Cerca de trinta anos mais tarde, o garoto, agora jornalista e escritor, empenha-se em
reconstruir a trajetória de Quain e, por consequência, relembra passagens da própria infância,
tema que verteria um bom estudo sob a luz de uma abordagem psicanalítica.

Mas se, para Quain, que saía do Meio-Oeste para a civilização, o exótico foi logo associado
a uma espécie de paraíso, à diferença e à possibilidade de escapar ao seu próprio meio e aos
limites que lhe haviam sido impostos por nascimento, para mim as viagens com o meu pai
proporcionaram, antes de mais nada, uma visão e uma consciência do exótico como parte
do inferno. Sempre tive que acompanhá-lo a Mato Grosso e a Goiás, porque, por lei
devíamos passar as férias juntos (meus pais eram separados[...]), e ele precisava visitar as
fazendas (CARVALHO, 2006, p. 57).

Até aqui, parece ser possível afirmar que a história é verdadeira. Ultrapassada essa
fronteira, não há mais a garantia de se estar diante de fatos reais. Nove noites é constituído de
narrativas ficcionais, que se apresentam com o discurso da verdade, mescladas com narrativas
factuais, que são apresentadas por personagens reais. Exemplo disso é a estratégia utilizada
pelo autor de inserir um outro narrador (aquele que abre o romance), o amigo de Quain,
Manoel Perna, que, na vida real, era um barbeiro , mas que, na obra é apresentado ao leitor
como um engenheiro, que ao se descrever, diz: “posso ser um humilde sertanejo, amigo
dos índios, mas tive educação e não sou tolo”( CARVALHO, 2006, p. 8).  É aos oprimidos,
marginalizados, excluídos pelos propagadores da História que o autor vai dar voz para que
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eles contem, não como as coisas aconteceram, mas como julgam que tenham acontecido.
Depois de meses buscando, em vão, algo ou alguém que lhe desse a chave para

decifrar o enigma que envolve a morte de Buell, apesar de ter se aproximado bastante da
história deste, o autor sente-se pronto para começar a escrever seu livro: “porque agora eu já
estava disposto a fazer dela realmente uma ficção. Era o que me restava à falta de outra
coisa”(CARVALHO, 2006, p. 14).

Segundo Ester Abreu Vieira de Oliveira, em História na Literatura: realidade ou
ficção, “a História serve à Literatura. A Literatura toma da História elementos que lhe deem
um aspecto verossímil e para melhor expressar sua cosmovisão”(OLIVEIRA, 1998, p.
226).  Carvalho, por sua vez, sabe que o que se perdeu da história, só pode ser encontrado
na ficção. Por isso, lança mão desta para modificar aquela: “[...] aos poucos fui montando
um quebra-cabeça e criando a imagem de quem eu procurava” (CARVALHO, 2006, p. 12).
E é assim que ele aproveita Perna, a personagem encarregada de preencher, com sua linguagem
floreada, as lacunas que, a despeito de suas pesquisas, insistiam em prevalecer.

Ao que parece, o pesquisador, que também iniciou sua busca por uma história real,
com o tempo, foi tomado por um misto de verdade e ficção que se entrelaçaram na tessitura
desta obra que não se esgota em si mesma, pois se as coisas que tenho a dizer estão todas
pela metade, e podem soar insignificantes aos ouvidos de outra pessoa, é porque estão à
sua espera para fazer sentido. Só você pode entender o que quero dizer, pois tem a chave que
me falta. Só você tem a outra parte da história (CARVALHO, 2006, p. 109).

Desta forma, o narrador chama para dentro do texto o leitor, mais um cúmplice seu
nessa história, que se revela um exemplo do processo de criação literária moderna, pois uma
obra que se compõe de vazios, que têm a função de ativar a imaginação do leitor, conecta o
leitor ao texto, como ensina Wolfgang Iser, em “A interação do texto com o leitor”, na obra
A literatura e o leitor: textos da estética da recepção. Mas essa é uma outra possibilidade de
estudo sobre Nove noites, que poderá ser desenvolvido em outro momento.

É certo que o que está em cena quando se inicia a leitura de Nove noites é um desejo
de se conhecer a verdade sobre a história verídica de Buell Quain. Qual seria o conteúdo
daquelas cartas que foram recebidas por aquele rapaz bonito, de olhar irônico e desafiador,
cujo retrato pode ser visto na página vinte e três do livro, antes de se matar, é uma das
perguntas com que Manoel Perna instiga o leitor. “Os índios disseram que ele passou a
viver num estado de absorção terrível depois de receber a última correspondência que eu
havia mandado pelo meu irmão, um retraimento desconhecido durante a sua vida pregressa
na aldeia” (CARVALHO, 2006, p.  21).

Porém, à medida que o leitor avança em sua leitura, a busca pela verdade já não se
torna mais imperiosa, cedendo lugar a um envolvente jogo em que verdades e mentiras vão
sendo apresentadas, assimiladas e organizadas pelo leitor, nesta altura, já desprovido da
intenção de separar ficção de não ficção. Falsidade e verdade são mediadas pelo verossímil,
que por, se assemelhar com o que é verdadeiro, domina o espírito, como afirma Oliveira
(1998).

Vêm à baila, então, outras indagações, agora feitas pelo narrador, que, com sua
investigação, procura levantar dados sobre as relações familiares de Quain e deste com os
colegas etnólogos, apontando indícios sobre sua homossexualidade e suspeitas de que ele
era sifilítico. Segundo o narrador, um jovem antropólogo, Bernard Mishkin, conhecido por
ser caluniador, relatara ao também antropólogo Alfred Métraux, oito anos após a morte de
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Buell: “Filho de pai alcoólatra, mas rico, e de mãe neurótica e dominadora. Obriga-se à
homossexualidade com negros, dos quais ele tem horror. Garoto de talento,
poeta”(CARVALHO, 2006, p. 116).  De fato, Mishkin, antropólogo alemão que, aos 30
anos, morrera subitamente com um ataque do coração, esteve na América do Sul por volta
de 1948. O que não se pode comprovar é a veracidade de suas declarações: primeiro, porque
era tido como uma pessoa dada à invenção, à falsificação de fatos sobre as pessoas e, depois,
porque o prenome desse antropólogo coincide com o do autor de Nove noites, que, ao
colocar na boca da personagem Perna a frase, “o que eu sei é o que ele me contou e o que
imaginei”(CARVALHO, 2006, p. 119), insiste em ratificá-la no decorrer da narrativa. E
ainda, “o que lhe conto é uma combinação do que ele me contou e do que imaginei. Assim
também, deixo-o imaginar o que nunca poderei lhe contar ou escrever”(CARVALHO,
2006, p. 119).  Percebe-se, assim, que o estatuto da imaginação deve ultrapassar os limites da
informação, que o autor tem a nos fornecer, e que a história se equilibra com a ficção. Vida
e arte misturam-se sem que uma inviabilize a outra.

Não são simples, nem definitivas e tampouco recentes as discussões sobre a relação
que se estabelecem entre essas duas formas de escrita. Remontam da Antiguidade as primeiras
controvérsias a respeito do assunto, como escreve Luiz Costa Lima, em “Literatura: a
questão renovada”.

Como dirão os romanos, a res facta, objeto da escrita da história, não se confunde
com a res ficta, matéria dos escritores. Contudo os próprios antigos, com a exceção de um
Aristóteles, não se empenharam na distinção.

Para Aristóteles, e este pensamento prevaleceu ainda por um longo tempo, a ficção
era considerada não só diferente da história como também superior a esta, “que é uma
forma de escrita limitada à representação do contingente e do particular” , ensina Linda
Hutcheon, no capítulo intitulado “Metaficção historiográfica; o passatempo do tempo
passado”, de seu livro Poética do pós-modernismo. Para outros, literatura e história pertenciam
ao mesmo ramo do saber, ambas empenhadas a orientar e a elevar o homem. Porém, no
início do século XIX, veio a separação, e cada uma se tornou uma disciplina distinta da
outra. Surgiram os questionamentos sobre o que é mentira e o que é verdade. Da literatura,
esperava-se um comprometimento com a imaginação, com a verossimilhança, enquanto
que, da história, nada mais que a verdade.

É com o pós-modernismo, no século XX, que entram em jogo, então, as questões
de cânone: quem está escrevendo a história? Quais são suas referências e ideologias? A pós-
modernidade vai contestar história e ficção. Vai afirmar que, tanto numa quanto noutra, há
verossimilhança, que passa pela subjetividade de quem escreve e pela sensibilidade de quem
lê. Aí elas se identificam. Aí elas se diferem, pois se o problema da história é a verificação
detalhada dos fatos, o da ficção é a veracidade. A metaficção historiográfica revela que,
embora haja uma oposição problemática entre história e ficção, elas têm traços comuns que
são mais observados pelos estudiosos do que aqueles traços que denunciam suas diferenças.
É o reconhecimento e a afirmação do espaço que há entre ficção e história que importa. Na
metaficção historiográfica, o autor delimita, em sua obra, as fronteiras entre o real e o não
real, que, depois, serão diluídas. É o que diz Bernardo Carvalho nos “Agradecimentos”:

Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas
reais. É uma combinação de memória e imaginação – como todo romance, em
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maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta.

Os intertextos paródicos literários e históricos encontrados em Nove noites confluem
para a construção de uma narrativa cujo tema é o próprio fazer literário, onde o metafictício
e o historiográfico se entrecruzam. Cartas consideradas documentos que comprovam a
estada de Buell Quain e outros antropólogos estrangeiros no Brasil, referências a pessoas,
lugares e fatos reais , são exemplos do historiográfico. As várias vozes narrativas que se
apresentam neste romance polifônico , cada qual contando a sua versão de uma história que
se constrói a cada novo depoimento, exemplificam o metafictício.

“Mas o que é a Verdade?” indaga-se Francisco Aurelio Ribeiro, em seu artigo
“Literatura: uma releitura da História” (Análise de A Nau Decapitada, de Luiz Guilherme
Santos Neves) para, em seguida, concluir:

Para nós, estudiosos ou fazedores de Literatura, é a ficção. E nessa ficção, podemos
encontrar, sob forma alegórica ou paródica, estilizada ou parafrástica, a Verdade que a
História, mestra a serviço de seu Diretor – o Poder, insiste, freqüentemente, em nos
omitir, distorcer ou dissimular [...] (RIBEIRO, 1990, p. 04).

Talvez, acrescentamos no que se refere a  Nove Noites, simplesmente por desconhecer a
Verdade: “Muita coisa não se pode desenterrar” (CARVALHO, 2006, p. 119). Por mais que se
busque conhecer os fatos do passado, a História não consegue ver tudo e, por isso mesmo,
muitos acontecimentos ficam perdidos, silenciados pelas lacunas do tempo e do espaço. E se
a “memória não pode ser exumada”, fica-nos o segredo, que além de ser “o único bem que se
leva para o túmulo, é também a única herança”  que nos resta. Cabe encontrarmos-lhe um
sentido, ainda que seja pela suposição do mistério (CARVALHO, 2006, p. 6).
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CADEIRA  9
PATRONA: Orminda Escobar S. Gomes
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Orminda Escobar S. Gomes, professora e poeta, nasceu em Viana em 26 de janeiro de
1875 e morreu em Guarapari - ES, em 17 janeiro de 1974. Formou-se no Instituto Normal
do Colégio Nossa Senhora da Penha. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico do
Espírito Santo, à Academia Feminina Espírito-santense de Letras, entre outras entidades
culturais. O seu livro, constituído de sonetos, Lendas e Milagres do Espírito Santo, ganhou, em
1951, o prêmio Cidade de Vitória. Em 1920, fundou a entidade filantrópica Associação
Santo Antonio dos Pobres do Menino Jesus. Organizou e liderou diversas campanhas em
favor dos desassistidos. Colaborou nos jornais Comercio do Espírito Santo, (fundado em
1891) A Lira e Gazeta Literária (fundados, respectivamente, em 1897 e 1899). Era conhecida
pelo pseudônimo de Alcina Mary. Entre suas obras, estão: Reminiscências (1951), Vultos
Capixabas (1951), Episódios Históricos (1952) Vida e Obra de D. Otávio Chagas de Miranda, Bispo
de Porto Alegre (1953).
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ACADÊMICA OCUPANTE: LUZIA PASCOAL CORDEIRO

Luzia Pascoal Cordeiro nasceu em Pernambuco, em 1937. Reside em Vitória, Espírito
Santo, desde 1953. Escritora, cronista, poetisa, pertence à Associação Espírito-santense de
Imprensa, onde faz trabalhos como escritora e integra o Conselho Fiscal. Recebeu o título
de Cidadã Vitoriense, concedido pela Câmara Municipal de Vitória. Colaborou no Jornal A
Gazeta, de 1979 a 1987, escrevendo crônicas e poesias. Publicou: Flor do Agreste, 1983; Flor do
Agreste II, 1990. Participou das Antologias Textos e Tramas, 2003; Dança das Palavras, 2005;
Floração, 1996; Mulher, 1994; Poemar, 1999 e Vozes & Perfis, 2002, da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras. Participou também de Artes & Letras Capixabas, de Maria das
Graças Silva Neves, 2003; A face múltipla e vária – a presença da mulher na cultura capixaba,
Agostino Lazzaro, 1995.

O FRADE E A  FREIRA

Os olhares se encontram
de dois enclausurados.
Em noite de lua e céu estrelado,
surge a mais linda prece de amor.

E dois corações apaixonados,
na reprocidade verdadeira de um amor puro e doce,
fazem confidências...

tremem de emoções, se perdem no
desejo-o beijo ardente...
e penso: Amar não é pecar.
podia ser eu aquela freira
e ser você aquele frade.

BORBOLETA

Voando,voando sempre eu queria viver.
Queria ser uma borboleta,
vibrar com uma manhã de sol
e renascer em cada amanhecer.

Queria conversar com as formigas,
que em fila estão sempre caminhando .
Ah, queria saber por que vivem só trabalhando
sem ter hora de lazer...
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Eu queria ser uma borboleta
amarela, azul, sem preconceito de cor.
Queria sorrir, sonhar, viver
agarrada a cada flor

 SENHOR

Dai-me um tempo novo,
um sono sem pesadelo,
um despertar com filhote de beija-flor
sentindo a emoção de voar.

Um tempo novo
onde haja ressonância
na vida vivida de sonhos,
lutas, enfados, lágrimas, risos e esperanças.

Um tempo novo
na amplitude
de trigas dourados,
serenados de justiça.



CADEIRA 10
PATRONA: Doralice de Oliveira Neves
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Doralice de Oliveira Neves, uma das sócias fundadoras e vice-presidente da AFESL,
educadora, conferencista, jornalista, apaixonada pela História, lendas e povos indígenas
brasileiros, nasceu em Cambuci, Rio de Janeiro, em 03 de agosto de  1900.  Em Vitória,
Espírito Santo, estudou na Escola Normal Maria Ortiz e se formou em professora,
lecionando nos municípios de Santa Leopoldina, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim e
sempre contribuindo com seus escritos sobre o Estado. Deixou inédito o livro O Espírito
Santo na lenda, história e geografia. No conceito expresso sobre ela, Agostino Lazzaro afirma:
“Doralice de Oliveira Neves, mestra e lutadora nos campos de batalha de ensino público,
sabia,  antes por experiência do que por premonição,  que somente o conhecimento adquirido
através de uma sólida educação pública seria capaz de transformar uma Nação.”



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

75

1ª. OCUPANTE: LEONOR MIGUEL FEU ROSA

Leonor Miguel Feu Rosa, professora e escritora, nasceu na Serra (ES) em 1904. Estudou
no Colégio do Carmo (Vitória, ES), foi professora primária na Serra e professora de francês
na Escola Normal Pedro II. Exerceu cargos em instituições filantrópicas. Participou de
congressos e encontros culturais, políticos e religiosos. Escreveu vários artigos e crônicas,
principalmente sobre a educação, arte e religião. Colaborou com artigos em jornais (A
Gazeta, O Diário, e A Tribuna) e na Revista Capixaba. Em sua obra Excertos escolhidos, publicada
em 1990, reuniu crônicas e artigos.

ACADÊMICA OCUPANTE: JOSINA NUNES DRUMOND

Josina Nunes Drumond (nome artístico: Jô Drumond) nasceu na Fazenda Capão
Chato, situada na Charneca, região do Alto Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, em 08 de
fevereiro de 1951. Radicada em Vitória desde 1988, atua como professora de francês, tradutora
juramentada, poeta e artística plástica. Foi presidente da Academia Feminina Espírito-
santense de Letras, membro do Comitê da Aliança Francesa de Vitória, ex-presidente da
Associação dos Professores de francês do Espírito Santo e membro dos Conselhos de
Cultura Estadual e Municipal. É Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC/SP). Área de
concentração: Intersemiose na Literatura e nas Artes. Mestre em Estudos Literários (UFES),
Pós-graduada, lato sensu, em Literatura (UFES) e Arte e cultura barroca (UFOP), graduada
em Letras (UFMG), em Artes Plásticas (UFES) e em Literatura, língua e civilização francesa
pela Université de Nancy (França). Ganhou quatro bolsas de estudos no exterior - Université
de Sorbonne, Paris 1974, Université de Franche - Comté (Centro de Linguística Aplicada),
Besançon, França (1989,1993 e 1997). Recebeu os seguintes prêmios literários: em 1998, no
gênero poesia, no Concurso nacional, os poemas foram publicados pela Editora Shan,
Porto Alegre; em 2004, no gênero conto, “Sina Insólita”, publicado em Vitória, pela Secretaria
Estadual de Cultura do Espírito Santo; em 2006, no gênero poesia, no Concurso nacional,
com o poema “O encantador de palavras”, publicado pela Editora Paka-tatu, em Belém do
Pará.  Entre as suas obras, estão: Charneca - poemas – 2005; Memória Peregrina - contos e
crônicas – 2007; As dobras do sertão: palavra e imagem (ensaio); Solimultidão, 2010; Tearte,
2010; Narciso Araujo: Vida e Obra, 2010. Participou em antologias da AFESL como: Textos
e tramas, 2003; Ecos da terra capixaba, 2004; Clepsidra, 2007, e Múltiplas vozes, 2010. Traduziu
os seguintes livros: Capítulo de Arlette Gauthier sobre a escravidão - texto comemorativo ao
bicentenário da abolição - Tradução de francês para o português  - 1988.
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A XIMBICA DE ESTIMAÇÃO

(Observação da autora: Os dois casos relatados abaixo aconteceram
na região da Charneca (MG). Os nomes próprios foram trocados).

O ganha-pão de Zé Badão era um pequeno e velho caminhão freteiro, chamado
afetivamente por ele de Ximbica. Fazia os mais diversos carretos nas esburacadas e tortuosas
estradas da zona rural mineira, empoeiradas ao sol e enlameadas no tempo das águas. Fazia
também transporte de passageiros, se necessário fosse. Às vezes era intimado a levar doentes
para povoados com maior recurso, em busca de alento para os sofrimentos corporais.

Ximbica, de tão idosa, já não tinha mais documentos de identificação, tampouco de
circulação. Aliás, há muito, perdera a identidade. Cada peça provinha de um ferro velho diferente.
Foram tantas alterações na forma e na cor, ao longo dos anos, que acabou se tornando uma
viatura singular, totalmente distinta da original. Depois da metamorfose gradual à qual foi
submetida, passou a ser chamada de Gambiarra pela esposa do caminhoneiro, Dona Mariquita,
que, quando se enfezava, era chamada, pelo marido, de Maricota. Em momentos de maior
afeição, era também chamada de “minha Maricotinha”. Zé Badão não se importava com o
novo apelido da Ximbica. Passava horas lustrando e enfeitando sua boleia. Dependurava nela
todas as miniaturas e belezuras encontradas nas vendas da estrada. Forrou os assentos de
vermelho e encomendou almofadas coloridas, o que deixou sua mulher com a pulga atrás da
orelha. Tanto apreço pela Gambiarra a deixava enciumada.

- Ele vive saracoteando pra riba e pra baixo, não se sabe com quem,   dizia ela a seus
botões,   enquanto eu labuto na lida diária, do fogão pro tanque e do tanque pro fogão. Isso
num tá certo não!

Como não tinha controle sobre as idas e vindas do marido, matutava um plano
para vigiar seus passos. Suspeitava que algum rabo de saia se entremeasse em suas andanças,
estrada afora.

- Alguma lorona cherosa, de saia curta e decotão, na boleia do meu Badão, Ah! Isso
não! (caprichava ela nas rimas) Valha-me Deus! Vô perdê meu maridão!

Passou a cheirar as roupas dele, no final do dia, a examinar a boleia, a atentar para os
mínimos gestos do marido, na esperança de encontrar algum indício de traição. O germe da
dúvida associado ao do ciúme foi crescendo desvairadamente. Tinha que tomar tento. Não
queria cair na mesma esparrela de sua prima Filomena. Quando tinha juventude e formosura
era chamada de Flô; depois dos quarenta, virou Filó. Foi trocada por duas de vinte. Ficou
num desconsolo de dar dó.

-  Deixe estar! Eu pego esse traidô!, murmurava enquanto servia o jantar.
Zé Badão passava o dia todo fora, mas voltava invariavelmente para o jantar.

Mariquita esmerava-se na arte culinária, na tentativa de segurar o marido pelo garfo.
Numa manhã chuvosa, estando a carroceria coberta por uma lona preta, Mariquita

mais que depressa se aninhou dentro dela, bem junto ao vidro posterior da boleia, de
modo que pudesse visualizar tudo que ali acontecesse. Para se prevenir, havia trespassado
no peito um bornal rústico contendo paçoca de pilão, uma penca de bananas e uma garrafa
de água. Lá se foi, escondida como criminosa, na esperança, quase certeza, de dar um baita
flagrante.

- Acha que sô trouxa?, pensava ela. - Cê vai vê com quantos pau se faz uma canoa.
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Ora veja! É hoje que eu te pego, seu safado!
Viajou por duas horas até à primeira parada, na fazenda de seu Quintino. Na

extremidade da carroceria, foram colocados quatro jacás repletos de espigas de milho, cinco
sacas de feijão e dez de café com casca. Continuou sacolejando por mais quarenta minutos
até à fazenda de João Jiló. Chegando lá, o material de seu Quintino foi empurrado para o
fundo. Na extremidade da carroceria, colocaram cinco porcos gordos, mal cheirosos e
barulhentos.

 -  Inda bem que entre eu e os capado fedorento tem os jacá e as saca.  Ah! Mas que
catinga!, reclamava.

Teve que suportar o mau cheiro até a venda de seu Zé Barnabé, onde pegaram dois
passageiros, que se aboletaram na boleia. Na primeira corrutela, a carroceria foi descarregada.
Os passageiros desceram e deram lugar a uma senhora com uma criança de colo. Foi feito
um carregamento de 12 engradados vazios de cerveja, que deveriam ser trocados por
engradados cheios no armazém de seu Chico, no povoado do Paredão. A mulher e a criança
desceram na primeira encruzilhada. No Paredão, Zé Badão traçou um PF com arroz, feijão,
carne de panela, farinha e tomate. Engoliu meio enfastiado aquele “engasga-lobo”, prelibando
o delicioso jantar fumegante, à sua espera, no final do dia, nas trempes da Mariquita.

A viajante incógnita e silenciosa aproveitou a parada para comer paçoca com banana.
Carecia de descer para urinar, mas não havia meio de fazer isso sem ser notada. Teve que se
conter e seguir viagem. Em cada baque, a bexiga reclamava, até o momento em que se
liberou daquele incômodo sem se mover, assentada nas táboas da carroceria.

 -  Ainda bem que tiraram as sacas de café, pensou ela, senão o café ia ficá cum gosto
isquisito. E ainda bem que é só xixi. Se fosse cocô, havera de sê mais complicado!

A viagem na parte da tarde foi ainda mais cansativa. Em cada parada, Zé Badão
descia, ajudava a fazer o carregamento ou descarregamento, fazia os acertos, sempre cortês e
sorridente. Parecia feliz da vida.

 - Mas que vida de merda!, pensou Maricota. - Cumé que arguém pode gostá de uma
vida dessas?  Prifiro pilotá meu fogão e meu tanque, que é bem mió!

O dia parecia não ter fim. Doía-lhe o trazeiro, doía-lhe a cabeça, doíam-lhe as costas,
doía-lhe tudo, até mesmo a alma. Envergonhava-se de ter desconfiado de seu santo
maridinho, homem bom, honesto e trabalhador. No primeiro ronco do estômago, lembrou-
se do jantar que deveria estar sendo preparado.

- Meus Deus!, murmurava. - Cumé qui vô sair dessa? Qui discurpa esfarrapada vô
arranjá? Ai meu Deus! Tô frita!

Tão preocupada estava com o desfecho daquela desventura, que nem percebeu o
passar do tempo. Ao avistar a porteira do curral que ladeava sua casa, percebeu que a janela
de seu quarto estava aberta. Assim que o marido entrou pela porta da frente, a esposa
fenestrou-se quarto adentro. Como de hábito, ele foi direto à cozinha, seu local predileto. O
café da manhã ainda estava sobre a mesa.

- Que diabos tá acontecendo? Mariquita, ondé que cê tá?
Gritou por ela várias vezes. Não obtendo resposta, percorreu os cômodos da casa à

procura de algum indício de seu desaparecimento. Ao entrar no quarto, encontrou um
corpo estendido no chão. Pôs-se a chorar de desespero.

- Minha Maricotinha, não me deixe! O que será de mim sem você? Meu Deus! E
agora?
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Pegou o corpo da mulher, colocou-o sobre a cama e constatou que ela respirava.
- Ainda bem que tá viva,  murmurou. Vô chamá o Valadão, entendido de perrenguês,

e vô chamá tamém a benzedeira, dona Tinoca. Eles hão de dá um jeito!
Olhando para a esposa, disse-lhe:
- Meu amô, me espera que eu vorto já, com recurso. Guenta firme! Tô ino!
Saiu apressado, ligou a Ximbica e partiu. Mariquita, arrependida do mal feito, prometia

a si mesma nunca mais desconfiar da fidelidade do marido. Levantou-se, tomou um banho
de bacia e foi para a cozinha.

Ao voltar para casa, seu Zé percebeu fumaça na chaminé e se sentiu mais aliviado.
Encontrou sua esposa preparando o jantar.

- O que aconteceu com cê, muié? Cê tá mió?
- Num sei não... acordei no chão .. num lembro de nadica de nada.
- A curpa é minha, Maricotinha! Eu nunca que num devia dechá ocê suzinha o dia

intêro. Amanhã bem cedim, vô buscá minha santa mãezinha pra  ficá com ocê.
- Não! Isso nunca!... Quer dizê, num pricisa, meu amô. Eu já tô bem!
O fato é que Mariquita não suportava a sogra, que, além de palpiteira, metia-se sempre

onde não era chamada. Ter que dividir o mesmo espaço com a velha seria um inferno.
- Valha-me Nossa Senhora da Abadia! Num vô dá conta dessa penitência não!,

murmurou.
O fiel e zeloso marido buscou sua mãe no dia seguinte. A velha chegou de cara

amarrada e foi logo reclamando:
- Eu só vim por causa de quê ele insistiu muito. Num gosto de saí de meu sossego.
- Pois lhe sô muito agradecida, dona Astrogilda, mas eu já tô bem. Num é nada

sério. A sinhora pode vortá pro seu sossego que eu aqui me agaranto.
-Por via das duda, já que tô aqui, vô ficá uns dia com ocês. É bom mudá de ar, de

quando em veiz, num é mermo?
- Esteja a gosto! Muito apreceio sua companhia. Vô acabá de prepará uma comidinha

pra nóis treis.
Maricota virou de costas, mas antes de começar a se ocupar das panelas, benzeu-se

para se livrar de encosto, e dirigiu-se mentalmente à sua padroeira.
- Minha Nossa Senhora da Abadia, socorrei-me! Já aprendi a lição. Num desconfio

mais não! Leve de vorta esse estrupício. Lugá de veia tantã é no hospício.

O MORTO TAGARELA

Zé Badão fazia qualquer tipo de frete em sua velha ximbica de estimação, mas nunca
tinha carregado caixão vazio, muito menos ocupado. Crescido na roça, e habituado a ouvir
causos de assombração nas longas noites do sertão, à luz de lamparina, via fantasmas em
qualquer vulto ou tremulação de claridade. Tinha pavor de defuntos, de velório, de cemitério,
de tudo que pudesse remeter à fantasmagoria tenebrosa cultivada em sua mente.

Num domingo, estando ele a tomar umas biritas no povoado do Barranco, já
prestes a voltar para a roça, recebeu uma encomenda fúnebre. Levar o falecido Zé Tita até a
fazenda do Coité, onde seria velado. Recusou de prontidão, mas, diante do veemente
pedido de seu compadre e amigo Argemiro, tio do falecido, sentiu-se na obrigação de fazer
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aquele sacrifício. O sol, escondendo-se atrás das árvores, brincava de equilibrar-se no dorso
da montanha. Ao perceber o lusco-fusco do dia, Zé Badão sentiu um calafrio. Nunca havia
pensando em fazer um carreto desses, muito menos no breu da noite.

- Era só o que me fartava, Argemiro!... Já verificô se o difunto tá mermo morto?
- Mortinho da silva, seu Zé. A essa hora já deve de tá proseano com São Pedro. Era

uma alma boa, dessas que vai direto pro céu. Alma de gente rúim é que vira alma penada;
fica rondano os vivo, apareceno pros otro. Num carece de tê medo não. Gente viva é que é
pirigosa, isso sim!

- Tá bem, Argemiro, bote logo esse trem na carroceria antes que eu mude de ideia. Só
tô fazeno esse carreto em sua atenção. Das coisas do otro mundo, eu quero mais é distância.

Enquanto proseavam, um ébrio conhecido por Tõe Galinha, mais bêbedo que um
gambá, alheio ao que acontecia, aproveitou a distração e se escondeu no fundo da carroceria,
para uma caroninha gratuita até o entroncamento do Coité.

A viagem começou sem tropeços. Tõe Galinha adormeceu tão logo começaram os
sacolejos da estrada. Zé Badão nunca havia dirigido tão tenso. Tentava acalmar-se, em vão.
Dizia a si mesmo:

- Pensando bem, esse frete vai ser bão pra tirar minha cisma. Gente morta é inofensiva.
Coitado do Zé Tita! Que Deus o tenha!

Ao começar a fazer uma oração pela alma do falecido, ouviu um ronco.
- Êpa, difunto num ronca! Que diabo é isso?
Apertou o acelerador, apesar dos buracos da estrada, numa correria desabalada, o

que acordou o bêbado. Tõe Galinha, jogado para cima e para os lados como numa panela
de pipocas, gostou da brincadeira e gritou:

- Aperta o pé, seu Zé!
Ao ouvir aquilo, o motorista enrijeceu-se de medo e apertou mais ainda o acelerador.
- Aperta o pé seu Zé! E seja o que Deus quisé!
Afundou o pé ainda mais, borrando-se todo de medo, e rezando para afastar maus

espíritos. A voz fantasmagórica insistia:
- Mais! Mais! Mais! Esse trem tá bão demais!
No entroncamento, em dúvida se entrava à direita ou à esquerda, diminuiu a marcha.

Nisso, o pinguço aproveitou para saltar na escuridão, sem ser notado, e continuou o percurso
a pé, tropeçando nos vãos da noite. O fretista aproximou-se da fazenda indicada para fazer
o duplo descarrego: o do real e o do imaginário.

Ao ouvir o ronco do motor, toda a família do defunto foi até ao curral, defronte à
casa, para receber a encomenda. Mais lívido que o luar, Zé Badão não conseguiu proferir
uma só palavra. Esperou que tirassem o caixão e partiu sem se despedir e sem receber pelo
frete. Queria se distanciar o mais rapidamente possível daquele encosto. Ao chegar a casa,
sem contar nada à Mariquita, pediu-lhe que pegasse uma lanterna e verificasse se havia
alguém dentro da carroceria.

- Não há viva alma nesse caminhão, meu amô.
- Nem me fale de alma. Me dá uma garrafa de pinga, que eu quero me afogá.
- O que é que cê tem?
- Nada! Tô com a garganta seca, só isso!
- Só mermo?
- É só! Ara! Ô muiezinha discunfiada!





CADEIRA 11
PATRONA: Ida Vervloet Finamore
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Ida Maria Vervloet nasceu em 10 e agosto de 1902, em Santa Teresa (ES) e morreu em
4 de maio de 1990, em Vitória (ES).  Estudou no Colégio Nossa Senhora das Dores, em
Friburgo (RJ).  Colaborou nos jornais e revistas como O Cruzeiro, com contos e poemas.
Compôs, na juventude, peças teatrais. Ganhou prêmios em Concurso Nacional. Publicou,
em 1945, Páginas soltas e em, 1981, O meu Mundo. Deixou inédito um acervo de poemas.
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ACADÊMICA OCUPANTE: WANDA MARIA BERNARDI C. ALCKMIN

Wanda Maria Bernardi Capistrano Alckmin, natural de Belo Horizonte (MG) e radicada
em Vitória  (ES) desde 1972. Graduada em Artes Visuais, pela UFES - Vitória (ES). Cursou
Inglês para estrangeiros, University Arizona,  e Desenho, na Escola de Artes de Guinhart,
Belo Horizonte (MG). É membro da Academia Feminina Espírito-santense de Letras
(AFESL) Vitória (ES), do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo (IGH), da
Associação dos Escritores de Imprensa ( AEI ), da Associação das Jornalistas e Escritoras
do Brasil (AJEB )e da Associação do Clube da Trova de Cariacica (C.T.C.E.S). Obras
Publicadas: Simplesmente Wanda Maria, 1986 (poesia), Pedaços de Mim, 1998 (poesia), Canto
Branco, 1991 (poesia), Entrelaço, 1993 (poema-oração), Entrelaço em Braille, 1994 (o Primeiro
livro de Poema - Oração a ser publicado em braille no Brasil), Resgate- Rescate, 1998 (haicai)
poesia bilíngue - português / espanhol, Ave-Marias, 1998 (poemas - oração), Mistral, 1999
(poesia bilíngue - português / francês), Canzoni d ‘ Amore, 1999 ( poesia bilíngue - português
/ italiano ), Mulher de Urano, 2002 ( poesia - meditação - mandalas ), Mamãe Lua, 2004 (
história Infantil em versos ), Papai Sol, 2004 ( história infantil em versos ), Ave-Marias (
poemas - oração ) Segunda Edição , Nós d’Água, 2006 (poesia - perfomance fotográfica), As
Sete Alegrias de Nossa Senhora, 2009 (história infanto-juvenil).

JORGE

Conheci Jorge numa livraria em Buenos Aires, na Calle Corrientes. Veio atender-me
debaixo de seus grandes bigodes negros. À primeira vista, tomei-o por um filho do México.
Mas depois, com o decorrer de nossa conversa, soube que, por dez anos, havia ele vivido
naquele mágico lugar.

Eu procurava, naquela manhã fria de inverno, livros de poesia de Alfonsina Storni.
Naquela época, eu estava inteiramente voltada à sua obra. Queria conhecer tudo e sempre
achava pouco o que já sabia.  Intrigava-me sua vida, seus versos, seus amores, enfim tudo
o que pudesse relacionar-se a ela.

“Mi madre, era uma mujer luminosa, com um sentido casi masculino de La amistad,
pero profundamente feminina. Si se me preguntara qui rasgo de su caráter podria destacar,
constestaria sin tutubear: El amor a La verdad”. (Alejandro Alfonso Storni – su hijo ).

Eu poderia passar o tempo todo num ambiente de uma livraria, pois elas me
fascinam muito. Fico a imaginar aquelas prateleiras cheias de livros, cada um com sua
história, seus personagens, sua trama e seus destinos. Aqueles livros ficam ali quietos e
cheios de conteúdo, esperando alguém que os leve para casa, quando se tornam então
inseparáveis, completamente íntimos, leitor e livro. Isso é fantástico! Ou então, acontece de
ficarem por ali mesmo, nas mãos dos leitores, por horas a fio, sendo lidos,  anotados,
comparados, estudados e pesquisados a fundo.

Estava assim nesse devaneio, viajando pelos livros, quando escuto a voz de Jorge
me chamando à realidade:

-Você escutou o noticiário de hoje de manhã? ele me indagou todo chateado. A sua
voz tinha um quê de tristeza. Horrorizado, ele contou-me que a notícia era sobre um
motorista de ônibus não quis abrir a porta para uma criança judia subir. Continuava ele: - É



Antologia da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Mostra das Acadêmicas Atuais

84

possível acontecer esse tipo de coisa ainda nos dias de hoje?
- Ah Jorge, como eu desejaria lhe responder que esse tipo de atitude não vai acontecer

mais... Mas acho que ainda temos muito o que aprender a esse respeito, e, por incrível que
pareça, estamos muito atrasados. Acredito que, enquanto nós tivermos esse olhar dividido,
separatista, esse tipo de situação sempre acontecerá. O dia que olharmos para o outro e não
o separarmos de nós, acho que é aí que começará a mudança para melhor ao nosso redor...
Eu penso assim,sei não.

-Jorge, essa nossa conversa me fez lembrar de uma pergunta que fizeram ao Che
Guevara, interrogando-o quando foi preso na Bolívia:

- O senhor é cubano ou argentino?
- Sou cubano, argentino, boliviano, peruano (... ). Em primeiro lugar, considero que

a minha pátria não é a Argentina, mas toda a América.
            Enfim, de bigodes ou sem bigodes, estamos esquecendo é de saber quem

somos... E, ainda o que é pior, pensamos que somos “únicos”, “diferentes” um do outro,
“especiais” neste mundo.

Em um mundo onde acontecem tantas curas de doenças tão complicadas, onde a
tecnologia já se encontra tão adiantada, continuamos  tendo comportamentos separatistas,
sem darmos chance de perceber que fazemos parte de um todo... que o Universo é o  grande
berço de todos nós.

Ah... Ainda estamos nos portando assim... Até quando, Jorge? Estávamos tristes
quando acabamos essa conversa...

A PALAVRA

E assim nasceu mais uma menina naquela família, onde era proibida a palavra.
É verdade, ali ninguém podia falar; só o pai exercia esse privilégio. E as filhas

nasciam mudas e cresciam mudas, dentro daquela casa.
Conta-se que, quando a mais velha quis se expressar, lhe deram tapas na cara. Por

conta disso, ela fugiu cedo de casa. Mais tarde, acabou se encantando com um professor que
lhe ensinou a palavra, com ele se casou e teve cinco filhos.

Com todos eles, ela se dedicava às tagarelices da vida, escutando-os, dando-lhes a
oportunidade de se expressarem, orientando-os nas escolhas de seus destinos. Fazia por
eles o que, para ela, nunca fora permitido. Foi uma mãe atenta e uma companheira no
sentido verdadeiro da palavra.

Um de seus filhos foi ser doutor, o outro engenheiro, o outro artista, o outro
professor, e o caçula quis ser conhecedor das terras, tornou-se geólogo, e assim todos foram
felizes.

Os mais antigos contam que ela nunca voltou para a casa dos seus pais.  Mas sempre
escreveu para sua mãe, e esta jamais comentou que recebia as suas cartas... Aliás, a mãe,
coitada, nunca se expressou e, por isso, ninguém notou nada.

A segunda resolveu entrar para o convento. Desde pequenina, tinha essa ideia e,
logo que pôde, arrumou suas coisas, que eram quase nada, e, timidamente, deixou para trás
a casa onde era proibida a palavra.

Foi ser freira, dessas que vivem enclausuradas e fazem votos de silêncio. Dizem que,
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nas suas reflexões, escreveu muitos livros que se tornaram famosos,  vindos à tona após
suas longas meditações e análises sobre o poder da fala, da sua força na expressão, na vida.

Depois disso, ela deixa o convento. E tudo o que não podia ser expresso na voz e
nas ações na sua vida, em casa, anteriormente, com a família, ou no convento enclausurada,
veio a ser para ela a sua cura. Com isso, ela descobriu a sua nova vida na palavra renascida.

Mais tarde, ela se tornou umas dessas pessoas que,  por meio da voz, dá força a
outros, trazendo-os para vida, fazendo-os reconhecer seu valor e mudando seus destinos.
Ela, a cada dia, se identificava mais com o seu trabalho e ficava mais feliz.

A terceira resolveu, por sua vez, gritar!!!!!!!!!!!!
E gritou tanto que o pai a prendeu num quarto à prova de sons, e, para dizer a

verdade, ela pouco se importou...
Há muito já estava só, e agora, no quarto, ela continuaria a falar, mesmo que fosse

para as paredes.
Já estava cansada de se perceber sozinha, e ali chorou e chorou muito. Pensou até em

morrer, em se matar... Entretanto refletiu:  - E daí, minha vida vai embora e eu nem falei o
que realmente queria.  E o pior ainda, nem escutei minha fala de dentro, o que minha alma
almeja tanto...

Nessa reflexão, tudo mudou. Daí por diante, ela passou a ficar quieta para se escutar.
Tão quieta que o pai, achando que ela tivesse realmente esgotado a sua vontade de falar,
resolveu tirá-la do cativeiro. Por um bom tempo, ela ainda permaneceu sem vontade de
fazer ou de falar nada.

Numa manhã, ela acordou diferente...
Levantou com um desejo enorme de fazer velas!!!!!!!!!!!
E acreditem, ela fez muitas, de todos os tipos e formas...  Até que, um dia, ela se

esqueceu de iluminar as velas, e se acendeu. Iluminou-se por dentro!
Largou, depois disso, tudo também. Foi para bem longe, plantar flores e se dedicar

às suas essências. Tornou-se famosa e, hoje, dá conferências pelo mundo afora. Encontrou-
se e é feliz.

A quarta, quando começou a balbuciar uma palavra, cortaram-lhe a língua, castraram
o seu som. Disse o pai que assim a protegeria e a salvaria do destino das demais. E ela ficou
triste naquela casa tão sem nada.

Foi a única filha que não saiu; permaneceu com os pais a vida inteira...
Contudo, todas as vezes que podia, fugia para a mata e, longe de todos e de tudo,

começou a imitar os sons dos pássaros. Escutou-os por anos, até que, um dia, ela mesma
ouviu o seu próprio canto.

Ficou tão feliz, mas tão feliz, pois ela comprovou o que, no fundo, sempre soubera:
que daquela boca machucada ainda escutaria suas próprias melodias!

E assim ficou por horas, cantando baixinho, escutando a sua própria voz, que agora
a realizava tanto.

Dizem que, quando a manhã rompia, no início mesmo da madrugada, ela cantava
tão divinamente que era difícil distinguir se era um pássaro ou uma menina que emitia tão
lindo som, no meio daquelas cores do dia que acordava.

O pai despertava feliz e orgulhoso como ele só. Pensava que sua casa tinha sido a
escolhida pelos pássaros, por ser ele o grande merecedor de toda aquela orquestra. Nunca, mas
nunca passou pela cabeça dele que a filha podia estar ali, fazendo parte daquele grande show.
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E, assim, os anos foram se passando, e o pai nunca descobriu que a filha que com ele
ficara naquela casa, era a dona dos sons maravilhosos daquelas constantes manhãs.

Mas outras vozes contam  que, um dia, algo aconteceu naquela casa, que mudaria
todo o destino dela e de todos dali em diante.

Ali, onde a palavra nunca fora ouvida ou falada pelas mulheres, esta só pôde vir à
luz realmente, quando, naquele dia, num grande sussurro, a luz da vida do pai se apagou.

Então, a partir desse episódio, as vozes que conseguiram falar por si relataram que,
de longe, quem passava por aquelas redondezas ficava espantado e, ao mesmo tempo,
contagiado com tamanha alegria que chegava, vindo das cantorias e das conversas naquela
casa.

Era tanta a tagarelice daquela família com todos juntos se comunicando, se
atropelando em alegria, que o silencio só surgia  quando o canto se pronunciara. Ai
sim...todos se aquietavam, para, logo depois, começar tudo de novo, todos com direito à
palavra.

MENINA COR DA LUA

Menina cor da lua,
onde está a sua sombrinha?
Deixou-a de lado?

Assim ficará
cheia de estrelinhas
E, quando o sol se tornar forte?
E cismar de colorir suas pintinhas?

Ai, menina, pegue a sua sombrinha!

Menina cor da lua,
não ande no mato
assim tão sozinha.
Você não tem medo de assombração, menina?

Eu sei que você mora na terra sagrada,
mas prometa-me, não custa nada,
não ande mais sozinha...

Peça a São Jorge,
para lhe dar uma companhia. Já é hora, não é, menina?

Dizem que ele
é  protetor da mata,
então ele também guardará você,
confie.
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Ele a porá
na garupa de seu cavalo
e com a sua lança destruirá
os perigos para você traçados.

E assim,
você e ele seguirão sorrindo
e, quando a lua se fizer cheia,
os daqui da terra
conseguirão vê-los unidos.

De agora em diante,
nenhum mal a alcançará,
pois você tem São Jorge
para a guiar.

Vá, menina cor da lua,
com sua sombrinha na mão,
procurar os da tribo e ser mais feliz.

E, quando você os achar,
vá com eles viajar
por esse universo sem fim!

Prometa-me só pousar
em terra se for encantada,
sagrada, abençoada
de duendes e fadas,
sem bicho papão e assombração.
Esse é o segredo, nunca se esqueça não.

Ah...
menina cor da lua,
com sobrinha na mão,
tira o cabelo do rosto,
dá um sorriso
e descansa seu caminhar.

Pousa e repousa
na mágica do encontro
de almas semelhantes
e troque alegria,
dance,
seja  feliz
felicidade.





CADEIRA 12
PATRONA: Maria Paolielo Cavalcanti
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Maria Paolielo Cavalcanti nasceu em 29 de maio de 1901, em Vermelho Negro – Raul
Soares (MG) e morreu no Rio de Janeiro em 30 de março de 1976. Funcionária pública,
pertenceu ao quadro do Ministério da Educação. Educadora, jornalista, destacou-se na
prosa e na poesia. Teve poemas e contos publicados na Revista Fon-fon, na Revista Vida
Doméstica e Jornal das Moças.Colaborou no Jornal da AEI (Associação Espírito-santense de
Imprensa). Radiofonizou contos e novelas para a Rádio Nacional.  Parte de sua obra, em
prosa e poesia,  foi reunida, em 1980, em uma homenagem póstuma de familiares, em
Cisne Triste.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA JOSÉ MENEZES

Maria José Menezes, professora pública aposentada, poeta e escritora capixaba.
Trabalhos publicados: Uma vida um tempo  (1991); Cantos e contos (1992); Vale a pena viver
(1992); Viver vitória e contar histórias (1998); Toques e truques na arte de viver bem (1999); O macaco
corneteiro (2002); A girafa artista (2002); A lei do mais forte (2002); Café no bule (2004); O sonho
de Ceci (2006).

UM DESEJO

Amo a vida.
Amo a natureza,
emoções contidas
na arte de saber amar.
Entre beijos do sol radiante,
pássaros livres cantantes.
Disponível
eu quero caminhar
por este mundo,
imenso mundo,
renunciando pedaços
que me fizeram chorar.

UM APELO

Pai:
Sou ainda bem pequeno,
sadio, inteligente,
de alma inocente,
crescendo em canção
sob sua proteção.
Tenho nos olhos refletida
uma esperança de vida.
Nos caminhos da verdade,
busco ensinamentos
com estímulos seus.
Instrua-me com lealdade
nas maravilhas do mundo,
na grandeza de Deus.
Invada meu coração,
penetre fundo,
deposite nele o óvulo
do amor fecundo,
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sustentado
com seus bons exemplos.
Muitos frutos produzirá,
lançados
no chão de cada dia
servirão de guia
no meu longo caminhar.

DEIXE QUE EU CANTE

A minha vida
longa vivida
muitas lembranças me traz.
Há tantas belezas
que certas tristezas
vão ficando atrás.
Deixe que eu cante
esse lugar fascinante,
ar puro, águas cristalinas
que vêm do mato a correr.
Deixe que eu cante
o remorso dessas águas,
leito macio, aconchegante,
sol a redoirar meu corpo
que flutua, descansa.
Deixe que eu cante
a brisa, o sonho relaxante,
a profunda quietude,
imagens ardentes
dias risonhos,
a natureza em Deus.
Deixe que eu cante
as noites enluaradas,
estradas percorridas,
arroubos da juventude,
arrebatamentos da vida,
fantasias dos sonhos meus.
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FESTA JUNINA

O balão ia subindo
No azul da imensidão.
A fogueira acesa,
Frutos assados,
Um busca-pé despachado.
Os acordes da concertina,
A brincadeira do chapéu,
A deliciosa jenipapina,
Em todos a alegria lidera.
Festa com sentido pagão,
Lúdico e sensual,
Muita dança e paquera.
Estrelinhas douradas
Do fogo se desprendiam,
Portadoras efêmeras
Dos bens que eu queria.
Restaram cinzas quentes.
Não sei se me aqueceram
No final desta noite fria.





Cadeira 13:
Patrona: Yamara Vellozo Soneghet Melchiors
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Yamara Vellozo Soneghet Melchiors nasceu em Vitória, ES, em 1931. Faleceu em Brasília
em 1974. Destacou-se como aluna escrevendo no jornal Escelsior, do Colégio do Carmo,
onde estudava. Estudou pintura e prosseguiu nos estudos nessa área. Colaborou em A
Gazeta e em outros jornais e na revista Vida Capixaba, onde foi responsável pela seção
infantil “Tua página”, composta por crônicas, versos e desenhos. Foi premiada em concur-
sos de crônica. Dedicou-se à pesquisa folclórica e publicou, em 1962, em Cadernos de Etnografia
e Folclore,  editado pela Comissão Espírito-santense do folclore (CESPL), “Aspectos do
folclore Vianense”. Integrou-se ao quadro de sócios da Associação Espírito-santense de
Imprensa.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARILENA VELLOZO S. BERGMANN

Marilena Vellozo Soneghet Bergmann nasceu em Vila Velha, ES, em 29 de dezembro de
1938, filha do poeta e acadêmico Hilário Soneghet e de Maria Luiza Vellozo Soneghet.
Estudou do primário ao magistério no antigo Colégio do Carmo, cursou Pedagogia e
Didática pela FAFI - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras / ES. Aos 4 anos, a família
radicou-se em Vitória. Casou-se, em 1962, com Ernst A. R. Bergmann, de origem alemã, e
viveu em vários países. Morando em Osasco/ SP, colaborou no jornal A Região e na revista
Veredas. Foi membro atuante do Coral da USP. Voltando ao Espírito Santo, radicou-se na
Barra do Jucu/VV e integrou-se à cultura capixaba. Participa nas revistas do IGHES e da
AESL e no jornal A Gazeta como cronista semanal. Premiada em concursos nacionais:
poemas, literatura infantil, contos, crônicas e dramaturgia com a peça “O Espantalho do
Mané”. Assina, como letrista,  várias faixas dos discos “Ouro e Mel” e “Tinto e tropical”, de
Glória Gadelha com arranjos de Sivuca. Fala vários idiomas aprendidos em suas viagens
pelo mundo. Ocupa as cadeiras  nº 13 da Academia Feminina Espírito-santense de Letras e
a de nº 23 na Acad. de Letras Artes e Ciências de Osasco/SP; é membro do Instituto
Histórico e Geográfico/ES. É membro correspondente da Acad. Cachoeirense de Letras.
Publicou: Nas asas do vento (poesias  1992); Trança ( crônicas 2000); a trilogia: Castelã da lua,
Claridade e De Silêncio e de Ânforas (poesias 2004), o ecológico/infantil Era uma vez um lugar...
Juçará 2005. Em parceria: Trevo de quatro folhas (haicais 1999), Canzoni d’amore (poemas -
italiano-português 1999). Participações relevantes: A poesia Espírito-santense no século XX
(Ed. Imago 1998), Antologia de Escritoras Capixabas - 1998, A Parte que nos toca – 2000.
Participa em todas as antologias anuais publicadas pela AFESL e em vários tomos dos
Escritos de Vitória, editados pela SCET da PMV- 1995,  e da Coletânea Instantâneo, poesia e
prosa: fermento literário - SECES, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Literatura - 2005. Em
várias ocasiões, participou do Varal de Poesias de Manguinhos e dos Saraus da Barra do
Jucu. Integra ainda os Catálogos de Letras e Arte Capixabas, organização de Gracinha Neves.
Atuando no Teatro da Barra, dirigido por Paulo de Paula, interpretou vários papéis como
“Luiza Grimaldi”, “Maria Ortiz” e outros. Integra o grupo “Anima et Cor” (alma e coração)
de música medieval/renascentista, juntamente com a musicista Myrian Moreira (sua
idealizadora) e Anita Galveas, que já vem atuando nos meios culturais.

FUNDO DE GARRAFA...

Tocaram à porta. Abri!
Deparei-me com uns óculos que me olhavam de baixo para cima. Dois olhinhos

apertados, reduzidos pelas incrivelmente grossas lentes, esforçavam-se para enxergar. Um
menino (aparentava uns 10 anos), muito tímido, trazia brancas, alvíssimas cocadas, arrumadas
numa bandeja, bem cobertas com um paninho orlado de crochê e bordado de florezinhas.

 Quer comprar cocadas? Perguntou-me, com um fio de voz. Ante minha relutância,
acrescentou: - É para ajudar a comprar os óculos novos.

Meu coração ficou tão apertadinho como os olhos dele, e as lentes de minha
compaixão - tão grossas como as lentes que o traduziam - de imediato o projetaram no
meu coração. Mas não falo de compaixão, como mormente se entende. Não com o
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significado de piedade... ou qualquer sentimento menor que nos supõe superior e ao outro
humilha e inferioriza. Falo de amor. Com-paixão: sentir “com” ... estar na pele desse outro
profundamente - é identificação, consciência, partilha.

Ao entender as raízes, entrevi as dificuldades, os obstáculos, o pudor, a tocante
timidez...

 Para deixá-lo mais leve e à vontade, puxei conversa, valorizei o esforço, louvei a
iniciativa, falamos da escola. Ele saiu de minha casa com três livros emprestados (gostava
muito de ler, confessara) e... duas dúzias de cocadas a menos. Depois, nunca mais o vi; não
voltou nem pra me vender cocadas, nem pra devolver os livros – e já lá vão uns quinze anos.

Lembrei-me desse fato recentemente, ao levar meu netinho, Arthur, ao oculista. Ao
encomendar os óculos, caí dura com o preço: custavam “os olhos da cara”! Cáspite!... e eu
que nem sei fazer cocadas! ...e olha que nem eram fundo de garrafa nem nada. O Arthur
estava empolgadíssimo com a ideia de usar óculos, e o irmãozinho (Edgar) quase morre de
inveja, (sobreviveu porque lhe compramos um “de mentirinha”).

Dias depois, fomos buscar os óculos. O oftalmologista marcara um retorno para
conferir os graus, como é de praxe. Como de praxe, vinham colados nas lentes uns apliques
transparentes com números e sinais. Um estorvo para a impaciência do Arthur, que estava
louco para estreá-los.

 Recebeu-nos o jovem médico com seu jeitão compenetrado, conferiu a receita,
mediu e ajustou os óculos no ansioso rostinho do minicliente que tagarelava sem parar e,
agora, olhava-se no espelho, encantado.

Ao nos despedirmos, o médico entregou-nos uma sacola com a caixinha do “dito
cujo”, alguns prospectos e disse para o Arthur: – Tem algo pra você na sacola (bem que eu
estranhara o peso).  Ao chegarmos em casa, a surpresa: num pacote amarrado, estavam os
três livros que, há muitos e muitos anos, eu havia emprestado a um garotinho tímido que
me olhava de baixo pra cima, por detrás de umas lentes fundo de garrafa.

 – Êta, mundo velho !!!!

DEPOIS DA MEIA NOITE

Minh’alma, hoje, está para saudade.
Retomo, em sonho, à grande e antiga casa.
Nada mudou. O Cristo, na parede,
inda abençoa e nos sorri bondade.

Ouço vozes, risos, e, em algum canto,
alguém se esconde pra abafar o pranto;
sou eu, talvez... e que barulho é esse
que, intermitente, me perturba e abala?

Ouço o velho relógio lá na sala
bater as horas compassadamente,
mas desperto e me vejo, de repente,
vinte anos depois - e nem sei quem sou.
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Onde a vivacidade de outros tempos?
Meu coração já não galopa aos ventos;
bate baixinho, “cadenciadamente,
a o ritmo do relógio que badala”.

Meu sonho se acabou tão de repente
Não há nenhum relógio nesta sala,
só esse tic-tac intermitente
- meu coração que docemente fala.

TEMPO DE VENTANIA

Tem tempo de pular corda,
jogar peteca, pião,
tempo de correr na rua,
em carro de rolimã,
tempo de fazer fogueira,
soltar fogos e balão.
Tem tempo de papagaio,
pipa, raia, ventania
e tem tempo como hoje,
de saudade e nostalgia...

Minhas rugas se desfazem,
de novo minhas tranças crescem,
sou uma garota descalça,
e o tempo corre às avessas.
Jogo bola e os moleques
esquecem que sou menina;
pesco com anzol de alfinete,
roubo bombons da Dindinha,
e o pé de carambola
é o reino que eu domino.

Fico num canto na escola
porque pus rabo na Stella.
Fumo talo de samambaia,
faço cabana secreta,
tenho um tesouro escondido
e não suporto estudar.
Semana inteira “atravesso”.
Domingo vou comungar.
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Solto pipa no telhado;
“curto” circuito nos fios;
vem a “light”, ajeito as tranças,
foi algum moleque vadio...
Tenho estilingue e faquinha,
unha suja, perna arranhada,
duas tranças deslambidas
e franja despenteada.

Hoje vi pipas no céu... é tempo de ventania...
Coração, vira criança!
É tempo de nostalgia.

NO MORRO DA FONTE GRANDE

No Morro da Fonte Grande
havia uma grande pedra
lisa e plana
e uma fonte de água limpa.
As lavadeiras lavavam
as roupas dos ricos
que moravam nas ladeiras ricas
do sopé do morro.
Lavavam, cantando, anáguas rendadas,
lençóis de alvo linho que anil
rebrilhavam, corando alvoradas.
A estreita vereda resvalando pedras
entre samambaias e gritos de saguis
barbas de velho e longos cipós,
descia ligeira, subia cansada,
e todas as taperas
tinham cheiro de café.
As lavadeiras cantavam
no Morro da Fonte Grande.
E os brancos lençóis, nos varais, dançavam
numa festa alvinitente de fantasmas;
ou seriam velas pandas,
das caravelas dos sonhos
que as lavadeiras sonhavam?
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 VERSOS PARA UMA RUA MODERNA

“Se essa rua fosse minha,
eu mandava ladrilhar”
com caquinhos de lembranças,
para o meu amor sonhar.
Caminhando nessa rua
que não é minha nem sua,
rua sem identidade,
triste, vazia... tão nua,

Me pergunto: - O que fizeram?
Desumanizaram as ruas.
Elas nunca conheceram

As cantigas de ciranda,
e nem nunca despertaram,
na manhã enevoada,
com os tamancos do padeiro
ressoando na calçada.
Jamais tiveram comadres,
numa roda de cadeiras,
trançando seus pobres sonhos
nas noites enluaradas.
Enquanto isso, as mocinhas,
aos grupos, de braços dados,
prá lá e prá cá se exibiam
aos futuros namorados.

Pobres ruas de hoje em dia!
Sem candeeiro, sem lua,
sem crianças, sem poesia,
quando desce a madrugada
e a neblina se insinua,
elas não têm serenata;
jazem, como abandonadas:
sem histórias, sem canções,
sem velhos fantasmas, nada!

“Se essa rua fosse minha,
eu mandava ladrilhar

Com caquinhos de lembranças
para o meu amor sonhar.”
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 SACRÁRIO

“Silêncio, silêncio...
Olhai o sacrário!
A porta se abre,
já sai o Senhor”...
Havia um véu que, etéreo,
tudo guardava em mistério,
sob diáfana luz.
O que ali transparecia
mal se ousava adivinhar.
Mistério, uma bruma densa!
Em ponta de pé se andava,
em sussurros se falava,
quase nem se respirava!
Só se podia rezar.
Era ali que Deus morava,
com seu livro do destino,
sua longa barba de neve,
espada em fogo nas mãos.
Deus era o grande mistério!

E morava ali, sozinho,
numa caixa tão pequena
em cima do altar-mor!

Onde mora Deus agora?



CADEIRA 14
PATRONA: Adelina Lyrio Mululo
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 .Adelina Tecla Correia Lyrio (Mululo do marido) nasceu em 1863, no Espírito Santo,
filha do Coronel Joaquim Correia Lyrio. Faleceu em 1938. Foi a primeira mulher capixaba a
ver publicada, na imprensa local, a sua produção literária. Desejou estudar Medicina, mas foi
impedida pelo forte preconceito da época. Na década de 1880, ela marcou presença nos
jornais: O Conservador, O eco dos artista, O pirilampo, Província do Espírito Santo, Jornal Sete de
Setembro, A Folha de Vitória e Jornal Oficial. Educadora, desenhista e pianista, introduziu, por
iniciativa própria, nas Escolas Públicas do Espírito Santo, o teatro infantil como instrumento
pedagógico de apoio à integração e à aprendizagem da criança. Sua obra poética, esparsa
pelos jornais capixabas das últimas décadas do século XIX, foi reunida por Letícia Nassar
Matos Mesquita no livro A produção literária feminina nos jornais capixabas na segunda metade do
século XIX - A revelação de Adelina Lírio, onde estão publicados os 13 poemas da poetisa,
fruto dessa pesquisa.
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ACADÊMICA OCUPANTE: JOSEFA TELES DE OLIVEIRA

Josefa Teles Oliveira, poetisa e trovadora, nasceu em Frei Paulo, no Estado de Sergipe,
em 14 de dezembro de 1920, filha de Justiniano J. de Oliveira e de Elvira T. de Oliveira. Em
1974, mudou-se para o Espírito Santo, passando a residir em Cariacica, onde desenvolveu
atividades de assistência social, no IESBEM, e com presidiários. Fundou o Clube da Trova
de Cariacica, em 1985, e tem vários trabalhos publicados em coletâneas. Pertence a várias
instituições, entre as quais a Academia Feminina Espírito-santense de Letras, onde ocupa a
cadeira nº 14, cuja patrona é Adelina Tecla Correia Lyrio, e a Academia de Letras Municipais
do Brasil. Em sua homenagem, a Biblioteca do Município de Cariacica leva seu nome:
Biblioteca “Josefa Teles de Oliveira”. Obras:: Frente a frente com Josefa e participações nas
coletâneas: Floração; Mulher - Prosa e Verso; Poemar; Mulher Poesia Hoje II;Cantares do Outono em
Primaver; Pássaros Cânones da Trova;Canela verde, O Monitor Campista; Correio Literário, de Campos
RJ,  e participação no Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte, organizado por Maria das
Graças Silva Neves.

VITÓRIA

Amanheço nos teus sonhos,
cidade que me deslumbra,
buscando dias risonhos,
sem girassóis e penumbra,
que vestem tuas paisagens
de milagres e miragens.

Vitória! Quanta beleza
em tuas ilhas e praias
caprichos da Natureza.
As ondas te são alfaias
tecidas de amor e luz
sob os auspícios da Cruz.

Vejo-te em halos de sol,
os edifícios crescendo,
pondo os perfis ao arrebol,
onde o verde está morrendo.
Glória ao teu nome imortal,
presépio, palco e fanal.
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ILHA DE VITÓRIA

Como presépio à beira-mar, Vitória
abre-se ao pôr do sol. Os navegantes
ao longe, em coro, acenam-lhe na glória
de outros mares buscarem delirantes

em mangues, ilhas e penhascos, antes
cenário de esplendor na tarde flórea
pousavam aves de asas coruscantes,
travavam lutas os bravos da História.

Outra é a paisagem que hoje se modela
diante dos morros verdes e das águas
de vivas cores, primorosa tela.
Pena é que desses mártires e santos
oculte-se o fulgor de velhas mágoas
Em praias, ventos, luas e quebrantos



CADEIRA 15
PATRONA: Ailse Alves Santos
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Ailsa Alves Santos nasceu no município de Rio Novo do Sul, no Estado do Espírito
Santo, em 24 de junho de 1908. Formou-se, em Vitória, como Normalista, no Colégio do
Carmo, e lecionou na fazenda Rabelo, em Timbuí, município de Fundão, em Vargem Alta,
em Marechal Floriano e em Vitória, onde lecionou primeiro no Barro Vermelho e depois
em Jucutuquara, no Grupo Escolar Padre Anchieta, até aposentar-se.  Destacou-se, também,
no trabalho em prol dos marginalizados pela sociedade e atuou em instituições de caridade.
Professora, trovadora e poeta, publicou vários de seus poemas em jornais da época. Escreveu
textos para teatro infantil e comemorações escolares. Faleceu em Vitória, em 12 de junho de
1970.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARGARIDA LENA PIMENTEL

Margarida Lena Pimentel, filha de Natal Pedro Benatti Lenna e Eliza Sodré Lenna,
nascida a 8 de fevereiro de 1938 na cidade de Vitória – Espírito Santo, é Membro Honorário
da Academia Internacional de Letras; da Academia de Letras da Fronteira Sudoeste do RS;
da Academia de Letras de Uruguaiana; do Instituto Histórico e Geográfico de Uruguaiana;
da Associação Uruguaiinense de Escritores e Edt. É Membro da Academia Feminina Espí-
rito-santense de Letras e é  autora dos seguintes livros: Apenas um homem, publicado em
português, Edições do Val, 1965, Rio de Janeiro e mantido por 18 Bibliotecas mundiais;
Adultério sem flagrante, com 2 (duas ) edições publicadas entre 1969 e 1970, em português e
inglês, Livraria Eldorado, Rio de Janeiro, mantido por 28 (vinte e oito) bibliotecas mundiais;
Vento macho,  (duas) crônicas, cujas edições foram publicadas em 1967, em português, pela
Livraria São José, Rio de Janeiro, e são mantidas por 31 (trinta e uma) bibliotecas mundiais)
e crônicas publicadas em Revistas e Jornais: A Gazeta, A Tribuna e o Diário. Participou da
antologia da AFESL, Múltiplas faces (2010). Recebeu diplomas da Revista Brasília, Destaque
Especial no Concurso Nacional de Contos, 1993 e 1994, Medalha Cultural Revista Brasília.
Participou do Anuário de Escritores 2005, Casa do Novo Autor, Editora São Paulo. É autora
de contos e crônicas premiados em vários concursos literários e é Sócia do Clube Literário
Brasília.

CABRA-MACHO

Na linguagem popular, um homem corajoso é chamado de Cabra-Macho. Assim,
também, falava meu pai, quando contava as histórias de Lampião. E eu, ainda criança,
perguntava cheio de curiosidade, o que era cabra-macho. E meu pai respondia: “Cabra-
macho é um sujeito valente que enfrenta bala de aço!”

Depois. Veio Jerônimo Herói do Sertão, um seriado que a Rádio Nacional
transmitia todas  as tardes, mostrando um cabra-macho cheio de proezas que, pro muito
tempo, empolgou minha imaginação. E os heróis foram surgindo nos desenhos animados,
nos filmes e nas estórias em quadrinhos.

Mas, na realidade, eu nunca vi um cabra-macho de perto! Anos depois, quando S.
Exa. Meu marido era juiz da Vara da Família, mandou prender um cidadão que não pagava
a pensão dos filhos. Ao ser intimado a comparecer ao Fórum, o referido cidadão botou o
oficial de Justiça para correr da sua porta. Dia seguinte, voltou o oficial de Justiça com a
polícia e ele lutou feito um leão com os policiais. Finalmente, dominado e algemado,
chegou à presença do dr. Delegado. Assim mesmo, conseguiu quebrar tudo que tinha na
sala da Delegacia de Polícia.

O nome do valentão era João Capeta!
No dia marcado, ainda algemado e escoltado por quatro policiais, chegou João

Capeta à Vara de Família, onde o Juiz o aguardava. E lá estava eu, num cantinho da sala,
curiosa e lampreira, doida pra ver um cabra-macho de perto. Mas, fiquei triste ao ver um
cabra-macho algemado. Não combinava. S. Exa. Parece que percebeu o lado humano da
questão e mandou tirar as algemas do homem, que, para surpresa de todos os presentes,
comportou-se divinamente bem perante o juiz, deixando-me frustrada, sem graça, sem
saber o que dizer...
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Meses passados, li nos jornais que, numa tumultuada sessão na Assembleia
Legislativa do nosso Estado, onde se discutiam os vencimentos da Polícia Civil, um policial,
revoltado com o seu salário de fome, sacou uma arma e deu três tiros para cima, o que foi
suficiente para sete deputados caírem da cadeira e um, de tanto correr, quase quebrou a
perna.

Moral da estória: será que ainda existe cabra-macho?
Talvez, sim! Talvez, não!
Mas, eu acho mesmo que cabras-machos só existam mesmo lá pelas bandas do

Nordeste, porque aqui nessa linda cidade nossa, cabra-macho tá difícil, né?.

PALMEIRA IMPERIAL

Verticalidade é coisa difícil, entretanto a Palmeira Imperial exibe essa posição.
Como consegue?  Não sei! Tenho a impressão de que do céu desce um prumo e ela o segue
sem vacilar. Palmeira Imperial! Como eu gostaria de ser igual a você – elegante, altiva e bela!
Jamais se curva, na bajula, nem se contamina. Alheia às mediocridades terrenas, sobe ereta,
tentando atingir as nuvens. Seu tronco liso não em marcas, dir-se-ia que a passagem dos
anos não a afeta. Se alguém lhe atira às costas uma idade milenar, você desmente o intrometido
com o verde frescor das suas folhas.

Não marcha com o desfile militar que passa nem dança com a escola de samba que
a rodeia: Falam mal da sua passividade, mas seu viver sereno causa inveja a muita gente.
Enquanto outras árvores soçobram com a fúria das tempestades, você resiste altivamente
aos raios e aos ventos.

Sem ser santa, nem e heroína, todos a admiram. Conservadora por excelência,
jamais troca de roupa. Vestida sempre de verde, não pertence ao Exército. Descendente dos
trópicos adora o verão e não desfolha no inverno. Creio ser a Palmeira Imperial funcionária
pública, pois sempre a encontro às portas dos Palácios, Ministérios, Tribunais, também em
frente às Igrejas e descansando sempre na solidão das praças.

Palmeira Imperial! Um dia, quando criança, quis ser do seu tamanho... Os anos
passaram, e eu cresci tão pouco. É muito difícil manter uma existência equilibrada dentro
dos valores positivos, garantido a integridade da beleza pura e da paz interior. É muito
difícil falar de justiça para um mundo injusto, falar de bondade, amor e Deus, no meio de
tanta violência. Gostaria de ter sua força gigantesca enfrentando o temporal e queria manter
meus valores tão altos, assim como você mantém seus cocos intocáveis, que ninguém os
derruba... é  muito difícil.mas, apesar de tudo, eu consegui, minha amiga, ter uma consciência
tranquila, um grande respeito pelo próximo, muita Fe em Deus e a certeza de nunca ter feito
mal a ninguém. Isso me bastou para manter a cabeça erguida e poder contemplar sua
vertiginosa subida para o céu.

Palmeira Imperial! Por muitos anos ainda, você resistirá ao fragor das tempestades,
lutando contra a fúria dos raios e dos ventos. Assistirá comovida a passagem de muitas
gerações clamando por um mundo melhor e guardara no tremular triste dos seus verdes
leques o clamor  surdo de vozes proletárias lutando pelos seus direitos. E enquanto os
pobres se encontrarem nessa situação cruel, você, Palmeira Imperial, terá por consola apenas,
o beijo do sole as carícias das estrelas.
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A CABANA DO PAI TOMÁS

As mulheres, geralmente, procuram tirar o melhor proveito dos seus dotes físicos,
esquecendo-se, muitas vezes, de aproveitarem-se de um sólido dom que todas temos – a
inteligência. Porém não são todas, graças a Deus! Elas, muitas vezes, se lançam no atrevimento,
e quase sempre com sucesso em grandes feitos, como direi – coisas de homens.

A consagrada escritora americana Harriet Stowe que, há mais de cem anos, iniciou
uma revolta moral, precipitou a abolição dos escravos nos Estados Unidos com o seu ‘livro
“A Cabana do Pai Tomás”. Essa obra, traduzida para todos os idiomas, foi uma consagração
social, influindo poderosamente na modificação de uma mentalidade desumana adotada
por um povo ultracivilizado. Se  a escritora Harriet Stowe não soubesse sentir a morte do
negro Pai Tomás e não tivesse aguçado sua pena, Lincoln não seria, talvez, o maior presidente
americano. O lançamento desse livro foi tão feliz e oportuno que não faltou o espanto do
próprio Governo, quando lhe apresentaram a escrito: - “Então, esta á a jovem senhora
autora do livro que desencadeou esta guerra?” – disse-lhe Lincoln.

“A cabana do Pai Tomás” é um romance onde os personagens tomam os extremos
da bondade e compreensão, e de maldade e violência, em traços fortes. Esse livro tornou
impossível a aplicação da “Lei Escravo Fugitivo”, que negava a liberdade a quem assim
fizesse, levando, então, sem querer, essa mulher a iniciar o movimento antiescravagista nos
Estados Unidos.

George Sand, também, não escondeu sua admiração: - “Não posso dizer que sua
autora tenha talento, tal como este é entendido no mundo das letras, mas tem o tipo de
gênio mais necessário à humanidade”.

 Harriet mesma arrematou: - “Foi Deus quem escreveu. Eu fui somente seu ‘
instrumento”. Essa obra foi levada à ribalta em todo mundo, como uma advertência,

um apelo, em favor dos oprimidos, dos que sofrem discriminação e torturas. O mais duro
coração transigirá, lendo e sentindo que Harriet escreveu.

Em 1896, morreu aquela que, entre as mulheres do seu tempo, melhor soube sentir
e traduzir um problema que muitas vezes a força da força resolveria, mas a meiguice de um
coração de mãe soube melhor expressar e amar o filho alheio. É, assim, Harriet Stowe, ao
som de um hino de louvor contado por uma multidão de negros, desceu à sua última
morada.

“A Cabana do Pai Tomás” é um romance que merece ser lido qualquer dia, em
qualquer época, porque a escravidão acabou, mas o sofrimento dos excluídos deste século
continua o mesmo do século passado.

RETRATO DE CRISTO

Contemplo sempre a imagem de Cristo. Isto me faz vê-Io lutando contra a mitologia
pagã dominante, enfrentando o pacifismo enervante de Pôncio Pilares, deixando que o
povo o julgasse sem nenhuma verdade jurídica. Nem mesmo o temor da sublevação
Ievantou o general romano contra o Homem Santo: - “Se falei mal, traze o testemunho do
mal, se bem, porque me bates?”
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 Vejo-o assim: incriminando, injustiçado, condenado e crucificado.  Algozes togados
na escuridão da noite (ilegalidade perante o direito judaico), sem verdades para condenar,
condenaram assim mesmo. Mas

deixemos o julgamento de Cristo, porque todos têm conhecimento do fato. O que
estou contemplando agora é o poder enigmático que se irradia de sua extraordinária beleza.
E estou convencida de que os romanos, naquele tempo, também por isso, se impressionaram.

 Públio Léntulo, governador da Judeia, numa carta ao Senado Romano
incontestada, dizia assim: - “No momento em que vos escrevo, existe aqui um homem de
singular virtude, que se chama Jesus. Os bárbaros o têm em conta de profeta, mas os seus
sectários o adoram co-

mo filho dos deuses imortais. Ressuscita os mortos e cura os enfermos, falando-
lhe e tocando-os. É de estatura elevada e bem conformada, de aspecto ingênuo e venerável.
Seus cabelos de uma cor indefinível caem-lhe em anéis, até abaixo das orelhas e espalham-se
pelos ombros com uma graça infinita, trazendo-os Ele à moda dos Nazarenos. Tem fonte
larga, espaçosa e as faces coloridas de amável rubor. O nariz e a boca de uma admirável
regularidade. A barba, da mesma cor dos cabelos, desce-lhe espessa até o peito, bipartida à
semelhança: de forquilha. Seus olhos são brilhantes, claros e pequenos. Prega com majestade.
Suas exortações são cheias de brandura. Fala  com muita eloquencia e gravidade. Ninguém
jamais o viu rir. Muitos, porém, o têm visto chorar, não poucas vezes! É, sobretudo, sábio,
moderado e modesto. Um homem, enfim, que, por suas divinas perfeições. se eleva acima
de todos os filhos dos homens”.

No fundo do seu coração, ou melhor, consciência, Públio Léntulo tinha certeza de
que Cristo era realmente o filho de Deus, e essa descrição sua, de impecável beleza, perfilando
os traços fisionômicos de Cristo, juntamente com os demais obtidos, deram a convicção
aos pintores renascentistas. Por isso é que a imagem do filho de Deus ultrapassou dois mil
anos e hoje é aceita pelos cristãos ou não cristãos. Enfim, se não é aceita por alguns, isso não
impede que o mundo inteiro conheça o seu rosto!

E graças a Públio Léntulo, eu estou aqui a contemplá-la!



CADEIRA 16
PATRONA: Sylvia Meireles da S. Santos
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 Sylvia Meirelles da Silva Santos nasceu em 25 de abril de 1889 em Vitória, capital do
Estado do Espírito Santo, filha única de Maria Hora de Oliveira e Justiniano Martins de
Azambuja Meyrelles. Era chamada, pelos íntimos, de Dona Santinha. Estudou, desde meni-
na, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (Colégio do Carmo), colégio que, diante das
dificuldades dos primeiros tempos, socorreu, com a ajuda dos pais. Nessa instituição
educacional, ainda como aluna, elaborou peças curtas de teatro para as comemorações de fim
de ano, ou em homenagens a visitantes ilustres. Foi criadora do Hino de Despedida do
Colégio do Carmo, em 1911. Colaborou em jornais da época e escreveu regularmente para o
jornal O Repórter. Liderou o movimento do voto feminino, no Espírito Santo, na função de
Presidente da Federação Espírito-santense pelo Progresso Feminino, em Vitória, nomeada
que foi pela líder do feminismo no Brasil, Bertha Lutz. Foi, também, precursora da defesa do
direito e do dever do trabalho da mulher. Candidatou-se a deputada estadual, obtendo
expressiva votação. Era casada com Aristides da Silva Santos, advogado, jornalista, poeta,
membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e um dos fundadores da
Faculdade de Direito do Espírito Santo, de quem ficou viúva ainda muito jovem. Trabalhou
ativamente para a criação e manutenção, ao lado do marido, da Escola das Crianças Descalças,
que funcionava na Loja Maçônica União e Progresso, na Cidade Alta. Foi professora de francês,
poeta, declamadora, ativista cultural e social. Muitas de suas peças foram encenadas por colegas
e alunos da Escola Normal Pedro II. Faleceu em Vitória, em 19 de outubro de 1990, aos 101
anos de idade.
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1ª. OCUPANTE: MARIA HELENA TEIXEIRA DE SIQUEIRA

Maria Helena Teixeira de Siqueira, empresária e escritora, nasceu em Porto Alegre (RS).
Era Bacharel em Filosofia, na opção de Letras Neolatinas, pela PUC do RJ, Bacharel em
Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Ufes, com Especialização em Direito Empresarial
também pela Ufes. Foi Professora de Português e Espanhol do Colégio Estadual de Vitória
(ES). Foi Professora de Português, Chefe do Departamento de Comunicação e Expressão,
Diretora Educacional e Chefe do Departamento de Pedagogia e Apoio Didático da Escola
Técnica Federal do Espírito Santo. Foi Diretora Executiva da Fundação Jônice Tristão e
Assessora da Presidência da Tristão Administração e Participações S. A. (Vitória , ES).  Foi
membro da Academia Espírito-santense de Letras, a qual presidiu no biênio 2000-2004. Foi,
também, membro da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, do Instituto Históri-
co e Geográfico do Espírito Santo, da Associação de Imprensa e da Academia Cachoeirense de
Letras (ES). Recebeu título de Cidadã Honorária de Vitória e do Estado do Espírito Santo.
Participou em organização de coletâneas literárias e possui várias publicações, no Brasil, de
poemas e crônicas, em antologias literárias. Em 2006, lançou Janelas abertas, coletânea de
crônicas e apreciações literárias, que, segundo o prefacista, o escritor e acadêmico Aylton Rocha
Bermudes, “embelezam e opulentam o panorama literário espírito-santense”. Colaborou
em revistas e jornais do Espírito Santo e de Minas Gerais e foi cronista do Caderno Dois de
A Gazeta (Vitória, ES). Publicou  vários livros de literatura juvenil, entre eles O gato que desejava
ser rato, primeiro livro publicado em papel reciclado no Brasil, e Joaninha faceira, edição bilíngue
(português e espanhol).Faleceu em 20 de janeiro de 2010.

ACADÊMICA OCUPANTE:   RENATA BOMFIM

Renata Bomfim é o nome artístico de Renata Oliveira Bomfim (1972), natural de Vitória,
ES. Bacharel em Artes Plásticas, Mestre e Doutoranda em Letras pela Universidade Federal do
Espírito Santo, a escritora especializou-se em Arteterapia na Saúde e na Educação, em Psicologia
Analítica Junguiana e em Psicossomática. Nas artes Plásticas, atuou como mosaicista, partici-
pando de exposições coletiva e individual. Atualmente, dedica-se à literatura e à educação
socioambiental. É autora do blog literário Letra e Fel, publicou seus poemas em antologias e,
em 2010, publicou Mina, primeiro livro de poemas. A escritora possui artigos e ensaios
publicados no Brasil e no exterior.

EXPERIMENTAL

Rompeu-se o que era de ouro e fino e delicado.
Brocado de oníricas texturas,
agora, embrutecido, pedra dura,
guarda tramas, fissuras de sonhos
amordaçados.
Fóssil de um eu cintilante e genuíno
que celebrava o dia e bebia o vinho do porvir
ornamentado de linho fino e rendas.
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Agora, sorve o amargor da lembrança
sem saber qual direção seguir.
Haverá cura para esse mal
que embarga a voz?
Haverá saída desse escarpado íngreme?
Uma fenda, um vão?
Preces e rogos e oferendas
para um deus pagão
Cultos para aplacar no corpo o desejo ardente,
para cessar o brilho intermitente,
ofuscado apenas pela dúvida.
Ao fim, encenar, num gesto
indecente- libertino- libertário,
voo inaugural para uma nova existência.

DIONÍSIO
                   Para Rubén Darío

Na selva sagrada
os instintos afloram.
Cada planta, cada bicho, o ar,
tudo é vivo, tudo fala.
Do verde brotam
movimentos sinuosos,
sussurros, risos...
É a ninfa que, do deus imponente,
bebe o vinho.
Ela se torna a própria taça
transbordante de desejos.
Dionísio, em desalinho, a enreda
arrastando-a, furtivo, por entre a relva,
para que, desabroche, caprichosa e perfumada.
Ela cede aos seus apelos e se deixa possuir
Seu corpo agora é fluidez entre mãos ásperas.
É gazela, impiedosa,
a sua lança a transpassa.
Fustigada, ela quer mais...
Agora os dentes do deus a carne adentram,
marcam-na signos criados
por seus chifres reluzentes.
A ninfa ascende entre agonias,
a selva orquestra gemidos de prazer.
Em êxtase, comungam contentes.
Ela reverencia o deus pagão
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senhor dos seres desse reino,
depois, descansa, recordando o idílio,
até que a noite lhe cubra
com seu manto de prata.

A DOÇURA DA CARNE

A carne apodrece de tanta doçura,
as palavras, torrões, desenham cadeias de montes,
cujos picos, cobertos de açúcar, convidam.
No sangue, as plaquetas enfraquecidas se rendem.
Há fenda na carne, líquido carmim jorra abundante.
Quem sequer  imagina penetrar este ermo que me invade?
Caminho só, essa é a lei, caminho...
De tanta doçura as mãos derretem,
se fazem arredias em frente ao Jardim.
Sufoquei  Íris, Lírios, Cravos, Violetas, Margaridas,
de tanto desejo, embriagada pela falta.
Despetalei uma a uma
como quem ama pela primeira vez.
Essa carne à mostra, afável de brandura,
está em decomposição e exsuda licores.
É a beleza revelando a sua outra face.

NÃO MATERIALIDADE

Eu-pedra preciso cindir,
quebrar,
partir,
fazer-me em mil,
mas não posso.
Seria mais fácil cultivar a glória, que,
sob o sol, é vã.
Eu-água preciso derramar-me,
fluir,
inundar,
mas não posso.
Seria mais fácil empoçar-me em desejos
e vontades sem sentido, que,
sob o sol,
são apenas vaidades.
Eu-planta poderia florir,
nutrir,
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multiplicar,
mas não posso.
Seria mais fácil entregar-me à força
do egoísmo parasita
que corrói a carne e intoxica o sangue.
Sim, seria mais fácil escutar a voz
de um eu enganoso
que cala outras vozes entusiastas,
mascarando a verdadeira identidade,
a cósmica.
Eu superior, big bang latente
de ações de paz e solidariedade:
Eu-não-eu, Tu!
Que brote de nós a luz necessária.
Que saltem das cabeças e dos corações
de homens e mulheres, letras benditas
agrupadas em palavras que apontam para o porvir.
Que surjam frases que confluam
para os rios do bem dizer.

Que nasça austero o outro ser e desfaça
mal-entendidos. Que surja um novo tempo
de brotação sobre a terra
para acabar com a fome de sentido,
para colhermos o fruto, poesia, que será liberado,
acessível, e nunca mais o saber
será proibido.

ENTRE A LUZ E A ESCURIDÃO

Entre a luz e a escuridão
há um rasgo,
uma fissura,
por onde o tempo espia.
De lá se contrai,
em dores, a ternura.
E já nascemos na bruteza,
com um grito embargado na garganta,
que, quando liberto,
revela ecos de outras vidas,
palavras-trama e
somos postos entre
o estro e a afasia.
Sempre em busca da beleza,
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a alma só na arte se encontra,
aprende a plasmar a terra e a si,
sua ferramenta, o coração.
E, para valiadar a existência,
transforma o caos em esperança,
recria, se para fora do tempo,
nas asas da poesia.

QUESTÕES POÉTICAS

Antônio, o que faço?
Colonizaram a minha bandeira.
Agora toda empresa é responsável,
toda exploração, sustentável,
toda carne, sadia,
mesmo que o bicho nasça, viva e morra
de forma miserável.
Antonio, onde me encaixo?
Neste mundo, estou tão Só!
Me espanca este plágio:
“Ó dobres dos poentes às Ave-Marias!
Ó Cabo do Mundo! Moreia da Maia!
Estrada de Santiago! Sete-Estrelo!
Casas dos pobres que o luar, à noite, caia...”
E você, José, que faz versos,
que ama, protesta?
Me diga: onde está a poesia?
O verbo também
tornou-se terra pisada?
Os ritos de fecundidade,
necessários para garantir a safra
do bem-dizer, serão ainda executados?
Me diga: e agora, José?
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ROGO

Vem, amor,
entra aqui de mansinho e
conhece o meu mundo,
revelado só para ti.
Desliza por entre os lençóis,
senta à mesa.
São teus os meus espaços,
os meus sonhos e embaraços.
Entra, traz contigo braços fortes,
me abraça e cobre com
beijos ardentes,
traz também,
o teu sorriso de luz.
Cava o meu chão e
planta a tua semente,
rega com amor essa terra,
ressequida de solidão.
Faz cair sobre mim maná,
faz jorrar, abundantemente,
o teu leite e mel,
e me sacia com o teu pão.



CADEIRA 17
PATRONA: Maria Magdalena Pisa
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Maria Magdalena Pisa, educadora, nasceu na Vila de Itapemirim-ES, em 9 de fevereiro
de 1900, e faleceu em Vitória , em 28 de dezembro de 1979.  estudou no Colégio de Nossa
Senhora auxiliadora, em Vitóira, e, de 1913 a 1916, na Vila de Itapemirim, com o poeta
Narciso da Costa Araújo, aprofundando-se em português, matemática, francês, inglês,
italiano, elementos de física e química , latim e grego.

Diplomou-se na Escola Normal, em Vitória, e foi Regente da escola isolada de
Virgínia (Jaciguá), em Vargem Alta, de 1923 1 1924, Regente de classe do Grupo Escolar
Bernardino Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim, de 1925 a 1931. Foi fundadora e
diretora do Grupo Escolar Quintiniano de Azevedo, em Cachoeiro de Itapemirim, de 1923
a 1933, e fundadora do Grupo Escolar Padre Anchieta, onde foi diretora durante quatorze
anos. De 1948 a 1955, foi diretora da Divisão de Orientação e Pesquisas Pedagógicas da
Secretaria de Educação e Cultura. Representou o Estado do Espírito Santo no Congresso
de Ensino Rural, em Belo Horizonte, em 1949, e recebeu o título de cidadã vitoriense, pela
Câmara Municipal de Vitória.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA DO CARMO M. SCHNEIDER

Maria do Carmo Marino Schneider nasceu em Colatina, Espírito Santo, em 1 de setembro
de 1941. Professora universitária, graduada em Letras pela FAFI -ES, com Mestrado em
Educação pela PUC-RJ. Lecionou as disciplinas Metodologia do Ensino Superior e
Metodologia da Pesquisa em cursos de Pós-graduação da UFES, CONSULTIME,
EMATRA, UVV e SABERES.É membro da Academia Feminina de Letras e do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito  Santo. Obras publicadas: Fio de Prumo, Só Ser, Nós,
Sonatas, Aquarelas Poéticas, Ave-Marias, Mistral (bilingue:francês/português), Canzoni d´amore
(bilingue: italiano/português) e três de pesquisa: A música folclórica brasileira: das origens à
modernidade  Victor Hugo: a face desconhecida de um gênio, Victor Hugo: a voz do exílio.
Tem trabalhos publicados em antologias de poetas brasileiros em Brasília, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo.

SOL NEGRO

Celebro, enfim, a paz e a claridade,
Na alma, já curada do seu mal,
Não mais brilha o sol negro de Nerval.

Tristeza, dor e vã temeridade
São marcas de temível vendaval
Que, uma vez findo, soa tão banal.

Um brilho alvinitente no olhar,
Breve sorriso que o lábio esboça

São traços visíveis a espelhar
Envelhecida alma que remoça.

DREAM

Antigo fantasma visitou-me em sonho.
A mesma face, os mesmos gestos
e a ala mansa sussurrada em meus ouvidos.
Enlaçou-me a cintura, beijou-me os cabelos
 e evocou-me desejos sublimados
em insistente convite aos meus sentidos...
Quero segui-lo, mas já não consigo.
Olho ao redor e, em meio à espessa bruma,
contemplo os despojos do passado
 que jazem insepultos na memória:
ciúme, solidão, insegurança,
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melancolia, dor e desalento
a me lembrarem os momentos tristes
de uma ilusão fugaz e transitória.
Como um retrato a esmaecer no tempo,
seu rosto, no ar, aos poucos se esfumaça.
Liberta, estou, enfim, de negra teia
que até no sonho me enleia e enlaça...
Em sonho ou desperta, não mais sofro ou temo.

FLORAÇÃO

Plantei-as no outono,
um outono frio e sem cor...
Pensei que não fossem brotar
nem florescer no irromper do estio.
Sobreviveram ao duro inverno
que fazia tiritar a alma
e adormecer os sonhos.
Hoje, meu coração, terra fértil,
é assim feito um jardim
de florescência nova,
onde as sementes proliferam.
Cada verso é um botão em flor
anunciando a primavera.
Cada canção é um louvor à vida,
ao amor que desertou,
às coisas que não foram
e às lembranças que restaram.
Minha poesia permaneceu intacta.
Depois de muito tempo,
há, no ar, um cheiro de felicidade.

SILÊNCIOS...

A vida é feita de silêncios.
Silêncios que se agigantam
e vibram em inarticulados discursos.
O silêncio dos covardes
que os impede de olhar, imunes,
a própria face no espelho.
O silêncio dos inocentes
Que, sob a mão do carrasco,
têm a voz petrificada na garganta.
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O silêncio dos culpados,
que lhes morde a boca
e aguilhoa a impura consciência.
O silêncio dos assassinos
de vidas, de sonhos,
- tormenta de suas noites indormidas.
O silêncio dos abandonados,
- túmulo de lembranças
e dos sonhos não vividos.
O silêncio dos santos e dos puros,
em vibração que ascende às alturas
irisado de nívea claridade.
E, em todos esses silêncios,
- de parias, de crentes, de ateus –
ecoa, interminável e altissonante,
a voz amorável de Deus.

A LIÇÃO DO SILÊNCIO

Aprendi com minha mãe
que a verdade é dom divino,
cristalina água a fluir
de nossas almas-rios,
alimentando os campos do mundo
de compreensão e entendimento.
Ah, minha mãe,
por que não me ensinou
que nossas verdades,
quando silenciadas,
se transformam em lama,
pútrida e fétida,
sufocando o solo
onde foram semeados
respeito, ternura e amor ?
Por que não me disse, mãe,
que nossas verdades assumidas
são as falácias, as hipocrisias,
as mentiras dos outros,
que deitam suas sementes
em campo fértil, mas descuidado,
onde irá proliferar pseudo-amor ?
A vida me instruiu, mãe,
que o silêncio dos lábios é mel,
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mas que o do Espírito é luz,
chama velada pelas sombras
que um dia se dissiparão,
desfazendo enganos e mágoas,
e resgatando o amor perdido.

DESTINO

Tranquilos como as águas de um rio,
assim se vão meus dias ...
Sou como o verde ramo
que se deixa levar
sob o morno sol do estio.
Troncos, pedras, seixos,
nada impede meu caminho.
Apenas o vento me conduz
em suas asas de pluma.
Para onde? Não sei...
Talvez para a grande foz
onde todos os rios deságuam
e onde o barqueiro me espera
para a pontual travessia...

A VOZ DO SILÊNCIO

Ouço a voz do silêncio.
Uma voz que me chamava
há muito e eu não ouvia.
Uma voz sussurrante e serena,
uma cantiga de acalanto
para curar mal da alma
que padece, em desalento.
Ouço a voz do silêncio.
E sua voz me penetra
como a chuva em terra estéril,
abrindo sulcos e vales,
fazendo brotar a vida.
Tudo é silêncio e mais nada...
E todo um mundo escondido
emerge da escuridão.
Sua voz, sutil magia,
ecoa fundo na alma
adormecendo a tristeza,
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trazendo a paz e a calma
e acordando a razão.

NO JARDIM DAS SOMBRAS

Os lábios silenciaram
no jardim das sombras.
Restaram apenas soluços,
suspensos no ar,
ameaçando quebrar a paz
quase imperceptível
de uma alma errante,
em busca da luz.
Ó minh’alma, solitária alma,
que caminhos percorrerás,
procurando silenciar os ecos
de um maldito discurso
que ainda explode em tuas entranhas,
reflexo de insensato instante ?
Por quanto tempo vagarás,
apagando da memória do coração
a letra lâmina afiada
que abriu sulcos profundos
e tingiu de negro sangue o peito amante ?
Que sons e mantras entoarás
buscando confundir os silvos das serpentes,
os rugidos de feras leoninas
que feriram os teus ouvidos
anunciando perfídia, medo e dor?
Ó minh’alma, solitária alma,
não basta cerrar os lábios.
Emudece, cala a voz interior,
sufoca o grito inaudível,
para que teu jardim de sombras
se converta em canteiro de luz !

OS AMORES PASSAM...

Os amores todos passam...
As amizades reais, essas não.
Há, na amizade, um sentimento
fiel que é quase amor.
Uma lealdade que se faz presente
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a todo tempo e a toda hora,
e que não vê distâncias a transpor.
Quando há sofrimento,
 é o conforto;
quando há tristeza,
é a companheira;
quando há segredo,
é o ouvido atento.
E, se a alegria em nossa alma aflora,
ela canta e dança junto a nós,
em um arroubo de contentamento.
E, na ciranda da vida
_ que nos arrasta de roldão _ ,
na saúde ou na doença,
na tristeza ou na alegria,
na riqueza ou na pobreza,
se temos a benção da amizade,
nunca padeceremos na indigência,
nunca sentiremos solidão.

FLORAÇÃO

Plantei-as no outono,
um outono frio e sem cor...
Pensei que não fossem brotar
nem florescer no irromper do estio.
Sobreviveram ao duro inverno
que fazia tiritar a alma
e adormecer os sonhos.
Hoje, meu coração, terra fértil,
é assim feito um jardim
de florescência nova,
onde as sementes proliferam.
Cada verso é um botão em flor
anunciando a primavera.
Cada canção é um louvor à vida,
ao amor que desertou,
às coisas que não foram
e às lembranças que restaram.
Minha poesia permaneceu intacta.
Depois de muito tempo,
há, no ar, um cheiro de felicidade.



CADEIRA 18
PATRONA: Maria Penedo
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Maria Penedo, pianista e compositora, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim- ES, em
17 de maio de 1903, e morreu em Vitória, em 24 de novembro de 1974. Diplomou-se, com
distinção, no Rio de Janeiro, no Instituto Roxo. No Espírito Santo, com uma vida dedicada
à música, deu aulas particulares de piano em alegre e Cachoeiro de Itapemirim. Foi distinguida
pelo Governo do Estado do Espírito Santo para estudar no Conservatório Nacional de
Canto Orfeônico (RJ) sob a direção de Villa Lobos. Trabalhou como professora de canto
orfeônico na Escola Técnica de Vitória (hoje IFE), criando , ali, o Orfeão Lorenzo Fernandez,
e foi também professora de canto orfeônico no Colégio do Carmo. Em suas apresentações,
inseria cantos do folclore nacional e do folclore capixaba. Proferiu palestras e compôs a
música do hino Oficial da Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Recebeu título de
Cachoeirense Ausente e de Cidadã Vitoriense.
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ACADÊMICA OCUPANTE: SANDRA GERALDA AMORIM BUNJES

Sandra Geralda Amorim Bunjes  é professora em diversas escolas, pintora e poetisa,
Graduada em Pedagogia pela FASE, Pós-Graduada em Psicopedagogia Clinica e Empresarial.
Curso de Alfabetização de Adultos pelo Método Laubach. Participou no Seminário de
Psicologia na Universidade Católica de Petrópolis, no Seminário da Língua Portuguesa:
“Desafios e Soluções”, promovido pela Academia Brasileira de Letras (ABL). Organizou
diversos Eventos Litero-musicais (1990-1995), “Noite de poesia” – congraçamento de
poetas e escritores que participavam – Hotel Porto do Sol - Hotel Senac. Como educadora,
nunca se omitiu a prestar colaboração onde se fizesse necessária a sua atuação. Membro
fundador da Academia de Letras e Artes da Serra, foi diretora do Sindicato dos Servidores
do município da Serra (SERMUS) e Conselheira do Conselho Estadual de Cultura e do
Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura de Vitória. Membro do Clube dos Trovadores
Capixabas e membro fundador da Igreja Católica São Francisco de Assis, em Jardim da
Penha. Obras publicadas: A Natureza meu Universo, Movida pela natureza, Coletâneas Cantares de
Outono na Primavera, Poemar, Caleidoscópio, Trovadores Capixabas, Escritores do Brasil.

VITÓRIA

Bela ilha, que encanta o Brasil,
Visitada por Saint Hilaire,
Pesquisador de grande cultura,
Que se encantou com nossa terra
E deixou a marca da sua desenvoltura.
O povo indígena, muito inteligente,
Defendeu a nossa terra com bravura.
Já civilizado, formou um forte
Abatendo os holandezes lá do norte.

Vitória, bela mulher exuberante,
Comanda a sua terra varonil.
A todos os capixabas defendendo
Seu belo recanto no Brasil.

A Maria Ortiz, presto homenagem
Por ser mulher inteligente,
Com água fervendo defendeu
A nossa terra invadida.
Terra de grande beleza panorâmica
Belas lagoas, vales, praias e montanhas.
A beleza granítica do Frade e a Freira
Que está entre Rio Novo do Sul e Cachoeiro
Esculpida pela natureza.
O Frade ao lado da Freira
Se amando com certeza.
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PENEDO

Bela pedra, na entrada do canal de Vitória.
È importante marco da paisagem
Que marca sua história.
Foi guardião contra as invasões estrangeiras
Sempre destacado em reportagens.
O tombamento do Penedo
Foi feito pela Associação Capixaba de
Proteção ao Meio Ambiente,
Para ele não ser desfigurado
Com a construção do Cais de Capuaba
E ficar sempre preservado.
É bela a sua formação rochosa
Que orienta a navegação
Pela sua imponente beleza
Contornando o mar e toda a vegetação.
Com 135 metros de altura
Guarda mensagens dos marinheiros
Que ali passam, em navio,
Saudando o belo monumento.
Com a derrocagem do cais de Capuaba
Uma parte do Penedo foi destruída
Mas agora com nova administração,
É sempre preservada a vegetação,
Até com iluminação.
Também Saint Hilaire e Charles Hovett
Chamaram-no de Pão de Açúcar
Por causa da formação geológica
Por sua exuberância
Por sua elegância.
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IRMÃ MARCELINA

Hoje, trinta de julho de dois mil e um,
O povo capixaba chora
A morte da Irmã Marcelina
Que ao menor carente
Sempre se dedicou
Com trabalho envolvente.
Lá do alto, ouvem-se os sinos
Chamando, com badalar suave,
Pedindo que vá para o céu
Aquela linda mulher divina
Que foi na terra Irmã Marcelina.
Hoje,os meninos capixabas
Estão sentindo a dor
No coração, de mansinho.
Vá, Irmã Marcelina,
Para o céu com o seu silêncio.
Vá ficar perto de Jesus,
Trazendo para o povo capixaba
A proteção da divina Cruz.
Mulher de tamanha ternura
Fez seu trabalho com carinho.
Dedicou-se à pobreza
Com fibra, de mansinho.
Hoje, escuto ressoar, lá no céu
Os respingos de amor
Dados pela Irmã Marcelina
No seu reino de esplendor.
Mulher Santa, de suave carinho
Que ao carente se dedicou
Com trabalho e afinco, de mansinho.
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PARQUE PEDRA DA CEBOLA

A Pedra da Cebola, lá no alto,
esculpida pela natureza
com formato de cebola,
surpreende-nos por tamanha beleza.
O parque é de uma harmonia sem igual,
composto de plantas típicas
e lagos com peixes coloridos,
tartarugas pequeninas
e um lindo pavão multicolor.
Na parte mais alta
Fica o espaço cultural,
A casa de meditação
E um jardim oriental.

É um parque com muita diversão.
Tem prática de alpinismo
em seu enorme paredão.
Nele, pode-se apreciar a beleza natural e
descansar com cânticos dos passarinhos.
É realmente um parque aconchegante
desabrochado nos corações capixabas,
de enamorados amantes.

Também tem quadra de futebol
e pista de patinação.
Tudo isto, a galera se encanta
com amor no coração.
As belas árvores desse bosque
são típicas da Mata Atlântica.
Balançam com o vento forte,
saudando o capixaba
daqui e do lado norte.
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PRAIA DE CAMBURI

É uma bela praia, com cinco quilômetros de extensão.
Todos desfrutam a natureza
E o Cooper no calçadão.
Cheiro de algas marinhas
As peixadas, nos restaurantes da redondeza
A pizza da Tratoria Toscana, com certeza.
Com a galera do Bool
É a praia de maior animação.
Seus inúmeros jogos de vôlei e futebol,
Trazem jogadores de tradição,
Dando cobertura e filmando todo jogo
Vemos a Gazeta, o SBT e a Rede Globo.
Camburi é a praia preferida pela jovem guarda.
À noite, a bela iluminação
Também desfrutam os namorados
E frequentadores de todas as idades.
Camburi, com sua força e beleza,
Restaurantes, bares e áreas de lazer
A moqueca do Partido Alto
É uma delícia sem igual.
O turista se encanta
Indo sempre ao local.
O pagode na Praia de Camburi
Tem um som especial,
É uma atração constante
Para conquistar o visitante.
Camburi, bela praia encantada.
Patrimônio de Vitória.
Guardo na minha memória
Bons momentos e recordações,
Simplicidade e emoções.
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COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA (Sacre-Coeur)

O mais belo Colégio de Vitória
situado sobre uma montanha
recanto belo da ecologia,
com linda vista, ao seu redor.
A verdade sem fantasia

Para as meninas, estudantes,
também desfrutarem uma linda praia,
piquenique e banho do mar,
e as freiras a cuidar.

A vista é linda e reluzente:
lá no Sacré-Coeur se desfruta a natureza, podendo apreciar o mar
com simplicidade e certeza.

As freiras Aparecida (Paré), Auxiliadora e Celina,
cultivando em nossos corações
sempre boas lembranças.

As festas juninas eram bem animadas,
com as mães, colaborando no trabalho,
deixando em nossos corações
lembranças em retalhos.

Sacré-Coeur, boas lembranças,
com a imagem de Nossa Senhora,
sempre nos acompanhando,
ntem, sempre e agora.
Também a sua capela,
sempre linda e angelical,
A imagem de Nossa Senhora
no alto do seu pedestal.



CADEIRA 19
PATRONA: Hilda Pessoa Prado
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Hilda Pessoa Prado nasceu em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, em 16 de
março de 1894, filha de Zulmira Coutinho e de Ignácio Tomaz Pessoa. Dedicou toda a sua
vida à questão educacional. Foi grande inovadora das técnicas educacionais. Baseada na sua
própria experiência e, também, nos mestres de educação infantil brasileira da época, introduziu
práticas modernas no ensino. No Espírito Santo, foi a precursora dos exames psicotécnicos
e médico-somáticos, aplicados como instrumento de orientação vocacional às crianças. Foi
conceituada orientadora dos pais de alunos no encaminhamento destes aos cursos secundário
e superior. Promoveu concorridas exposições em que divulgava as atividades e os trabalhos
acadêmicos de seus discípulos. Igualmente concorridos foram os recitais de música, teatro
e dança, com a utilização de artistas mirins. Desenvolveu um sistema de dados, informações
e anotações da vida acadêmica de seus alunos, que era utilizado para acompanhamento de
seu progresso moral, intelectual e artístico. Muitas vezes, oferecia uma ficha da vida escolar
da infância e juventude aos seus ex-alunos, laureados no 3º grau. Chefiou, no Espírito
Santo, o Movimento Bandeirante Brasileiro. Foi fundadora e dirigente, por 27 anos, do
Jardim de Infância Ernestina Pessoa. O primeiro acampamento feminino capixaba foi
realizado por ela, no município de Cariacica. Faleceu em Vitória, a 09 de dezembro de 1967.
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ACADÊMICA OCUPANTE: LÉA BRIGIDA DE ALVARENGA ROSA

Léa Brígida Rocha de Alvarenga Rosa, natural de Cachoeiro do Itapemirim, onde nasceu
em 01 de fevereiro. Iniciou seus estudos secundários, sendo estes concluídos no Colégio do
Carmo e no Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória. Graduada em História pela
Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado e doutorado na USP. Foi professora
do Colégio Estadual, da Ufes e da Faculdade de Ciências Humanas de Vitória. São obras de
sua autoria: Vitória a Minas; Implantação de vias férreas no Brasil: incentivo e legislação; Condições
da província do Espírito Santo — primeiros caminhos de Minas Gerais e Minério de ferro:
políticas oficiais e planos empresariais. Publicou em coautoria com Luiz Guilherme Santos
Neves e Renato José Costa Pacheco: Espírito Santo, minha terra, minha gente e com . Ivan
Borgo: Norte do Espírito Santo: ciclo madeireiro e povoamento; Vila Velha: Nosso município e
Noções Históricas e Geográficas, com  Luiz Guilherme Santos Neves e Renato José Costa
Pacheco.





CADEIRA 20
PATRONA: Juracy Loureiro Machado
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Juracy Loureiro Machado nasceu no município de Iconha, no Estado do Espírito
Santo, em 10 de outubro de 1907, e faleceu em 7 de setembro de 1973, em Vitória. Estudou
na Escola Modelo Jerônimo Monteiro, em Vitória. Dada as suas qualidades de educadora,
foi nomeada pelo diretor da Escola Técnica, em 1962, para as funções de Diretora do
Departamento Educacional. Pelo MEC foi nomeada, em 1963, professora de Ensino In-
dustrial Técnico, cargo no qual se aposentou. Após a aposentadoria, foi convidada, em
1967, pela direção da escola, para prestar serviços como Diretora do Departamento Educa-
cional da Escola Técnica. Recebeu muitas homenagens como educadora, pelo seu desvelo
ao magistério, como  a Medalha comemorativa do Centenário de Nilo Peçanha, em 1968.
Foi eleita Mãe do Ano Eteviana, em 1967. Em 1970, promoveu a EXPOTEC/70 - expo-
sição feita no auditório da escola, com os trabalhos de alunos de todos os cursos da Escola
Técnica de Vitória. Recebeu, por esse motivo, uma Medalha de Honra ao Mérito. Publicou
crônicas e poesias nas revistas Capixaba e Canaã, e nos jornais A Gazeta e Diário da Manhã.
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1ª. OCUPANTE: HALZA FRAGA RAMALHETE

Halza Fraga Ramalhete nasceu em Alfredo Chaves, ES. Fez o curso de Formação de
Professores na Escola Normal Pedro II. Lecionou no Colégio Americano Batista de Vitória,
no Grupo Escolar Maria Ericina Santos, na Escola Modelo Gomes Cardim e no Ginásio
Estadual Maria Ortiz. Recebeu várias homenagens, participou da fundação da Casa da
amizade. Escreveu crônicas e contos. Defendeu o papel da mulher no mundo moderno em
atividades científicas, literárias, culturais e filantrópicas.

 2ª. OCUPANTE: MARLENE LOUREIRO SERRAT

Marlene Loureiro Serrat  nasceu e morreu em Vitória (ES). Educadora e Bacharel em
Direito, foi Cônsul Honorário da Espanha, membro do Comitê da Aliança Francesa,
proprietária e diretora  da Escola do Primeiro e Segundo Graus “Monte Serrat”.
Desempenhou diversas funções administrativas e, por seus méritos de educadora, recebeu
o título de Sócia Honorária da Associação Feminina de Cultura. Suas produções literárias
foram publicadas em jornais e revistas. Recebeu, em 1994, o título de “Personalidade
Capixaba” pela Academia Feminina Espírito-santense de Letras.

ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA BEATRIZ DE F. ABAURRE

Maria Beatriz de Figueiredo Abaurre nasceu em Londrina, Paraná, mudando-se para o
Rio de Janeiro, onde se dedicou à musica, tendo se formado em piano, frequentando a
Academia Lorenzo Fernandes, onde se diplomou em Mestra. Estudou violino na Academia
Lorenzo Fernandes como livre docente. Foi integrante da Orquestra Filarmônica do Espírito
Santo e professora titular e emérita da Faculdade de Música do Espírito Santo. Na área de
literatura cursou Pós-Graduação em Estudos Literários, bem como na UNICID/FDV -
Instituto Saberes, com ambas as monografias merecedoras de publicação. Além da
participação em antologias, revistas e jornais Capixabas, é autora de uma Trilogia Infantil
sobre música (A Magia da Música, A revolução das violas, Joaquim e seu flautim e A jibóia que virou
trompa); de crítica literária (A Metaficção Histórica no Romance Cotaxé, de Adilson Vilaça; A
Metapoesia nos livros infanto-juvenis de Carlos Nejar; Ticumbi, preservação que se impõe; Geografia
afetiva de uma ilha, obra premiada em concurso estadual; Tombamento e preservação de bens
culturais, com ênfase para bens imateriais); de poesia: (Gritos sem Resposta); de contos (Enquanto
seu lobo não vem); de romance (O jogo da velha). Em fase de editoração, se encontra o livro
infanto - juvenil Cecília, a Cedilha Cibernética, além da participação em Antologias, Revistas e
Jornais Capixabas. .É membro da Academia Espírito-santense de Letras, da Academia
Feminina Espírito-santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito
Santo. Foi agraciada com menções honrosas pelo Ministério Público, pela OAB e pelo
Governo do Estado do Espírito Santo, pelos relevantes serviços prestados ao Estado.
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 ODE A UM MENINO QUE SE FOI

                                               2 de novembro de 2010 -(Finados)

 Sonhei com ele esta noite.  Estava deitada em minha cama, sentia o corpo leve, a
mente vazia, e me mantinha assim, entre o dormir e o acordar, quando me viro na cama e
o vejo, ali bem perto. Penso ter aberto os olhos pesados de sono. Virei com cuidado minha
cabeça para a porta, e o vejo perfeitamente.

Não levei susto algum. Parecia normal ele estar ali, aguardando serenamente meu
acordar. Ele se apoiava no umbral, a fisionomia tranquila e um meio sorriso no rosto
bonito de sempre. Usava uma camisa amarela, totalmente diferente das camisetas que os
muito jovens gostam de usar, e que era sua roupa predileta. Uma calça branca, que me
pareceu ser de linho, o que também era inesperado, pois jamais se afastava de seus jeans
desbotados, mas sempre muito limpos e bem passados.

Permanecia apoiado no portal. Parecia mais alto, e isso me causou estranheza.
Descansava o corpo descontraído, pés cruzados, mãos nos bolsos. Na escuridão do quarto,
uma espécie de clarão banhava uma parte de seu rosto e fazia com que seus cabelos, louros
e lisos, brilhassem de uma forma indefinida. Partia dele uma impressão de que estava feliz
por estar ali, tão perto, e de me ver, depois de tantos anos de ausência.

Percebi que estava sonhando, e esse sentimento difuso me foi muito doloroso.
Queria, dentro do meu sonho, que ele estivesse ali, realmente. Ali, simples e pacientemente,
aguardando meu despertar. Tentava, mas em vão, me comunicar com ele, a garganta seca, os
músculos retesados, desejando falar, sem que nenhum som fosse emitido da minha boca.
Apenas duas palavras, pensava; apenas duas preciosas palavras – meu filho, meu filho, meu
filho.

      Nesse exato momento, pensei que, se me mantivesse tranquila, se controlasse
minha agitação, o sonho duraria mais. Então permaneci imóvel, olhando fixamente para a
porta, para ele, mas sem conseguir deter a imensa tristeza que subiu do meu coração.

Nesse preciso instante, ele avançou em minha direção, afastando o ombro da moldura
da porta lentamente, sem nenhuma pressa e, mantendo as mãos nos bolsos, deu um único
passo. Por que apenas um e não três preciosos passos? Então estaria à distância de minha
mão. E eu poderia tocá-lo, afagar sua pele delicada, transmitir, por meio desse afago, meu
sentimento de dor, de perda, de ausência, tão imensos quanto incontroláveis.

Estava bonito como sempre, esguio, sereno, tão suave. Uma ternura imensurável
emanava dele. Algo de indefinível, que eu já havia vivenciado por tantas vezes em momentos
anteriores, quando acordada e a saudade me envolvia numa nevoa de tristeza e dor.

 Na cama, imóvel como me encontrava, senti um profundo sentimento de vergonha,
de remorso. Após tantos anos de ausência, nunca havia sonhado com ele. Mesmo no
começo, quando a dor era quase insuportável, eu não havia sonhado com meu menino
dourado. Não fui digna dessa dádiva divina? Todo o sofrimento quase insuportável, não
me fez merecedora de um mínimo sinal dele? Pensava no meu menino, no meu rapaz,
diariamente, quando a saudade me fazia chorar às escondidas, quase me sufocando, e ele
jamais me aparecera em visão ou em sonho.

 Se levantasse a cabeça do travesseiro, se erguesse só um pouco o corpo, me apoiando
nos cotovelos, seria o suficiente para distinguir melhor, mesmo que enevoados, os
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harmoniosos traços de seu rosto tão amado quanto belo, mas tive medo de me mexer e de
acordar, interrompendo este sonho tão maravilhoso. Se ele se aproximasse só mais um
passo, estaria ao alcance de minha vista, e eu poderia fitá-lo nos olhos, seus lindos olhos
esverdeados cor de azeitona. Poderia me levantar de repente e estreitá-lo em meus braços;
pegar o sonho de surpresa, como num susto irreparável.

Teria ainda aquela cicatriz no braço esquerdo, consequência de um tombo nas pedras
limosas daquela tarde na praia, quando ainda era um garoto arteiro e inconsequente? Aquele
corte profundo porque, num segundo de descuido, larguei sua mão, ao imaginá-lo firme
no granito negro? Lembro-me de que, quando o sangue começou a correr, sequer parou de
sorrir. Apenas limpou com a beirada da camiseta o filete avermelhado que teimava em
correr por seu braço tão fino e desprotegido. Começou a rir, aquele riso cristalino, só dele,
sem medo e sem susto. “Foi nada, mamãe. Já vai parar”. Mas não parou, e levei-o ao
hospital onde levou cinco pontos, sem chorar, sem reclamar, exatamente como um
homenzinho. Voltou com o braço enfaixado, mostrando o curativo como um precioso
troféu de guerra, para suas irmãs assustadas e medrosas.

Mas ele permanecia ali, entre o umbral da porta e minha cama, me olhando fixamente,
o sorriso a iluminar seu rosto, tão perto de mim, ao mesmo tempo tão distante. Sempre
calado, imóvel novamente, nenhum passo mais a dar, seu corpo envolto entre sombra e
luz. Era um sonho triste e delicioso ao mesmo tempo.

Uma luz lilás começou a inundar o quarto lentamente. Permaneci imóvel, como que
petrificada, o corpo rígido, as mãos sob a coberta, congeladas, impotentes. Poderia, num
gesto de amor extremo, estender as mãos em sua direção, mas sabia da inutilidade do meu
gesto, da certeza de que nenhum músculo do meu corpo hirto me obedeceria.

Pensei, feliz, que ele poderia me levar consigo naquela hora, naquele exato momen-
to, nem imagino para onde, mas para muito longe daqui, em algum lugar onde sentimentos
tristes eram mantidos à distância, sem sombras inquietas e sem rumores desconhecidos.

Já vivi o suficiente; estou velha, frágil, cansada. Muito cansada. Muito velha e sofrida.
Precisava urgentemente de um alento, de uma certeza de um futuro calmo e em paz. Que
melhor lugar que ao lado dele, do meu filho querido?

Senti que era inútil esperar. As primeiras luzes da manhã começaram a inundar o
quarto. Cansei de aguardar que, nesse sonho inexplicável, ele dissesse uma única palavra que
eu desejava, que necessitava tanto ouvir: “mamãe”. Apenas isto. Não aguardar mais o passo
desejado; não relembrar fatos que o traziam mais para perto de mim, inutilmente.

No principio chorava em horas impróprias, as pessoas, constrangidas, sem ter
muito o que fazer, a não ser dizer palavras que não desejava ouvir; que não precisava mais
que fossem repetidas. Sempre as mesmas, pesadas, inúteis, impróprias, que não confortavam,
não consolavam, mas, ao contrário, reabriam as feridas não cicatrizadas, que se recusavam
em fechar.

Por fim, num esforço desumano, consegui retirar as mãos de sob os lençóis e as
avancei na direção dele. Já era dia, quase. O quarto vazio, a luz penumbrosa, e meu menino
se desvanecendo, o sonho desfeito, meu corpo finalmente liberto da paralisia torturante.
Tarde demais. As mãos, agora inúteis, dormentes, geladas, e meu rosto banhado em
lágrimas.

Ele se fora com os primeiros raios da manhã. Sabia que não retornaria. Mas, sabia
também, que jamais seria um adeus definitivo.
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Acordei finalmente. O mesmo quarto, a colcha caída no chão, as persianas permitindo
a luz do sol penetrar, discreta,  invadindo o espaço num dourado muito brando. Minha
solidão mais pesada e dolorida que nunca. Por que não me levou embora, meu filho?

Certamente não fui merecedora de tal bênção. Nem sequer sei se voltarei a sonhar
com você. Como saberia? Fisgadas de dor salpicam meu corpo e a decrepitude e o cansaço
que sinto dentro de mim me dão uma espécie de prazer.  Não me assustam; são apenas
sinais que me fazem crer que breve estarei com você novamente. Aceito esses desconfortos
quase prazerosamente.

Aguarde por mim, filho querido.
Pressinto que breve estaremos juntos.

PRESENÇA

O livro “Presença”, da ilustre dama serrana Judith Leão Castello Ribeiro, chegou às
minhas mãos, depois de algumas dificuldades. Parece-me serem poucos os exemplares que
restaram da obra de tão admirável mulher, nascida logo ali, na Serra, e que marcou,
indelevelmente, o município vizinho, tão pejado de personagens fortes, dignos e admiráveis.

Judith não poderia deixar de destacar-se dessa plêiade de nomes que se sobressaíram
tanto na cultura, na cidadania como na política. Observando seu retrato de traços fortes e
definidos, com o qual nos deparamos assim que abrimos o livro e que preenche a folha em
página inteira, sobressai, de imediato, a impressão de uma mulher forte, determinada e,
principalmente, plena de dignidade.

   A paixão por sua terra se faz sentir logo de início, nas primeiras páginas de sua
obra.  Diversos capítulos são inteiramente dedicados a louvar sua cidade, descrevendo
detalhes preciosos de sua praça, suas ruas arborizadas, seus entardeceres, com a moldura do
altivo e “hercúleo” Mestre Álvaro, guardião eterno daquelas terras. É dela a frase: “Era o céu
uma paleta de pintor descuidado, desperdiçador de tintas”.

Outra obsessão sua irrompe das páginas, com extremado amor e admiração: o
irmão Rômulo Leão Castello, que, dos 13 irmãos, foi, sem dúvida alguma, seu preferido.
Longos trechos descrevem-no desde menino, ressaltando sua personalidade peculiar, que o
distinguia de outras crianças, como líder determinado, corajoso, destemido, obstinado,
qualidades essas que o acompanharam desde a infância até a vida adulta, tornando-o um
homem digno, respeitado e, acima de tudo, íntegro e verdadeiro.

Seu terceiro e mais forte sentimento foi o da devoção. Sua fé em Nossa Senhora da
Conceição é impressionante e comovente. São muitas também as páginas dedicadas a São
Benedito, padroeiro da cidade, e seu protetor quando dele precisava. Parecia, já, pressentir a
imensa importância e relevante destaque que ocuparia seu amado município algumas décadas
depois: ele é considerado, hoje, como aquele que mais se desenvolve em todo o Estado.

Há no livro, um trecho intitulado “O Movimento Cultural da Serra”, onde se
encontra uma elegia ímpar à sua terra. Já com a saúde um pouco enfraquecida por um
problema cardíaco, num breve discurso, derrama ela seus sentimentos sobre “o berço da
família Leão Castello,” enfatizando a briosa clã que merece ser citada neste ensaio:

O serrano jamais será marginalizado. Acompanhará a evolução que a civilização impõe às
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coisas e às gentes. Querida mocidade serrana, aceite sempre, com o mesmo entusiasmo,
iniciativas como a desta admirável Gincana, promovida por quem sabe ‘repartir o Pão do
Amor’ e do querer. O amor leva a planejar, a pensar na busca da felicidade. O progresso
é amor.
 [...] Nesta Gincana artística e literária, há um convite para sentir e do pensar e do
querer...A educação é a base do altar da Pátria Avante, jovens, o futuro da Serra, município
cioso de sua autonomia, está na mão de vocês, construtores de seu progresso. Sob o manto
da Virgem da Conceição, olhos postos em Deus, amando-O acima de todas as coisas.Não
lhes faltarão as luzes das graças, para a conquista do ideal comum aos serranos: município
cioso de sua autonomia,seu fortalecimento está na mão de vocês, jovens obreiros,
construtores do seu progresso.  Não lhes faltarão as luzes das graças, para alcançar o ideal
comum a todos os serranos: “Desenvolvimento material, alicerçado na crença de uma
Pátria eterna. “Avante, povo serrano, em busca da União que faz a força.

RELEMBRANÇAS

   Judith mudou-se para Vitória ainda menina, em busca de uma educação mais
esmerada, estudando no Colégio do Carmo, em regime de internato, porém por pouco
tempo. Descreve com ternura as tardes isentas das aulas de quinta –feira no Colégio do
Carmo, onde, como aluna externa, iniciou seus estudos. O internato durou pouco. Toda a
família mudou-se, com grande sacrifício para a capital, não fosse a menina Judith sofrer
com a distância de uma família tão dedicada. Só então frequentou o Colégio que tanto
amava, como aluna externa. Passava as tardes de domingo no Colégio; era uma grande área
de lazer, recreação de espírito, e pura alegria

 Refere-se, com ternura, à Irmã Josefa Hosannah de Oliveira, que tocava bandolim
nas horas de lazer, considerando a grande amiga que lhe empresta força e determinação.

 É quando as recordações afloram e a fazem recordar os momentos passados na
Santa Casa de Misericórdia, onde conheceu e conviveu com outra religiosa, também chamada
Josefa. Conheceu-a quando uma colega feriu-se e ela levou-a ao hospital para que um
curativo protegesse a escoriação. Irmã Josefa, observando o carinho com que ajudava a
jovem, convidou-a para ajudá-la com a bandeja de curativos. E assim fizeram-se amigas;
todas as quintas-feiras, apresentava-se pontualmente na Santa Casa, alegrando os doentes,
levando-lhes palavras de otimismo. “A consciência me diz que fui mais piedosa, útil e
cristã”.

Retorna novamente, em seu relato, para a cidade da Serra, as ruas varridas e
sombreadas, a calma e a tranquilidade que tanto fazia bem à sua alma. Os passeios, tudo tão
vivo, colorido, as flores embelezando os canteiros. Chegava a sentir o perfume suave se
aninhando no coração, em saudades. E arremata essas lembranças:

Em meio às recordações que não pedem licença para tocar nosso coração, uma súplica
veemente à Mãe de Deus se eleve de minha alma pela paz de todo nosso imenso Brasil.
Que a fraternidade, nascida do amor cívico, promova o progresso nacional.
Deo Gratias.

Foi grande o golpe do falecimento do tio querido, Kociuszko Barbosa Leão, homem
culto e digno, respeitado educador. Além de advogado, era jornalista, poeta e ensaísta. Seu
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irmão, Aristóbulo Barbosa Leão, homem de uma cultura também invejável, pertenceu,
assim como D. Judith (cadeira número 12), à Academia Espírito Santo de Letras (cadeira
número 08). Jamais se poderia esquecer que foi ela a primeira mulher a ter ingresso nessa
Academia. Foi fundadora, juntamente com os irmãos Aristóbulo e Miguel, do Ginásio São
Vicente de Paula, colégio respeitadíssimo, onde lecionou por mais de quarenta  anos como
Catedrática  e que até hoje é orgulho de nosso Estado, e lecionou por 18 anos na Escola
Normal Pedro II. Publicou: A Educação e o ensino interessante, Tipografia gentil, Presença e
Recompensa.

Deixadas para traz a infância, a puberdade e a adolescência, encontramos Judith
Leão Castello como uma mulher adulta, senhora de si, piedosa, e de uma dignidade ímpar,
qualidades que a marcaram de tal maneira que falar da Serra era lembrar sua “patrona.” Foi
como Professora e como Deputada Estadual que se destacou e se fez amada por seus
alunos. Assim, como Deputada, conseguiu a confiança do capixaba e foi reeleita
sucessivamente por quatro vezes consecutivas. Todos os discursos contidos neste item
referem-se a agradecimentos de homenagens a ela prestadas, tanto na vida Acadêmica como
na esfera política.

Somente agora surge a nobre cidadã, Judith Leão Castello, em toda a sua dignidade
e nobreza. Muitos discursos dirigidos às  altas autoridades do Estado, por ocasião de
formaturas,onde era paraninfa, conferências proferidas em solenidades públicas, inclusive
aquela intitulada IDEALIDADE - REALIDADE SONHADA, proferida na Academia
Espírito Santo de Letras, em 25 de março de 1943, na Presidência do Desembargador
Eurípides Queiroz do Valle.

Na última parte do livro, encontramos DISCURSOS, onde são destacadas ideias
políticas, agradecimentos públicos por muitas homenagens recebidas, tantas e tão merecidas.
A Mestra se mostra em todo o seu saber, em toda a sua dignidade, decantando a divina arte
de ensinar, Destaco aqui um pequeno poema, onde a nobre cidadã deixa fluir toda a sua
paixão pelo nosso admirável  e promissor Espírito Santo:

               Pátria, latejo em ti, no meu lenho, por onde
               Circulo!E sou perfume, e sombra e sol, e orvalho!
               E em seiva, ao teu clamor a minha voz responde,
               Do teu cerne ao céu de galho em galho!

Finalizo este trabalho, que tanto engrandeceu minha alma, com suas belas palavras
no discurso de agradecimento, ao receber das mãos do Governador Elcio Álvares a comenda
maior de nosso Estado: “O otimismo considera tudo sob uma luz serena, que, aliás, é a luz
das bênçãos divinas nos destinos humanos.”



CADEIRA 21
PATRONA: Maria Marques da Silva
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Maria Marques da Silva, professora, poeta, nasceu no município de Alegre, no Estado
do Espírito Santo, em 13 de junho de 1924, e faleceu, em Vitória, em 24 de junho de 1973.
Vinda do interior do Estado, passou a residir com a família em São Torquato, Vila Velha.
Professora primária, formada em Educação Física, deu aulas na escola infantil Ernestina
Pessoa, no Parque Moscoso, Vitória. Publicou alguns de seus poemas na imprensa da
época. Autodidata, obcecada pela dança, dedicou-se ao ensino desta, de forma pioneira no
Estado, ao fundar, na década de 1950, a Escola de Balé de Vitória, dando o primeiro passo
para o seu desenvolvimento em terras capixabas. Fez vários cursos de dança no Rio de
Janeiro, incrementando a vinda de diversos mestres bailarinos a Vitória, para ministrarem
aulas às suas alunas. Dirigiu vários festivais de dança, que incluíam as modalidades clássica
e moderna, sempre orientada por profissionais especializados, nacionais e estrangeiros,
radicados no Rio de Janeiro. Coreógrafa sensível, criava também os figurinos e os cenários
de seus espetáculos. As apresentações de seus balés marcaram época, nas décadas de 1950 e
1960, no Teatro Carlos Gomes e em clubes de Vitória, Vila Velha e do interior do Estado
e de Minas Gerais. Estudiosa obsessiva, lia muitas obras especializadas, adquirindo um
sólido conhecimento teórico sobre a dança. Deu aulas no Clube Vitória e no Clube Álvares
Cabral. Participou ativamente dos eventos culturais promovidos pela AFESL, recitando
trechos de seus poemas, além de apresentar os balés que dirigia. Promotora cultural, organizou
também diversos desfiles de moda, que tiveram grande repercussão na capital. Atuou,
durante muitos anos, ao lado da pianista Edith Bulhões, presidente da Sociedade de Cultura
Artística de Vitória, em cuja sede, no Banco Mineiro da Produção, funcionava a Escola de
Balé. A festa inaugural da escola, fundada e dirigida por ela, foi no início da década de 1950,
no Teatro Carlos Gomes. O espetáculo de estreia foi dividido em dois números um
dramático (Prometheo) e outro romântico (A Lenda das Rosas Vermelhas), baseado num
conto de Annette de Castro Mattos..
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ACADÊMICA OCUPANTE:  FELICIDADE ALBERTINO MEIA

Felicidade Albertino Méia nasceu em São Miguel, município de Guarapari, no Estado
do Espírito Santo, em 08 de dezembro de 1924, filha de José Albertino e Emília Paulino
Albertino. Estudou na escola mista de São Miguel e na Escola de Comércio de Vitória.
Curso Universitário - Geografia, interrompido em 1980. É membro da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras, onde ocupa a cadeira nº21, cuja patrona é Maria Marques.
Colaborou no jornal  A Gazeta, de Vitória, com inúmeras crônicas e artigos. Seus textos,
cheios de reminiscências, dão-nos o testemunho de uma época.

Entre suas obras, citam-se Joguetes do Destino (romance); Meu filho, meu juiz (romance);
Se o silêncio falasse... (romance);  O banco de jardim;  Monólogo do sol: O grito dos  excluídos;   Como
as flores são imparciais; Sonho do otimista; Devaneio; Nuvens na passarela;  O silêncio aniquilou duas
vidas - sob o pseudônimo de Fabiola Haury Meirelles pela Editora Pongetti do Rio de
Janeiro; Coletâneas organizadas pela AFESL: Floração, Mulher - Prosa e Verso, Poemar (1999);
Participação na Antologia 2003 - Textos e Tramas, da AFESL; Participação na Antologia 2004
- Ecos da Terra Capixaba, da AFESL; Participação na Antologia 2005, Dança das Palavras,
organização de Maria Beatriz Nader e Marlusse Pestana Daher. Participação na Antologia
Clipsidra, da AFESL, organizada por Jô Drumond e Graça Neves, Gráfica Santo Antônio
Ltda. - GSA, Vitória/ES, 2007. Participação no Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte,
organizado por Maria das Graças Silva Neves. Participação na Antologia Múltiplas Vozes,
2010, da AFESL.

VISÃO CORAJOSA

Não vim de longe. Vim dali. Mas muito me custou chegar ao destino a que me
propus na imaginação, que, aliás, não me ocorreu a mínima ideia de como seria. Sei, com
certeza, que me distanciava mentalmente tão logo julgava estar concluindo o trajeto
visionário. Aí, tomada pela coragem de vencer, reagia, não me permitindo ceder aos caprichos
do desalento. Decidi: não olharia à direita nem à esquerda; muito menos à retaguarda.
Minha determinação seria ir em frente, sempre em frente, mesmo pressentindo o suposto
impossível. A vanguarda aguçava-me o desejo de luta cada vez maior, desvencilhando-me
dos tropeços das dúvidas. Quando mencionei “retaguarda”, não foi superstição, temendo
tonar-me estátua de sal, segundo passagem da Bíblia, nem por revolta das peças que me
foram oferecidas pelas circunstâncias. Não! É que, se  olhasse para trás, obrigatoriamente
teria de fazer uma paradinha que se tornaria empecilho para quem traçou uma meta urgente.
Entretanto, se necessário à prática de uma boa ação ao semelhante, é claro que procederia
positivamente, sem problemas. Aprecio muitíssimo o espírito de solidariedade. Com muita
fé em Deus, desafiava os próprios limites, confiante de um lugar ao sol a que todos temos
direito. Com cautela, atenta aos prós e aos contras, familiarizava-me, no bom sentido, com
as armadilhas camufladas naturais que surgem no caminho dos que lutam com dignidade
por um objetivo, deixando à margem as pisaduras de formas diversas surgidas no dia a dia,
que me afrontavam com severidade. Com o pensamento fixo nos ensinamentos do Todo
Poderoso, não é que consegui realizar o meu intento? Não foi fácil, mas cheguei. E aqui
estou, com uma razoável bagagem de experiências! Não valeu?! E como!...
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TERIA SIDO A SAUDADE

Bem que pensei em partir
Faltou-me coragem e fiquei.
O porquê do desistir,
Não me perguntem: não sei.

Desejo de prosseguir,
Sinceramente, é verdade.
Então por que regredir?
Teria sido saudade?

Percorri todos versos pensando
Aonde pretenderia chegar!
Com a mente incentivando,
Deduzi: em algum lugar.

Acertei os desafios,
E, na iminência de parar,
Agi como os meandros dos rios
Que têm certo como destino o mar.

OS ABROLHOS INVEJAM O MAR

Presos às rochas que pontilham o oceano, os abrolhos consomem-se despeitados
por não usufruir os privilégios do mar, com suas ondas formando babados de até três
sobrepostos, todos debruados de rendas brancas geradas pela espuma, que se atiram sobre
eles, e sobre qualquer outro tropeço que as impeçam de se espalharam na praia, o alvo
favorito, onde a areia lisonjeada espera o carinhoso beijo, puro, sem malícia, embora de
pouca duração. Realmente é um deslumbrante espetáculo, incansável de se admirar! Sentindo-
se parasitas que sugam o mínimo do que a rocha lhes possa oferecer para sobreviverem, os
abrolhos chegam a ser injustos para com o mar, não levando em conta os jatos d’água que
dele recebem constantemente. Não lhes agrada ter de aceitar essa generosidade. O silencioso
chuá-chuá, emitido pelo oceano, umedecendo-lhes as garras pontiagudas, não é o suficiente
para diminuir a revolta, ao contrário: aumenta ainda mais o rancor por terem de admitir as
necessidades da colaboração. Como gostariam de ter asas ou de se transformar em polvos
e surpreender as ondas, dando o bote fatal, com os tentáculos, quando elas retornassem!
Tamanha é a cegueira causada pelo despeito, que os abrolhos não se dão conta da ridícula
pretensão de represália ao velho mar, que tem o domínio na cobertura da maior parte do
globo terrestre! Enquanto eles estão sendo envenenados pelo “próprio veneno”, o grupo
de ondas, sempre liberando, vai em vem serenamente banhá-los, sem qualquer conotação
de poder e superioridade! A Beleza do mar fascina e confunde os abrolhos, que se tem a
impressão de verem as ondas aladas, distanciando-se sempre mais, enquanto eles vivem
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presos à vida sedentária por natureza, sem alternativa.
O mar são “mares e oceanos”; os abrolhos compõem-se de espinhos...

 PARA ONDE VAIS, MIGRANTE?

Para onde vais, migrante? Dize-me, sou teu amigo!
De onde vens não importa, importa estar contigo;
Seguir-te, quem sabe, poderei, para onde te destinas?
Sou também um migrante, fugindo das ruínas!

Vamos, migrante, abre comigo o teu coração.
Como vês, em todos os aspectos sou teu irmão.
Não temas, não sou traidor, crê em mim.
Dá-me tuas mãos, confia-me, dá-me as mãos assim...

Para mim não importa de onde vens, migrante!
Se do Oriente, se do Ocidente, do Norte ou do Sul!
O que importa, que da tua pátria distante, juntos agora,
Possamos contemplar a beleza sem par deste céu azul.
Ao nosso redor, amigo, há uma série de migrantes:
De outras paragens e grupo composto de migrantes internos.

Em suma: todos migramos; mesmo que não seja de parte distante
É quando, ao nascer, nos desprendemos do ventre materno.

Para onde vais, migrante? Fala-me! Queria tanto saber!
Por acaso te destinas em busca da luz!?
Oh! Se é este teu lema, não precisas dizer.

Uma vez mais, me sinto feliz com a tua presença,
pois, se é este o caminho a que te destinas e que a todos conduz,
Todo migrante, na certa, procurará conhecer!...





CADEIRA 22
PATRONA: Luiza Grimaldi
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Luiza Grimaldi nasceu em Nizza (Itália), em 1541,  e morreu em Évora (Portugal),
em 1626. Filha de D. Caterina Grimaldi, nobre italiana, e do fidalgo português Pedro
Álvares Corrêa. Veio para o Espírito Santo em companhia do marido Vasco Fernandes
Coutinho Filho – segundo donatário da Capitania do Espírito Santo (1563-1564?).  Com
a morte do marido, tornou-se, com 48 anos, a primeira mulher a ocupar um cargo de alto-
comando, na história espírito-santense, no período de 1589 a 1593 e a terceira governadora
de Capitania no Brasil, precedida, em São Paulo, de Leonor Teles, em Pernambuco, deDona
Brites, exercendo o seu mandato com firmeza e segurança. Em 1592, resistiu heroicamente
à tentativa de invasão inglesa, chefiada pelo corsário Thomas Cavendish, ocasião em que
contou com o apoio dos índios, liderados por Jupi-açu, cacique dos Goiatacases. Incentivou
a vinda de missionários franciscanos, acolheu beneditinos e, em Évora, no Convento da
Penha, para onde se recolheu quando passou o mandato da capitania para o seu cunhado
Francisco Aguiar Coutinho,.participou como testemunha da beatificação do Padre José de
Anchieta, em 1592.
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ACADÊMICA OCUPANTE: SONIA MARIA DEMOER

Sonia Maria Demoner nasceu em 01de março. É professora, historiadora, autora do
livro História da Polícia Militar do Espírito Santo - 1835/1985 - Departamento de Imprensa
Oficial do Governo do Estado do Espírito Santo, 1985, Vitória-ES, editado quando da
comemoração do sesquicentenário da Polícia Militar do Espírito Santo. Também é autora
do projeto “Nossas Raízes”, que pesquisa as famílias italianas que se fixaram neste Estado.

IMIGRAÇÂO ITALIANA - ESTUDOS. OPERÁRIOS ITALIANOS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESPÍRITO SANTO - SÉCULO XIX (Fragmento)

A imigração italiana, subvencionada pelo Governo, teve início em 1872, quando da
assinatura do contrato entre Pietro Tabachi e o governo Provincial. A partir de então, a
entrada de imigrantes italianos pelo porto de Vitória, Santa Cruz, Benevente e Itapemirim
se tornaram frequentes até a primeira década do século XX.

Em 1895, por conta de um desses contratos, firmado em 1892, entre o governo
estadual e Domenico Giffori, e, atendendo à solicitação específica do Presidente José de
Carvalho Moniz Freire, partiram de Gênova, em 13 de agosto de 1895, no navio “Rosário”,
operários destinados ao trabalho de abertura e construção da estrada de ferro sul do Espírito
Santo. Procedentes do norte/centro da Itália, esses imigrantes estão incluídos numa faixa
etária entre dezoito e trinta anos. Quase todos do sexo masculino, aparecendo algumas
mulheres  - com profissão específica: Francesca ou Casalinga, sem especificação de estado
civil, estando algumas acompanhadas de menores, que julgamos serem seus filhos. Notamos
também o aparecimento esporádico de algumas famílias (chefe, esposa e filhos.





CADEIRA 23
PATRONA: Maria Ortiz
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Maria Ortiz nasceu em Vitória (ES) em 14 de setembro de 1603, e morreu em
Vitória (ES), em 25 de maio de 1646, filha dos emigrantes espanhóis Carolina Davico e
Juan Ortiz y Ortiz. Durante o domínio espanhol,  de Portugal e suas colônias, houve uma
invasão dos holandeses na Vila de Vitória, sede da capitania do Espírito Santo, em 1625, e,
em 14 de março, na rampa que dá acesso à parte alta da Vila, Maria Ortiz, moradora de um
pequeno sobrado no topo da ladeira, organizou e liderou a resistência popular contra os
invasores. A atuação da jovem foi decisiva na organização da resistência popular.
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ACADÊMICA OCUPANTE: LUIZA ROCHA VINHOSA

Luiza Rocha Sinforosa Vinhosa  nasceu no município de Vila Velha, no Estado do
Espírito Santo, filha de Simão Joaquim da Rocha e Izolina Rocha. Poeta, publicou muitos
de seus poemas no Diário Oficial do Governo do Estado do Espírito Santo. É seu o poema “O
Diálogo”. Também teve poemas divulgados na Coletânea de Gino Frey, no Rio de Janeiro.
É membro da Academia de Letras e Artes da Serra - ALEAS.

VIDAS

Vida chegando aos inocentes,
Vida faltando para os doentes,
Vida florindo dentro da gente,
Vida sem sentido dos indolentes,
Vida reprimida nos delinquentes,
Vida sonho de um amor ardente.
Vida sem vida, quase ausente,
Vidas perdidas de repente,
Vidas trocadas por aguardente,
Vida sofrida do deficiente,
Vida orgulhosa impenitente,
Vida passando tão displicente,
Vida comprida indiferente,
Vida amante, feliz contente,
Vida que se perde tão consciente,
Vida que tenho, dou de presente,
Para com tua vida juntar,
Viver e sorrir para sempre...





CADEIRA 24
PATRONA: Cleusa Carolina Rody Coelho
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Cleusa Carolina Rody Coelho nasceu no município de Cachoeiro de Itapemirim, no
Estado do Espírito Santo, a 12  de novembro de 1933, filha de Francisca Rody e Jair Moreira
Coelho. Fez o curso primário no Colégio João Bley, em Castelo. Ao finalizar o magistério,
recebeu como prêmio, do Governo do Estado, o direito de trabalhar como professora,
independente de remoção ou concurso de ingresso.  No dia 04 de fevereiro de 1952, entrou
para a ordem religiosa espanhola das Missionárias Agostinianas Recoletas. Como noviça,
adotou o nome de Sor  Maria Angelis Coelho de São José. Um ano depois fez seus
primeiros votos religiosos, na capela da comunidade da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro,
onde foi também catequista e enfermeira, na Missão da Cruz. No início de 1954, foi enviada
para a Missão de Lábrea, no Amazonas, onde iniciou o Educandário Santa Rita, para o
atendimento de crianças carentes. Da prelazia de Lábrea, foi transferida para Colatina-ES,
onde exerceu as funções de catequista e professora. Nessa cidade, declarou seus votos
perpétuos de Pobreza, Obediência e Castidade, aos  3 de outubro de 1958. Ao sair de
Colatina, passou a residir em Vitória, para fundar o Centro Educacional Agostiniano, no
Parque Moscoso. Nessa época, voltou a estudar, obtendo Licenciatura Plena em Letras
Anglo-Germânicas, na UFES. Ainda em Vitória, atuou na coordenação da Juventude Católica.
Retornou a Lábrea em 1966 e assumiu a direção do Educandário Santa Rita. De volta a
Vitória, foi diretora do Colégio Agostiniano. Permaneceu até 1973, na capital capixaba,
desenvolvendo trabalhos apostólicos. Nessa fase de sua vida, adotou novamente o seu
nome de batismo, passando a assinar Irmã Cleusa. Trabalhou na Pastoral de Itacibá, Cariacica-
ES, organizando a catequese, formando lideranças e engajando-se profundamente na criação
das Comunidades Eclesiais de Base junto à Arquidiocese de Vitória. Foi membro da primeira
diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil, cuja organização se iniciava no Espírito
Santo. Ainda em 1973, voltou para Manaus, para fundar nova casa assistencial onde atuou
junto aos meninos de rua, tendo que arranjar um emprego, como orientadora religiosa,
para sustento da casa. A partir de 1979, fixou-se definitivamente em Lábrea para cuidar dos
pobres marginalizados, hansenianos e índios. Em 1982, foi autorizada pela sua congregação
a assumir a Pastoral Indígena da Prelazia. Mais tarde, foi nomeada coordenadora da Sub-
Regional Norte 1 do Conselho Indigenista Missionário (CIME), que abrangia as Prelazias
de Lábrea e Coari. Justamente no exercício de seu trabalho missionário, foi cruelmente
assassinada, às margens do rio Paciá. O corpo da Irmã Cleusa foi achado por uma expedição
no dia 28 de abril de 1985, nu e escalpelado. O braço direito tinha sido decepado, a mão
direita jamais foi achada; a cabeça e o tórax estavam crivados por mais de cinquenta chumbos
de espingarda de caça, além de apresentar costelas quebradas, crânio e coluna vertebral
fraturados. A exumação de seu corpo deu-se no dia 23 de maio de 1991, e os restos mortais
foram depositados na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Lábrea. Os ossos do seu braço
direito, decepado na hora do crime, estão, desde o dia 02 de junho de 1991, depositados na
Catedral Metropolitana de Vitória, quando então foi iniciado o processo de sua canonização,
cujo encerramento se deu na Arquidiocese de Vitória, aos 25 de abril de 1993.
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ACADÊMICA OCUPANTE: BEATRIZ  MONJARDIM  F. SANTOS RABELO

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo nasceu no município de Santa Leopoldina, no
Estado do Espírito Santo, em 06 de dezembro de 1928. Entretanto, a partir dos dois anos,
sua família radicou-se em Vitória, capital do Estado. Filha de Lauro Faria Santos e Yolanda
Monjardim Faria Santos. Estudou no Colégio Americano Batista de Vitória, e aos doze
anos, publicou sua primeira poesia. Por ocasião do 4º Centenário de Vitória, teve seus
poemas expostos na Livraria Copolilo. Colaborou com poemas nos jornais capixabas A
Tribuna e A Gazeta, e na Revista Capixaba. Participou, com seus versos, do livro À Sombra do
arco-íris, do escritor Malba Tahan, com quem manteve correspondência. Muito jovem ainda,
foi convidada a participar da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, onde ocupa a
cadeira nº 24, que tem como patrona a Irmã Cleuza R. Coelho. Artes Plásticas: desenhos e
pinturas a óleo. São de sua autoria os retratos dos ex-presidentes da Caixa Econômica
Federal de Vitória. Participação no Projeto “Primavera: Arte e Literatura”, realizado na
Galeria Virgínia Tamanini, no período de 27de outubro  a 20 de novebro de 2009, das 13 às
18 horas. Participou com poemas nas antologias publicadas pela Academia Feminina Espírito-
santense de Letras tais como: em 2003 - Textos e Tramas; em 2004 - Ecos da Terra Capixaba;
em 2005, Dança das Palavras; em 2008, Clipsidra; em 2010, Antologia Múltiplas Vozes, e no
Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte, organizado por Maria das Graças Silva Neves.

UM FIM DE TARDE

Sempre sonhei um entardecer tranquilo;
Um fim de tarde em ouro debruado;
Radiante, o sol se pondo em grande estilo...
Nós dois a contemplá-lo deslumbrados.

O mar, como um espelho a refleti-lo...
Na magia, sol desfeito em ouro;
Ávidas, as ondas a submergi-lo,
Escondendo-o no peito, qual tesouro.

Foi assim que sonhei nosso viver:
Nós dois juntinhos num entardecer,
Olhando o sol morrer lá no poente...
Que não nos importasse a nossa idade,
Fosse um sonho distante a mocidade...
Mas que estivesse o amor ainda presente.
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VELHO BARCO

Lá vai o velho barco restaurando:
Rasgando as verdes águas vai garboso,
Proa empinada a cada onda que perfura,
Motor pulsando ritmado,
Qual coração batendo forte, acelerado,
Em busca de novas aventuras.

Esteve na praia, tanto tempo exposto ao sol!
Casco ressequido, pintura descascada,
“Silencioso, motor em ponto morto” ...

Porém agora, renovado, revivido,
Vejo-o transpor os portais do infinito...
Mas, à tardinha, há de voltar invicto,
E confiante, ancorar no porto.
Um dia, talvez, meu triste coração,
Que hoje singra um mar encapelado, escuro,
Possa também, como essa embarcação,
Encontrar enfim porto seguro,
Lugar de luz, de paz e muito amor,
Aos pés de Jesus Nosso Senhor.

PURA MAGIA

Quando passeio pelo meu passado,
Adentro um mundo de pura magia;
Revejo um campo verde inda orvalhado;
O alvorecer feliz de um novo dia!

Cantar de galos, o mugir do gado,
Do nosso amanhecer, a sinfonia...
E o Chora-Lua, num cantar magoado,
Um triste canto, assim que anoitecia...
Os doces acordes da Ave Maria,
Calavam o cantar dos passarinhos,
Aconchegados no calor dos ninhos.

E essa magia, todo esse encanto,
Penetravam em minh´alma como um canto,
Que em meu peito brotaria em poesias...
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UM MUNDO ENCANTADO

Das praias já fui rainha;
Dos mares, uma sereia,
Mas era triste, sozinha,
No mais cruel abandono,
Pois não tinha um companheiro
Pra compartilhar meu trono.
Tu me surgiste tão belo!
Me ofertaste um castelo
- Um castelinho de areia,
De conchas todo enfeitado,
De algas atapetado.
Tinha pontes, muitas torres,
Tinha um lindo torreão
Onde disseste, de há muito,
Dormia o teu coração,
Longo sono enfeitiçado...
Com um beijo de amor, despertei-o...
E tu me fizeste rainha
Deste teu mundo encantado.

COMO ESQUECER-TE

Já fiz tudo para te esquecer.
Fiz promessas, rezei, pedi a Deus...
Como seria, depois, o meu viver,
Sem lembrar-me de ti, dos sonhos meus?

Era o teu nome a oração  mais linda,
Que aos pés de Deus dizia a sorrir...
E o teu nome, murmurava ainda,
Todas as noites antes de dormir.

Eras o sol que me iluminava.
Eras, da lua, o pálido fulgor...
E o vento terno que me sussurrava
As doces juras do primeiro amor.

Amar-te, assim, com este amor profundo,
Foi blasfêmia, ou foi pecado, talvez?
Era lindo demais para este mundo...
O meu sonho de amor que se desfez.
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AO ENCONTRO DO AMOR

Senhor,
Quero estar pura
Como a alvura
Das manhãs;
Quero ter de amor
O coração abrasado;
Quero estar perfeita
Como a noiva que se enfeita
Para o seu amado...
Vou vestir-me de inocência,
Enfeitar-me de esperanças,
Para entregar-te, Senhor,
Minh‘alma pura e bela,
Como a das crianças.
Qual Fênix
Das cinzas ressurgida,
Renovada,
Poder ouvir de ti:
- Sê benvinda.
Esta é a tua morada!



CADEIRA 25
PATRONA: Zilma Coelho Pinto
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Zilma Coelho Pinto, educadora, conferencista  nasceu em Vista Alegre (Cachoeiro de
Itapemirim-ES) em 31 de março de 1909 e morreu em 26 de fevereiro de 1986, em Cachoeiro
de Itapemirim. Fez o curso primário e ginasial no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora e o
curso normal, no Colégio Pedro Palácios, em Cachoeiro de Itapemirim. Lecionou, de 1928
a 1948, na área rural e na zona urbana de Cachoeiro de Itapemirim.  Em função dos grandes
serviços prestados em prol da educação, no ano de 1949, foi colocada, pelo Governo do
Estado do Espírito Santo, à disposição da Campanha de Alfabetização de Adultos em seu
município. Em 1967, fez o curso de Iniciação ao Jornalismo e Elementos de Comunicação
Moderna, além do curso de Visitadora Social. Participou de inúmeros congressos, seminários
e palestras, dentre os quais destacamos: Congresso de Professores Baianos, em 1950; Semi-
nário Latino Interamericano de Educação de Base, 1952; Congresso de Alfabetização de
Adultos - IV Centenário da Cidade de São Paulo; 1º Encontro de Educadores do Rio de
Janeiro, São Paulo, e Belo Horizonte; 1º Encontro de Dirigentes de Obras Sociais da
FESBEM, 1975. Em 1971, participou do programa Flávio Cavalcanti, na extinta TV Tupi,
onde concedeu entrevista e projetou slides sobre o seu trabalho na Campanha de Alfabetização
e Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, fundada por ela em 1948. A Cia. Stander
Oil do Brasil homenageou-a com a inclusão do seu nome na lista dos Brasileiros Beneméritos
e c om a publicação de sua biografia e sua obra na revista Honra ao Mérito, Liverto n.2, p.8,
1946. Devido ao seu estímulo e exemplo, foi lançada, no Amazonas, uma campanha
similar à que presidia em Cachoeiro de Itapemirim. Como forma de gratidão, os organizadores
da citada campanha deram seu nome a uma das principais escolas criadas no Amazonas.
Seu trabalho pioneiro repercutiu além das fronteiras capixabas, atingindo Estados como
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Amazonas. No exterior, sua luta foi
reconhecida, com relevância, em Portugal e na Organização das Nações Unidas; A UNESCO
homenageou-a com destaque em sua revista Le Courrier, em 1950. Foi notícia em vários
artigos publicados em revistas e jornais nacionais e estrangeiros. Recebeu várias Medalhas
de Ouro e Diplomas em função do muito que realizou em prol da educação.
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ACADÊMICA OCUPANTE: AILSE THEREZINHA C. ROMANELLI

Ailse Therezinha Cypreste Romanelli  é natural de Cachoeiro de Itapemirim.
Graduada em Pedagogia e Mestra em Educação pela UFES, ex- aluna da FAMES, onde
concluiu o curso Técnico de Música, atuou como professora em Cachoeiro de Itapemirim,
no Liceu e na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras “Madre Gertrudes de São José”, nas
áreas de História da Educação e Didática. Trabalhou como Pedagoga na Secretaria de Estado
da Educação. Esteve no Conselho Estadual de Educação como assessora e conselheira em
vários mandatos. Participou do grupo de estudos “História, Sociedade e Educação no
Espírito Santo” da UFES. Trabalha como consultora na área didático-pedagógica e leciona
em cursos de Graduação e Pós-graduação. Publicou alguns artigos sobre Pedagogia em
revistas especializadas e crônicas em jornais de Cachoeiro. Tem trabalhos nas coletâneas
Jovens somos do Liceu... cinqüenta anos depois, Escritos entre dois séculos e Alguns de nós em verso e
prosa, Poemar, Multiplicas vozes e nas Antologias da AFESL. A maior parte de seus trabalhos,
porém, situa-se na área da Pedagogia: artigos, conferências e ensaios, apresentados nos
vários congressos e seminários de que tem participado.

MULHERES

Escritora,  política
 ou  educadora, às vezes.
Transgressora, sempre.

A mulher, que um dia foi considerada o símbolo do mal, durante séculos permaneceu
subjugada, obrigada a esconder o seu saber e sua feminilidade, recolhendo-se à  insignificância
de animal doméstico, mas nem por isso deixou de transgredir. De mansinho, vem
conquistando seu espaço, embora muitas ainda permaneçam cobertas de véus ou debaixo
de burkas. No mundo ocidental, ao menos, as barreiras existentes, nem sempre visíveis,  já
não são assim tão intransponíveis. Na Ciência ou na Arte, a figura feminina está presente,
competente e segura. Veio para ficar.

Não é muito fácil falar da mulher na literatura, escritora ou poetisa, e, ao mesmo
tempo, presença na política educacional, porque  parece que as duas atividades se excluem.
Ou se imortaliza a escritora ou se imortaliza  a política. Às vezes não se consegue uma coisa
nem outra. Às vezes o que fica, mesmo, é a transgressão.

Deixando Eva de lado, destaquei dois nomes e citarei outros sem me aprofundar,
respeitando as limitações do espaço. Precisamos nos convencer de que vivemos em um
mundo masculino e a mulher, independente e atuante que conhecemos hoje, evolui
lentamente, abrindo seu caminho, quase sempre, de maneira penosa.  A sopapos e pontapés,
diria Dercy Gonçalves.

No tempo de Cristo, o costume ( ou a Lei) impedia que, na rua, uma mulher
dirigisse a palavra a um homem. Estava arriscada a ser repudiada  pelo marido, sem qualquer
direito à restituição de sua parte no casamento ( sem direito a pensão alimentícia, diríamos
hoje).  Também não era costume haver mulheres nos raros grupos de estudo. Aos sacerdotes
fiéis à lei mosaica, parecia muito estranho, e condenável, que Jesus aceitasse mulheres entre
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seus discípulos. E a grande transgressão era que Ele debatia com elas sobre os vários
aspectos da doutrina.

No Evangelho de Maria Madalena, (apócrifo, evidentemente), ela fala aos
companheiros apóstolos sobre uma revelação que lhe teria sido feita por Jesus. André
duvida de suas palavras por serem “ensinamentos estranhos a eles”, Jesus não lhes dissera
nada. Pedro questiona se Jesus, de fato, teria se dado à liberdade de dizer tais coisas a uma
mulher. E Levi repreende Pedro “por contestar com uma mulher.”  Ou seja, André e Pedro
negam a validade da informação e  rejeitam a conveniência  de um debate com Maria, pois
esta, por ser mulher, não tinha autoridade no ensinamento(BIBLIOTECA DE NAG
HAMMAD, 2007, p. 442).

Na igreja, segundo São Paulo, as mulheres deveriam permanecer caladas. “Porque
não lhes era permitido falar, mas apenas estar sujeitas, como também o ordenava a Lei.[...]
Porque é vergonhoso para uma mulher falar na Igreja”. Do mesmo modo eram também
proibidas de cantar no coro, durante os ofícios religiosos, proibição esta que só terminou
em 1940 (RANKE-HEINEMANN, 1996).

É uma longa jornada de muitas humilhações, sacrifícios e dor, mas a mulher não
deixou de lutar por sua independência, como pessoa e como profissional. De maneira
incessante, ela enfrenta a tradição, os valores dominantes, o obscurantismo, o  preconceito,
sobrevivendo até ao Malleus Maleficarum – O Martelo das Feiticeiras - tratado escrito em
1484, por dois sacerdotes, professores de Teologia da Ordem dos Dominicanos.

Dividido em três partes, esse livro é uma espécie de Código Penal, dedicado a
identificar e punir as mulheres praticantes ou simpatizantes com as artes da bruxaria.  A
primeira parte ensina a reconhecer uma bruxa; a segunda parte descreve os procedimentos
(leia-se tortura) para obter a confissão de seus crimes e culpa e, finalmente, a terceira parte
apresenta as regras do julgamento e as sentenças mais adequadas conforme o tipo de crime
(KRAMER; SPRENGER, 2004). É um texto de horror,  mas vigorou na Europa por mais
de trezentos anos, perseguindo, torturando e matando. Alguns escritores falam em, no
mínimo, duas mortes por dia, e outros citam milhões de vítimas(MURARO, 2004, p.13).

No  Brasil dos tempos coloniais, as mulheres eram proibidas de frequentar a escola.
Quando o pai concordava, e podia pagar, a menina recebia aulas em casa, ministradas por
um preceptor, em geral um padre, e o conteúdo permitido eram as prendas domésticas e as
boas maneiras: leitura,  escrita, música, dança, bordado, receitas de doces e ensino religioso,
naturalmente.

O Padre Manoel da  Nóbrega, sem qualquer preconceito, acolheu e procurou atender
às reivindicações dos índios, de que fosse permitido às mulheres da tribo o acesso à escola.
Consultou a Corte, mas Dona Catarina, a rainha da época, nem chegou a responder à insólita
solicitação, provavelmente “escandalizada com a petulância dos nossos silvícolas” (TOBIAS,
s/d, p. 52).

Em 1827, Pedro I surpreendeu a nação com a primeira lei de educação no Brasil,
considerada inovadora e muito avançada para a época. A lei determinava a criação de escolas
femininas, fixando para as professoras o mesmo ordenado dos homens. Promulgada em
15 de outubro de 1827, nunca saiu do papel, seu único efeito foi marcar uma data que se
tornaria o Dia do Professor. Não foi criada uma única escola e, até hoje. as mulheres
continuam a receber menos que os homens ( OLIVEIRA LIMA, 1971, p .79).

No Espírito Santo, na segunda metade do séc. XIX, não havia escolas femininas e
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só homens poderiam exercer o magistério. Mas, por um regulamento datado de 1861,
sabe-se da criação de duas escolas para meninas, uma em São Mateus e outra em Itapemirim,
e foi necessário contratar mulheres. As  professoras receberiam 400$000 anuais; seriam
admitidas por concurso, fazendo provas que incluíam, entre outros assuntos, os Princípios
da Moral Cristã e da Doutrina da Religião Católica Apostólica Romana e “prendas que
servem á economia doméstica”. Além das aulas, aos domingos a professora deveria levar
seus alunos à missa.

A preferência era para senhoras católicas, casadas, exigida a apresentação da certidão
de casamento ou “atestado de óbito do marido ou cópia da sentença de desquite, para
conhecimento das causas da separação”. Mulheres solteiras só poderiam ser professoras se
vivessem com os pais e estes fossem de reconhecida moralidade (REGULAMENTO s/n
de 01-09-1861). Era o ranço medieval contra a mulher, “símbolo do mal”. A briga, que vem
de longe, está longe de acabar; hoje se arrasta travestida de “ tutela” ou “proteção”,  no
mundo islâmico ou em tribos africanas.

Das transgressoras do passado, destaquei Safo, nascida em Mitilene, na ilha de
Lesbos, provavelmente, entre os anos 600 e 800AC. Estudou retórica, poética e dança, luxo
permitido somente às mulheres aristocratas. A partir dos raros textos subsistentes, fica-se
sabendo que, entre a infância, em casa, sob a autoridade da mãe, até o casamento, sob a
autoridade do marido,  as jovens poderiam receber um complemento de educação superior,
“cumprida numa vida comunitária no seio de uma escola – a morada das discípulas das
Musas – que se apresenta, juridicamente, sob a forma de uma confraria religiosa dedicada às
deusas da cultura” (MARROU, 1966, p 62).

Safo, ao que parece, foi mestra competente e, como escritora,  dedicou-se
principalmente, à poesia; porém, seus escritos, em sua maioria, se perderam, sobrevivendo
apenas em alguns fragmentos. Não temos referências de que Safo tivesse tido atuação
política, mas parece que sua vida e seus escritos incomodaram os governantes, e ela, assim
como outros escritores e poetas da cidade, foi perseguida e exilada duas vezes. Em seu
segundo exílio, na Sicília, consta que se casou, teve uma filha, e fala dela com carinho:

Dizia minha mãe
que, quando jovem, bastava
uma fita vermelha no cabelo
como toucado.
Quem tivesse,
ó Graças, cabelo mais loiro
do que um facho luminoso,
só com flores em grinalda,
e leves!

Ora, a ti Cleis, formosa filha minha,
aos olhos seria belo
e te iria muito bem uma fita de Sardes!

Quando ficou viúva, Safo retornou a sua cidade natal, onde fundou um colégio para
moças da alta sociedade, que Marrou descreve como um Conservatório de Música e
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Declamação. Ali instruía suas alunas segundo o currículo da época: poesia, dança e música,
não música como a conhecemos hoje, mas como a arte das Musas, o que incluía História,
Astronomia, teatro e oratória. Mas Safo  incluiu a efebia.

A cidade grega era definitivamente masculina, e Safo ousou desafiar a política
educacional da época, introduzindo, numa escola feminina, uma prática até então exclusiva
da formação militar dos homens (MARROU, 1966, p 51-65).  Algumas famílias reagiram e
retiraram suas filhas da escola, e, por este detalhe, Safo passou à História. Mas não é aí que
reside a importância de Safo. É preciso acrescentar um pormenor nem sempre lembrado em
relação à sua obra.

Na poesia grega, predominava o espírito épico, característico dos tempos homéricos.
O cenário era quase sempre um campo de guerra, com toda sua crueza e tragédia, em que se
manifestavam as virtudes masculinas, os ideais viris de força, bravura, lealdade e coragem,
descritos de maneira objetiva, sem qualquer traço de sentimento ou emoção pessoais.

Arquíloco, o poeta-soldado, nascido por volta do séc. VII AC, entre os anos de 680
e 645, talvez tenha sido o primeiro a introduzir em seus versos uma visão pessoal,
descrevendo as repercussões emocionais da participação na guerra. Consciente de seus limites
como ser humano, não se sentia pior por não alcançar as inacessíveis exigências dos ideais
tradicionais. Abandonou o exercito, desfazendo-se de seu escudo e de suas armas.  Tornou-
se um desertor, o que, para o ideal homérico, significava a morte da honra.  Arquíloco se
debate em um conflito de sentimentos que o atormenta, tira-lhe o sono e é extravasado em
sua poesia : “o que é, em definitivo, um escudo senão um pedaço de pele de boi, curtida,
com uns ornamentos de metal brilhante? Que se perca este escudo! Comprarei um outro
melhor”. Mas, ao mesmo tempo, lamenta: “ Agora um inimigo se regozija com meu
escudo, uma armadura perfeita que fui obrigado a abandonar, através da mata...”  (JAEGER,
1953, p. 137).

Nas trilhas abertas por Arquíloco, a poesia de Safo expressa a intimidade, expõe sua
vida individual, escrita com o coração. Ela avança para além das vivências bélicas de Arquíloco
e nos oferece experiências emocionais únicas, com todos os matizes da sensibilidade pessoal.
Com Safo, a poesia grega se torna subjetiva e mais humana. Ela não canta a guerra, nem a
bravura, nem desdenha a morte. Ela canta o amor.

No pouco que restou de sua poesia, o assunto principal é o amor, sempre expresso
com simplicidade natural, às vezes com ternura, às vezes com paixão, mas o bastante para
confirmar o veredicto dos antigos: foi a maior poetisa lírica da Antigüidade (JAEGER,
1953, p. 135-154).

No séc. III AC, eruditos alexandrinos reuniram sua obra em nove volumes,
devidamente queimados pela Igreja no séc. IX. Mas, mil anos depois, no final do século
XIX, dois arqueólogos ingleses descobriram no Egito, por acaso, tiras de papiro dentro de
um sarcófago, numa das quais eram legíveis uns seiscentos versos de Safo. Isto é tudo o que
restou dela, fragmentos sem título, identificados apenas por números. Um deles diz:

Ela agora sobressai entre lídias mulheres
como a dedirrósea lua  supera todas as estrelas
depois do sol posto.

Sua luz se esparrama sobre o salso mar
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e igualmente sobre multifloridos campos.
O orvalho é derramado em beleza
Brotam as rosas, o macio cerefólio
e o trevo-mel em flor.

Agitada a recordar a gentil Átis, com desejo
Decerto o frágil peito se consome.

Segundo uma lenda recolhida por Ovídio, na idade madura, Safo se apaixonou por
um certo marinheiro chamado Phaon, que a rejeitou. A lenda tem duas versões: numa,
Safo, apaixonada, suicida-se pulando de um rochedo; na outra, serenamente resignada com
a sua sorte – segundo o manuscrito achado no Egito -, recusa o pedido de casamento:

Se meu peito ainda pudesse dar leite
e meu ventre frutificasse,
sem temor iria para um novo tálamo.
Mas o tempo já gravou demasiadas rugas
sobre minha pele
e o amor já não me alcança mais
com o açoite de suas deliciosas penas.

Quando se fala de Safo, não é para louvar seu talento como poetisa inspirada,
intimista, que criou métrica própria, nem por ter escrito em dialeto eólico, muito menos
como a educadora de sucesso que desafiou as normas da cidade, mas apenas para lembrar a
sua transgressão. Seus versos preservados pelos gramáticos serviram apenas para exemplo
didático. Foi a transgressão que a tornou universal.

Desde então, muitas outras transgressoras viveram, e vivem, algumas bem próximas
de nós, poetisas, professoras, políticas ou escritoras.

 Judith Leão Castelo nasceu na Serra, ES, estudou no Colégio do Carmo e concluiu o
curso de magistério. Como professora, Judith não conheceu os entraves enfrentados por sua
contemporânea, a historiadora capixaba Maria Stella de Novaes. Em pleno séc. XX, Dona
Stelinha teve dificuldades em ocupar uma cadeira de Ciências, porque este era um campo de
estudos reservado aos homens, por conta do positivismo, então bastante influente no país.

O positivismo, ironicamente, “admitindo embora a inferioridade orgânica e intelectual
da mulher, reconhecia-lhe incontestável superioridade moral, reservando-lhe uma importante
missão social”: ser professora de primeiras letras.  Afirmava  que a atividade da mulher,
como mestra, “apresentava-se como um natural prolongamento da missão de ensinar e
educar os filhos”. Ou seja, o positivismo, apesar de considerar “determinados estudos
impróprios à mulher, cujo cérebro se atrofiara como conseqüência da falta de uso da
inteligência”, reconhecia seu talento como educadora (HAIDAR, 1972,p. 245-246 ). Será
positivista  a estória dos dois únicos neurônios  femininos?

Formada, nos anos trinta, Judith não viveu os tropeços de Dona Stelinha porque
enveredou pelo campo das Ciências Humanas. Fez concurso para a Escola Normal Pedro II
defendendo a tese intitulada “A Educação e o Ensino Interessante”, em sessão pública no
auditório do Grupo Escolar Gomes Cardim, hoje FAFI. Foi aprovada em primeiro lugar e
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tornou-se catedrática de Ciências Pedagógicas até 1963, quando se aposentou.
Mas foi na qualidade de candidata avulsa, ou seja, sem  legenda partidária, conforme

a legislação vigente, que despontou a transgressora. Foi a primeira mulher capixaba a ser
eleita para um cargo público, como deputada estadual, um despautério, nos anos quarenta...,
e cumpriu quatro legislaturas sucessivas.

Sua atividade na política ficou marcada pela fluência e força de seus pronunciamentos
na Assembleia, pela profunda religiosidade e por uma forte preocupação com a educação.
Conheci Judith indo para casa, de carona,  em seu carro. Falava muito, enquanto dirigia.
Tinha uma voz forte, áspera,  incisiva e sempre entusiasmada.

Sempre tivera vontade de pertencer à Academia Espírito-santense de Letras, mas
sabia que sua candidatura não seria aceita porque mulheres não podiam fazer parte de
academias literárias. A transgressora falou mais forte, e Judith criou uma academia própria,
onde pudesse entrar. Assim nasceu a Academia Feminina Espírito-santense de Letras.

 Pertenceu à Associação Espírito-Santense de Imprensa, e foi membro do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado do Espírito Santo. Finalmente, conseguiu entrar para a
Academia Espírito-Santense de Letras como a primeira mulher a pertencer à instituição,
tomando posse na Cadeira 12.

Como escritora, Judith produziu muitos artigos ligados à educação, publicados em
jornais e revistas do Estado, além de crônicas e relatos da vida social do município da Serra.
Pouco antes de morrer, reuniu seus escritos no livro Presença, editado em 1980.

Pouca gente conhece os textos de Judith, artigos nos jornais e revistas, na Vida
Capixaba, Canaã e outras, ou  no livro que publicou. Há poucas referências sobre sua influência
nas decisões da política educacional do Estado, embora, enquanto deputada, tivesse feito
parte da Comissão de Educação. Não se escondeu atrás de um nome de homem, mas sua
atitude era considerada muito masculina. Em geral é lembrada como combativa, veemente
atrevida,  na defesa de seus pontos de vista, sendo muito comentadas, e ficaram famosas as
discussões travadas na Assembleia  entre ela e o representante do Partido Comunista
Brasileiro. Aqui cabe citar Lya Luft:

Não existe isso de homem escrever com vigor e mulher escrever com fragilidade. [...]
Não existe isso de homens com escrita vigorosa, enquanto as mulheres se perdem
na doçura. [...] Eu quero escrever com o vigor de uma mulher. Não me interessa
escrever como homem.”

Lya Luft também foi professora. Entrou na Literatura fazendo traduções, “para
ganhar dinheiro”, diria ela. Hoje é escritora de sucesso, mantendo acesa sua  luta contra os
estereótipos sociais: “A sociedade dita as ordens:  emagrece! Não coma doces! Não fume!
Tenha  três orgasmos por noite! Uma ruga? Céus! Faça plástica. Enquanto isso a vida vai
ficando para trás”(LUFT, 2004).

Como eu disse no início, nem sempre a escritora sobressai. Sob o peso da atividade
social, ela, às vezes, se apaga. A mulher que, ao mesmo tempo, atua na política,  educacional
ou não,  e na arte como escritora, vive na instabilidade de numa gangorra. De um lado está
a profissional, manietada pela realidade dura da responsabilidade social, ou regida pelo
rigor científico, e só uma parte dela está do outro lado, livre para poetar e se mover  no ritmo
do sonho. Conforme a gangorra se move, daí vem o reconhecimento.  Na maior parte das
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vezes, a gangorra pende para a realidade, e a escritora é sufocada e desaparece. A professora
Eurides Brito produziu excelentes textos sobre educação. Publicou vários livros, com
destaque para um estudo sobre a formação dos professores no Brasil. Mas não será lembrada
como escritora... infelizmente.

A capixaba Anna Bernardes da Silveira Rocha foi professora e, como pedagoga,
publicou trabalhos importantes,  mas é mais lembrada pela sua atuação na política educacional
do país.

Esther Figueiredo Ferraz é outra educadora e escritora que, ao mesmo tempo, atuou
no cenário político. Foi diplomada normalista, licenciou-se em Filosofia, pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, e, posteriormente, concluiu o curso de Direito. Trabalhou
como advogada brilhante e foi a primeira mulher a fazer parte da OAB, a Ordem dos
Advogados do Brasil. Foi a primeira mulher a integrar o corpo docente da USP e foi a
primeira ministra de Estado no Brasil, ocupando a pasta da Educação. Escreveu diversos
livros, entre eles Prostituição e Criminalidade Feminina e Mulheres  Freqüentemente no entanto,
não é conhecida como escritora.

Mas  também acontece o contrário.  Adélia Prado, por exemplo, foi professora e
influiu diretamente na política educacional de seu município, trabalhando, por mais de dez
anos, como pedagoga e como Secretária de Educação, mas é mais conhecida por sua poesia.

Cecília Meireles também foi professora, fez conferências aqui e no exterior, escreveu
sobre educação, produziu para a Rádio Ministério da Educação programas educativos e
culturais, aposentou-se como diretora de escola, mas só é lembrada como poetisa.

Já Hersila Valverde, poetisa nascida em Castelo, foi professora e lutou muito para
ingressar e se firmar no magistério. Era uma transgressora que apresentava dois graves
defeitos: numa sociedade muito religiosa, Hersila não era católica. Além disso, era estudiosa
e se interessava por “assuntos masculinos” - a vida política, econômica e social do pais.   De
fala fluente, era sempre chamada a palestrar em vários eventos. Nas reuniões sociais, debatia
com os homens em pé de igualdade. Ficou “falada”, como se dizia então. Não servia como
professora, porque era espírita. Não tinha valor como mulher, porque era “masculinizada e
exibida”.

Decepcionada, abandonou o campo da educação, fez concurso para os Correios e foi
trabalhar no Rio de Janeiro. Lá, continuou a estudar, tornando-se professora de esperanto.
Caiu no esquecimento, mas continuou escrevendo versos, inclusive em esperanto, que lhe
valeram vários prêmios literários. Chorando a perda de uma sobrinha, ela escreve:

E ao contemplar deserto e abandonado,
vazio, o berço em que a sorrir dormia,
o pranto mal contido, e, retalhado,
meu coração soluça em agonia...

............................................................

Só Deus, ó Princesinha idolatrada,
salvar-te poderia...E a Ele, em pranto,
meu terno coração sangrando brada:
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Se hei de perdê-la, então, por que ma deste?
Por que desta agonia sofrer tanto
e ao em vez de um roseiral ver um cipreste?

Zilma Coelho Pinto nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e foi professora primária,
na primeira metade do séc. XX. Numa época em que o país detinha mais de 50% de adultos
analfabetos, o poder público criou a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos -
CEAA (1947/1952), a primeira campanha de massa, regulamentada pelo Fundo Nacional
do Ensino Primário (FNEP), para atender à UNESCO. Em 1948, Dona Zilma começou a
trabalhar na alfabetização de adultos e fundou a Campanha de Alfabetização e Assistência
Social de Cachoeiro de Itapemirim. No ano de 1949, foi colocada, pelo Governo do Estado
do Espírito Santo, à disposição da Campanha de Alfabetização de Adultos, onde permaneceu
atuante até sua morte, em 1986.

Não deixou obra escrita, mas seu trabalho social teve repercussão nacional e
internacional. A revista de maior tiragem da época - O Cruzeiro - enalteceu sua atividade
com uma grande reportagem em que ela aparece, de chapelão, montada a cavalo, percorrendo
as estradinhas do interior ao encontro de seus alunos. A UNESCO deu-lhe uma comenda,
com direito a destaque em sua revista Le Courrier, em 1950.

Com muito sacrifício, Dona Zilma conseguiu construir um prédio para sede da
Campanha, onde, permanentemente, além dos cursos de alfabetização e Educação de Jovens
e Adultos, eram oferecidos cursos rápidos de artesanato, abertos à comunidade local.

A mulher, mãe, esposa ou profissional liberal, segue seu caminho desdobrando-se
em seus vários papéis: é escritora, ou poetisa, move-se no mundo da Arte e, ao mesmo
tempo,  produz Ciência ou batalha no cenário político. Anda no fio da navalha. É difícil
conciliar a exatidão dos trezentos e sessenta graus das circunferências com a elegância
perfumada da corola das rosas. Mas a rosa é uma rosa, diria Shakespeare. O que é o nome
da rosa? Pergunta Umberto Eco.

Poetisa e professora, que batalhou na educação e carregou bandeiras, Adélia Prado
nos explica bem esse aparente paradoxo, usando licença poética para dar-se ao desfrute de
parafrasear Drumonnd. Diz ela:

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
— dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

179

já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
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PATRONA: Colatina Soares de A. Freire
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Colatina Soares de Azevedo Freire nasceu na cidade de São Paulo, em 24 de novembro
de 1864, descendente de uma família tradicional do estado, filha de Colatina Soares e Sebastião
Rodrigues de Azevedo. Seu avô materno, o Capitão Joaquim Celestino de Abreu Soares,
era conhecido como o Barão de Paranapanema. Já a sua avó materna, Joaquina Angélica de
Oliveira, era descendente de Antônio de Oliveira, cavaleiro fidalgo da casa de El-rei de
Portugal (D.João III) e 1º feitor da Fazenda Real da Capitania de São Vicente, por graça real
de 1537, e locotenente do donatário Martim Afonso de Souza. Colatina Soares de Azevedo
Freire foi detentora de grandes méritos e vasta cultura, expressando-se com fluência em
alemão, francês e italiano. Participou dos eventos sociais e culturais mais significativos da
sociedade paulistana da 2ª metade do século XIX, quando, então, conheceu o estudante de
Direito, José de Mello Carvalho Moniz Freire com quem se casou, em 28 de janeiro de 1882
e que seria mais tarde governador do Espírito Santo, na fase republicana. Ex-aluna do
renomado maestro Giroondon, Colatina foi também excelente musicista. Tocava e
interpretava, ao piano, as composições mais famosas dos mestres da música, transformando
a sua casa, em Vitória, em ponto de referência para os estudiosos e apreciadores da arte
musical. Em sua homenagem, o antigo arraial da Barra do Santa Maria, à margem direita do
Rio Doce, foi denominado Colatina, sendo, atualmente, um dos municípios mais
promissores do Espírito Santo.
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ACADÊMICA OCUPANTE: VALENTINA IVANOVA KRUPNOVA

Valentina Ivanova Krupnova é cineasta, de nacionalida russa, que dirigiu o filme em
vídeo “Trovadores do Neotrovismo na Amazônia”, 1989, feito em Porto Velho, Rondônia,
com locações em Barco no Rio Madeira, com trovadores brasileiros,entre os quais Clério
José Borges. O filme teve o apoio do Departamento Estadual de Cultura do Estado do
Espírito Santo.

RÚSSIA

Rússia. A Branca de Neve em brancas nuvens e lindas imagens.
Eu penso em ti em minhas insanes noites em branco...
Paredões de trigo loiras como a minha infância de olhos azuis.
Pinheiros em neve e rastros dos esquis de meus caminhos ziguezagueantes. Casa,
escola, cinema, avenida Komsomolski, ressuscitados em minha memória após a
busca avançada na Internet... Mapa, passado, lembranças e cinzas imagens saindo da
simples máquina impressora como sinais da caixa preta perdida no fundo do mar
da minha vida.
A Branca de Neve sem seus quinze anões.
O que me resta ainda em minhas insanes noites em branco é ler e reler as belas
nostalgias “Noites Brancas” de Dostoievski...





CADEIRA 27
PATRONA: Odete Braga Furtado
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Odete Braga Furtado, pioneira no contexto social de sua época, foi a primeira mulher
capixaba a formar-se em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro
de 1928, e a primeira a fazer parte, via concurso público nacional, do quadro de funcionários
do Banco do Brasil 19 de novembro de 1923 e também a primeira a ocupar o cargo de Chefe
de Gabinete civil da Presidência do Estado do Espírito Santo, no governo do Cel. Nestor
Gomes (1920-1924). Nasceu em 28 de maio de 1899. Professora, advogada, estudou no
curso Normal da Escola Jerônimo Monteiro, em Vitória, exerceu a o magistério primário ,
por dois, anos na Escola Isolada do Forte São João, fez três exames seriados no Ginásio
Espírito-santense. Como faltavam quatro matérias para a obtenção do certificado do curso
Ginasial, reividicou ao secretario da instituição extensão da matrícula ao sexo feminino, para
que as mulheres conseguissem os diplomas das cinco séries ginasiais. Atuou como
correspondente da empresa ítalo-capixaba Vivacqua Irmãos e Cia.
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1ª. OCUPANTE: NILGE LIMEIRA

Nilge Limeira nasceu em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, aos 18 de abril
de 1922. Funcionária aposentada do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, prestou
assessoria também na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Espírito Santo, organizando
vários Congressos no Estado e fora dele. Suas crônicas foram publicadas também em
coletâneas, pela AFESL, e em jornais do Estado, principalmente A Gazeta. Foi membro da
Academia Feminina Espírito-santense de Letras, onde ocupou a cadeira n. 27. Obras: As
crônicas de bolso de Nilge Limeira, Nilge Limeira e seu canto de vida, Três momentos e Sandálias não
caminham. Participou nas coletâneas:  Floração, Mulher - Prosa e Verso e  Poemar.

ACADÊMICA OCUPANTE: FERNANDA DE SOUZA HOTT

Fernanda de Souza Hott  nasceu em Belo Horizonte, em 22 de maio de 1976, e reside
em Vitória desde 1992. É graduada em Letras - Inglês, Especialista em Ensino de Língua
Inglesa, mestre em Estudos Literários pela UFES. Atualmente é professora universitária.
Possui algumas publicações científicas sobre literatura e tradução, tem poemas publicados
em antologias.  O seu livro de poesias O Entrelugar foi publicado em 2008.  Foi empossada
na AFESL em dezembro de 2008, passando a ocupar a cadeira 27, cuja patrona é Odete
Braga Furtado.

SLEEPLESS

Este poema não dorme
E não me deixa dormir
E segue noite adentro
Sonhando insone.

Cenas do dia e da noite
Sussurram
Espantando o sono
Sorte do poema
Que segue insano.

Este poema não dorme
Sonhando insone
Com um poema de você
Velando o meu sono.
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 WONDERLAND

Entre o mar e a montanha
Where the streets have no name
E as casas não têm porta
E o amor não tem regras
E os sonhos não têm limites

Entre o mar e a montanha
Entre o ser e o não ser
Eu e você.

FAIRY TALE

Pobre de mim quando te vi
Ih! Adormeci...
Mordi a maçã proibida
O pecado mora ao lado
Paguei o pato
Perdi o sapato
Beijei o príncipe
Que virou sapo
Mas era bom de papo...

SINESTESIA

Seu cheiro me chama
Chama do cigarro e do incenso
Gosto de cerveja com chiclete de menta
Pescoço, boca
Pescoço, boca
CD do Kleyton e Kledir
Deu pra ti
Vamos pro sul
Pro meu sul
Pro seu sul
Seu cheiro me chama
Eu vou.
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SEM TÍTULO

Ficava lá sentada
Olhava, olhava e não via
O sofá esgarçava
A alma murchava
E a vida ia embora.

POEMA FEITO DE AR

Uma canção sobre nós
É um poema feito de ar
Um beijo feito de sonho
Sem língua nem saliva
Sexo sem carne
Sua voz e o meu suspiro
Respiro
O ar de que somos feitos
Seu cheiro
Cada vez mais longe
No ar.

FURO NO ESCURO

Um furo no escuro
É a fuga da luz
Sua força rasga um feixe no breu
E fere os olhos de quem olha fixo o céu.

XXXX

Para encher uma folha em branco, tem que ter peito
E um coração dentro
E o resto é história
A história de qualquer poeta.
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 ERUPÇÃO

Vida em excesso
Que sai pelos poros
Que escorre pelo corpo feito lava
Suor, sangue, seiva, sexo, sonho
Sentir sem cessar
Sem saber
Só sentir
E viver

TÚNEL

No conforto escuro e frio
Uma fresta de luz aponta o caminho
Sem pensar
E só seguir

Sem flashes em todas as direções
Sem dúvidas
Sem opções
E sem a tristeza de saber
O que perdeu.

A ESCOLHIDA

Sempre sonhaste em ser a escolhida
E alguém te escolheu...
Se encantou com a tua graça
Com teu corpo
E se encantou com o teu sorriso
Sempre aberto,
E com a tua doçura

E ele amou a graça, a alegria, e a doçura
E amou tanto
Que fez com que não fosses mais tão bela,
Nem tão sorridente
Pra que não fosses de mais ninguém
A escolhida.
Fez com que engordasses,
Que enrugasses,
Mas te manteve doce e terna
Para continuar a gozar de teu carinho.
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E um dia,
Diante do espelho
Acordaste
E resolveste procurar lá dentro
A beleza e a alegria que julgavas perdidas

E encontraste
Dentro da capa triste e enrugada
Aquela que um dia havia sonhado em ser
A escolhida.

SINTAXE

Não há sintaxe no que sou
Sou um ser semântico
Sou miscelânea
Sou o Atlântico
E a montanha

Não há sintaxe no que sinto
Sinto muito
Sinto não ser
Algo que seja entendido
Nem por mim mesmo
Que dirá por você.
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 O RIO SOU EU

Rio de lágrimas e risos
Que vai levando a vida docemente
Que vai lavando a alma da gente
Rumo ao paraíso

Doce como doce da roça
Que provamos pelo caminho
Doce como o som da brisa mansa
Que embala o sonho sereno

Rio que sai da Mantiqueira
Rasga o vale
E corre pelas mesmas veias
Onde corre o meu sangue mineiro

Rio do meu coração
Que agora suspira pelo Atlântico
Que saiu das montanhas de Minas
E fugiu para o Espírito Santo.



CADEIRA 28
PATRONA: Zely de Paula Simon
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Zely de Paula Simon, professora de inglês, tradutora e intérprete, palestrante e poetisa,
nasceu em 14 de junho de 1930 em Ipanema –MG – e morreu em 27 de janeiro de 1961 em
Vitória – ES.  Filha do pastor e professor José Francisco de Paula e de Orlinda Pereira de
Paula, fez o curso primário em Castelo (ES) e o ginasial e colegial em Vitória no Colégio
Americano Batista de Vitória.  Obteve o titulo de Masters Degree, nos Estados Unidos,
pelo Golden Gate Seminary de Berkeley, Califórnia. Nesse país, especializou-se em música
sacra e foi solista em Berkeley e nas rádios de São Francisco, Califórnia. Na Universidade do
Rio de Janeiro, fez o curso de Letras Inglês. Foi fundadora e professora do Instituto Brasil
Estados Unidos de Vitória (IBEUV) e da Faculdade de filosofia ciências e Letras da
Universidade Federal do Espírito Santo. Organizou a campanha de Intercâmbio
Internacional da Cultura entre Brasil e Chile. Com a sua morte, a campanha passou a
chamar Fundação Zely de Paula. A Câmara Municipal de Vitória homenageou-a, dando o
seu nome a uma rua do bairro Goiabeiras. Escreveu em coautoria com o pai a série didática
My English Book, em três volumes.
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1ª. OCUPANTE: IRENE SPINOLA DE MORAES

Irene Spinola de Moraes, mineira, radicada em Vitória há muitos anos, graduada em
Letras Anglo-Germânicas, licenciada em Lingua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura
Inglesa, com especialização no ensino da Língua na Universidade do Texas (USA) através da
Fulbright-Hays Act. Lecionou no IBEU e Colégio Americano de Vitória, onde exerceu
também a função de Chefe do Departamento de Língua Inglesa. É portadora dos seguintes
títulos e diplomas: Honorary Texas Citizen - USA, Colaboradora efetiva da Assembleia N.
Constituinte, Prêmio de publicação do Concurso Raymundo Corrêa de Poesia (VIII) - RJ,
membro efetivo da Assoc. de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Membro efetivo da Academia
Feminina Espírito-santense de Letras do Espírito Santo, cadeira no. 28. Sócia da Scav
(Sociedade de Cultura Artística de Vitória), sócia da Sala Ricardina Stamato do Centro
Musical Vila-Lobos e outros. Obras: Menino de Rua - 1994 - Vitória - ES. Livros não
publicados: Encontro na Redação, Vitória, Plágio e Crônicas de Hoje e de Ontem.

ACADÊMICA OCUPANTE: HELIANA SONEGHET PACHECO

Heliana Soneghet Pacheco  nasceu em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, em 28 de
janeiro de 1963. Morou em várias cidades do Brasil e, há alguns anos, está radicada em
Vitória. Graduada em Comunicação Visual e Mestre em Design pela PUC - Rio, atualmente
é professora de Design Gráfico na Universidade Federal do Espírito Santo. Pesquisa sobre
o papel do designer gráfico na autoria do objeto livro, especialmente o livro de poesias,
tendo já feito vários projetos gráficos de obras poéticas e publicações científicas sobre este
tema. Foi ganhadora de uma Bolsa de Aperfeiçoamento Científico pelo CNPq, tendo
apresentado, na Bélgica, em 1995, a Palestra “Workshop Bio Oficina sem Vestígios”.  Entre
as suas publicações, merece destaque O Desenho Social, a Barraca e o Desenho Coletivo (1996) e
A Barraca Sala de Aula entre Duas Jaqueiras (1996). Neta e sobrinha de poetas, tem no sangue
o amor pela poesia que sabe muito bem traduzir em desenho e na maneira singular de agir
e de ver a vida. Seus projetos gráficos incluem litros de poesia, dos quais se pode destacar
“Pedaços”, de Jacinto Fábio Correa. A artista une técnicas do passado com propostas
futuristas. Obras: Aprendizagem ainda - que nos oferece, numa leitura cativante, a convivência
entre o desenho e a poesia 1995; participação nas coletâneas Poemar 1999 – AFESL; em
Escritos entre dois séculos - textos literários capixabas 2000 e  no Catálogo 2009, Letras Capixabas
em Arte, organizado por Maria das Graças Silva Neves.
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 FIM

Começo a colocar a casa em ordem.

Palavras onde são entendidas
Pensamentos onde podem dormir
Ansiedade do lado de fora
É paz que dá vontade de comer.

MAR

Malha azul recortada
Minha alma rasgada
Mexe agora razões

Manchas alvas reluzentes
Muda a razão
ares, rios

Mares
Maré antes revolta
Mostra. Agora. Revela.

10 POEMAS

10 poemas me buscam na língua pátria
da casa aconchegante com varanda,
do som do cachorro do vizinho,
do calor molhado do verão,
das filas sem sentido de meu país.

10 poemas me buscam no som das palavras em português,
na facilidade de ser entendida,
nos trocadilhos possíveis das brincadeiras
espontâneas,
na falta de explicações.

10 poemas me buscam com tábuas de salvação
de um naufrágio iminente,
de um desafio prestes ao fracasso,
de uma comunicação por palavras, palavras,
palavras.



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

197

10 poemas me buscam do mundo globalizado da língua
única, me dão um chão...
e me deixam só?

  DIÁRIA

O mar celeste azul noite
chama a lua botão.
Vermelha e poderosa
segura o livro do meu cotidiano.

A linha do tempo entra e sai
costurando e segurando as
folhas das páginas do que vivi
e agora posso contar.

Escrevo o título à mão.
Assino, sem temor, a capa.
Amigos, tem seu lugar especial:
Fogo, fotos, marcas...

Emília costura minha infância
e meu futuro. Minha avó
é meu passado e meu chão.
Meu presente é sempre
o próximo livro.

ENSAIO

é muito difícil crescer
o corpo não tem a companhia da alma,
a consciência não tem a companhia do mundo,
a verdade não tem a companhia da lógica.

a vida é que faz brotar do cimento da teimosia
a coluna no lugar
os braços que alcançam
as pernas que sustentam
a cabeça que descansa.
e o corpo inteiro acolhe.
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ESQUECIMENTO

No descuido do sentimento mais novo de meu corpo,
está a intuição com o resgate, em mãos,
a ser pago pela memória.

E tarda o tempo da relembrança,
O perigo é de perda.
O medo é de perda.

Será que algo conquistado com o corpo
tem como fugir da marca impetrada?

CÂNON

Na angústia trazida pelo sol,
engulo um ar que me enche a barriga
inchada de dúvidas e certezas,
Clamo à poesia que me salve.

Na angústia de não ser poeta,
vomito palavras e esvazio o já vazio ventre.
No papel encontro a resposta
E avidamente leio o que preciso saber.

Na angústia de uma noite mal dormida,
penso não entender o que meu peito grita em silêncio:
Basta!

CHÃO E AR

Chão e céu
Chão e dúvida
Chão e transparência
Sentimento e ar
Corpo e ar
Lar e ar.



CADEIRA 29
PATRONA: Consuela Salgueiro
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 Consuelo Salgueiro nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 12 de janeiro de
1906 e morreu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1987.  Foi professora do Grupo
Escolar Gomes Cardim, em Vitória, e em vários colégios  do Rio de Janeiro, ministrando
aulas de português, francês e artes. Dirigiu o Atelier de Arte Aplicada e colaborou com
ilustrações, artigos e crônicas na revista Vida Capixaba. Foi redatora do Instituto Nacional
do Livro,  participou dos trabalhos de organização do dicionário de Artes Plásticas, do
Ministério da Educação e Cultura, e participou, como artista plástica, de salões e exposições,
recebendo menções honrosas e medalhas.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA HELENA HEES ALVES

Maria Helena Hees Alves nasceu em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, a 29
de dezembro de 1934. Em janeiro de 1934, a família transferiu-se para Cachoeiro de
Itapemirim, onde viveu até 1956. Voltou, então, a residir em Vitória. Ex-aluna do Colégio
Sion, de Petrópolis, é formada em Biblioteconomia pela UFES e trabalhou no Serviço de
Extensão (Carro Biblioteca) da Biblioteca Pública Estadual em Vitória. Em 1986, mudou-
se para o Rio de Janeiro, onde ficou por 2 anos. Foi então que começou a escrever. Frequentou
oficinas literárias, pequenos cursos, fez contatos com editores e autores. Foi classificada no
2º Concurso Rodrigues de Abreu, em 1988, promovido pela Casa de Cultura de Bauru-SP.
Recebeu menção honrosa no Concurso Permanente do Departamento Estadual de Cultura
(ES), em 1987, e o primeiro lugar no gênero infanto-juvenil, em 1992. Foi classificada em 2º
lugar no Concurso Literário Newton Braga, promovido pela Academia Cachoeirense de
Letras, em 1993, e foi a primeira colocada no 2º Concurso Literário de Domingos José
Martins (ES), em 1994, e Menção Honrosa na categoria “conto”, no mesmo concurso.
Recebeu muitos outros prêmios por contos tanto em nível nacional como internacional.
Obras: O manto do rei e o Circo do Mico – 1988, O manto do Rei; Troca-troca no Reino dos Bichos -
1990; A venda do Senhor Vento  - 1990; O afinador de pianos 1992. Participou  na Antologia 2003
da AFESL -Textos e Tramas, na de 2004 - Ecos da Terra Capixaba; na de  2005, Dança das Palavras,
organização de Maria Beatriz Nader e Marlusse Pestana Daher; na de 2007, Clepsidra, organizada
por Jõ Drumond e Graça Neves. Também participou  no Catálogo 2009, Letras Capixabas em
Arte, organizado por Maria das Graças Silva Neves e na Coletânea Escritos de Vitória - 6 -
Parque Moscoso, da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo da PMV - 1994.

SOBRE AS ONDAS

Nessa “nesga de terra” onde vivo,
Eu tenho minha fatia de mar,
Por ela meu olhar se estende
E ganha o mundo,
A amplidão sem fim...
Abro janelas, espraio sonhos
E deixo que me levem
A desbravar oceanos.
Caminho sobre as ondas,
Mergulho.
Chego às profundezas,
Renasço.
Sigo no azul em busca de horizontes.
E é no mar que encontro o rumo,
A direção perdida, meu caminho...
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A CASA QUE ANDAVA DE MARIA HELENA HESS (PRÊMIO DE MINAS
DE CULTURA DE 1994. VI PREMIO HENRIQUETA LISBOA)

A casa que andava era uma casa tão engraçada quanto aquela de que falava o poeta
Vinícius de Moraes. Nela morava um velhinho, que julgou estar tendo alucinações na
primeira vez que isso aconteceu.

Um dia, ao voltar do trabalho, sua casa tinha se mudado para uma curva do caminho.
O velho gostou do lugar, e, quando já estava bem acostumado, a casa foi para a beira do rio.
O velho gostou de comer tantos peixes, que agora pescava. Mas a casa andarilha foi “pra
cima da montanha... Lá, bem pertinho do céu...” A paisagem era muito bonita, o pôr do
sol era uma festa, e o bom velho se adaptava. Foi aí que apareceu a televisão e os pesquisadores,
infernizando a vida do morador. Mas, afinal, tanto casa quanto velho chegaram à uma
excelente solução: a casa virou um barco, e o velhinho morou nela até morrer. Com a
competente ilustração de Zeflávio Teixeira e em cuidadosa edição, esse livro fica indicado
para crianças a partir de nove anos de idade. Tratando o tema velhice, a autora subverte o que
o senso comum pensa à respeito dessa idade, que é sempre vista como um problema para
a sociedade em geral (ALVES, Maria Helena Hess. A Casa que andava. São Paulo: Paulinas,
1996.



CADEIRA 30
PATRONA: Carmélia Maria de Souza
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 Carmélia Maria de Souza  nasceu na Fazenda Rodeio, no município de Rio Novo do
Sul, no Estado do Espírito Santo, em 15 de maio de 1937, filha de Etelvina Dias de Souza
e Pedro Dias de Souza é considerada um dos maiores mitos da crônica capixaba. Iniciou
seus estudos em Cachoeiro de Itapemirim, transferindo-se em seguida para Vitória. Ainda
adolescente, foi obrigada a interromper seus estudos para internar-se num sanatório, em
Barbacena, Minas Gerais, devido à tuberculose. Nessa cidade, escreveu suas primeiras crônicas.
Não conheceu sua mãe, que faleceu quando ainda era recém-nascida. Em Vitória, estudou
no Colégio Sacré-Coeur de Marie e no Colégio Estadual do Espírito Santo.Suas primeiras
publicações literárias foram veiculadas na revista da antiga União Atlética Ginasial do Espírito
Santo, no ano de 1955. Dois anos depois, iniciou a carreira profissional como cronista, na
imprensa da capital, embora também escrevesse poemas. Despontou, no ano de 1957, no
semanário Sete Dias, transformando-se, logo depois, na cronista predileta dos leitores
capixabas, apesar de ser chamada “maldita”, por determinadas pessoas, segundo seus
próprios comentários. Durante muitos anos, trabalhou como funcionária federal da UFES,
onde montou a primeira Biblioteca, no antigo prédio da Faculdade de Filosofia e Letras
(FAFI). Colaborou em jornais estudantis e revistas. Trabalhou também no Museu de Arte
Histórica de Vitória, situado no Solar Monjardim. Durante 17 anos de vida jornalística,
Carmélia trabalhou nos principais jornais da capital: Sete Dias, O Diário, Vida Capixaba, A
Tribuna, A Gazeta, O Debate e Jornal da Cidade. Escreveu também para a Revista Capixaba. Era
chamada de Félia e/ou Magnólia, pelos amigos. Morreu antes de publicar o livro que
desejava escrever. Após sua morte, o livro foi organizado e publicado sob o título que ela
sempre desejou dar à sua obra: Vento Sul. De um humor feroz e irônico, Carmélia criou o
slogan “Esta ilha é uma delícia”, utilizando-o como título de sua coluna, durante vários
anos. A famosa música de Tom Jobim, “Dindi”, imortalizada na voz de Silvinha Teles, foi
também “adotada” por Carmélia como símbolo do romantismo no qual ela se refugiava
nos momentos de angústia e solidão. Para o jornalista Amylton de Almeida, organizador
de sua obra póstuma, “Carmélia personificou todo o espírito das gerações dos anos 50 e
60.” Após sua morte, seus amigos realizaram dois shows em sua homenagem: Carmélia
por amor (1975) e Carmélia sempre (1988). Há uma rua, no Bairro República e um Centro
Cultural criado pelo Governo do Estado em Vitória, com o seu nome. Trabalhou no jornal
O Diário escrevendo a coluna “Dona Margô”, onde dava conselhos aos leitores desesperados,
até ser hospitalizada e falecer, em 13 de fevereiro de 1974, em Vitória.
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1ª. OCUPANTE: MARZIA FIGUEIRA

Marzia Neves Fernandes Figueira nasceu no bairro da Praia do Canto, na cidade de
Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, em 24 de ulho de 1937. Fez o curso primário no
Sacré-Coeur de Marie, o ginasial no Colégio do Carmo, o Clássico no Colégio Estadual do
Espírito Santo. Formou-se em História na FAFI, passando em 1º lugar no vestibular. Cursou
Jornalismo na Universidade do Povo, Francês na Aliança Francesa e Inglês no Ibeu e no
Yázigi. Filha de Abigail e Raul Oliveira Neves, foi casada com Jayme José Fernandes Figueira,
teve dois filhos, e três netos. Trabalhou durante 26 anos como jornalista do jornal A Gazeta
e como cronista durante 30 anos. Redatora do Caderno Dois do jornal, foi também, durante
cinco anos, editora do suplemento infantil A Gazetinha. Além disso, escreveu crônicas para o
jornal Muckynews, de Whashington Muquy Banhos. A partir de 1992, foi membro da AFESL,
ocupando a cadeira n. 30, cuja patrona é a cronista capixaba Carmélia M. de Souza. Participou
do projeto “Escritos de Vitória” - nº 3 - FAFI, da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal
de Cultura e Esporte de Vitória, Espírito Santo, em 1994, com a crônica “A FAFI do nosso
amor”. Seu livro Os Inocentes é uma coletânea de suas crônicas selecionadas, publicadas a partir
de julho de 1969. Faleceu de 16 de dezembro de 2000.

2ª. OCUPANTE: MARGARIDA REIMÃO

Margarida Reimão dos Reis de Araújo nasceu em 04 de setembro de 1951, filha de
Gonçalo Antônio dos Reis e Maria Pereira Reimão. cursou Licenciatura plena em Letras –
Universidade Católica do Salvador – UCSal -; Administração de Empresas - EBEX –
Escola Baiana de Ensino Superior para Executivos; Secretariado Executivo – Universidade
Baiana para o Trabalho; História - com defesa de tese sobre o Perfil da Sociedade Grega, na
Universidade de Brasília; Língua Francesa – Aliança Francesa; Língua Inglesa – UEC;
Introdução à Psicanálise – Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória; Bacharelado em Direito
– Complexo Universitário de Vila Velha Baiana de nascimento, residiu no Estado do
Espírito Santo desde 1995. Seu primeiro livro, em 1982, foi uma coletânea de prosas e de
poesias da juventude. Depois foram escritos mais de uma dúzia de livros, muitas prosas,
poesias, contos, artigos, ensaios e crônicas, além das participações em Antologias. Criou,
em 2002, o Grupo VIVA – Viva A Vida Acumulada, visando compartilhar a dor e a
esperança com aqueles que atravessam a perigosa ponte. As reuniões ocorriam na Associação
dos Moradores da Praia da Costa (Vila Velha).  Além de participações em diversas antologias
publicou as obras: Barco à deriva – poesias e prosa – 1982; Ego luz – coletânea de poesias;
Canto ao vento – poesias – 1983; O conto que não contei – contos – 1984; Cartas a um desconhecido
– prosas e poesias – 1987; A outra face da face – prosas e poesias – 1992; Victória – romance
– 1993; O espelho de Agnes- romance – 1995; Cem crônicas - crônicas – 1995; 25 anos depois –
romance – 1996; O conto que eu vou contar – contos – 2001; A Ponte da Passagem – auto ajuda-
2001. Faleceu em 05 de abril de 2005.
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ACADÊMICA OCUPANTE: THELMA MARIA AZEVEDO

Thelma Maria Azevedo nasceu em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, a 28 de
janeiro de 1931, filha de Emygdio de Azevedo e Maria dos Passos Dutra de Azevedo.
Porém, em virtude da transferência de seu avô materno, João da Cruz Dutra, Guarda-mor
da Capitania dos Portos de Florianópolis para Vitória, capital do Espírito Santo, desde os
dois anos de idade reside nesta cidade. Considera-se capixaba de coração. Estudou no
Grupo Escolar “Irmã Maria Horta”, no Ginásio “Maria Ortiz”, na Escola Técnica de Co-
mércio de Vitória, (curso interrompido no 2º ano). Licenciada em Geografia pela  Faculdade
Federal do Espírito Santo -  UFES. No Rio Grande do  Sul foi locutora e redatora da ZYF-
7, Rádio Erechim. Colaborou no jornal “A voz da Serra”.Foi locutora na TV Tupi. Foi
funcionária pública estadual (Secretarias de Administração, Educação e Segurança Pública).
Publicou, em 2000, Fragmentos de Memória; em 2005, uma coletânea de suas crônicas e cartas,
sob o título Uma poesia, algumas crônicas e tanta coisa que sempre escondi..., com prefácio do prof.
Fábio Flores e “orelhas” de Anaximandro Amorim. Criou um site, o
www.poetas.capixabas.nom.br. Em 2008, fez a pesquisa para o Dicionário  - Escritores e
escritoras do Espírito Santo, org. por Francisco Aurélio Ribeiro. Participou  no Catálogo 2009
Letras Capixabas em Artes, organizado por Maria das graças Silva Neves,  em  antologias da
AFESL Múltiplas vozes, em 2010;  Clepsidra, Tempo das Águas  e nas antologias Escritos de
Vitória n. 25 - Vitória, Cidade Sol e escritos de Vitória n.27 – Pontes.

A TOPADA

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

Escutei, durante minha vida inteira, que “Só existe uma coisa que leva pobre pra
frente... Topada”. Isto me fez refletir. Puxei um gancho daqui, outro dali...

Fazendo uma analogia com outro assunto, muitas vezes, o que leva a gente pra
frente,  buscando progredir, crescer na vida, pode não ser uma topada, na exata concepção da
palavra...

Pode ser uma atitude de quem, às vezes, nos coloca uma “pedra” no caminho, na
intenção de nos impedir de crescer, ir para a frente...

Ao colocar uma “pedra” em nosso caminho, pode nos dar aquele empurrão na
busca de realizações antes nem sonhadas, já que os desígnios de Deus são insondáveis...

E aquela atitude que deveria nos prejudicar, pode ser a força que vai agir de forma
contrária...

Com este pequeno preâmbulo, conto aqui uma historinha, exemplificando o
conhecido ditado.

Funcionária pública estadual, concursada, ela havia interrompido seus estudos há
muitos anos. E, embora estivesse ocupando de fato um cargo de chefia  e executando as
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tarefas pertinentes a esse cargo, não lhe era dado o direito de usufruir benefícios monetários,
sob a alegação de que, não tendo cursado o 3º grau, não poderia ocupar legalmente o cargo
e receber os vencimentos a que deveria ter direito.

Diga-se, a bem da verdade, que não existia nenhuma exigência legal que fornecesse
embasamento para tal restrição.

Então, resolveu voltar a estudar.
Fez dois vestibulares:  na UFES e em Colatina. Passou nos dois. Mas optou pela

UFES, embora se arrependa até hoje de não ter feito os dois cursos...
Mas, como gosta de dizer (para se consolar?), são águas passadas.
Fez seu curso, com excelentes notas, e considera os três anos e meio que passou  na

Faculdade a época mais feliz de sua vida.
Teve professores competentes, conheceu colegas queridos, com os quais conviveu

por todo aquele período.
Assim, se, no inicio, o motivo que a levou a retomar seus  estudos partiu de uma

injustiça, no final, o ganho que obteve, foi maravilhoso.
Não mudou, nem lhe acrescentou nada, quanto à sua vida profissional. Mas

frequentar a Universidade abriu para ela um mundo novo,  fazendo com que tivesse uma
nova visão sobre muitas coisas que, até então, não possuía.

Ao fim e ao cabo, a colocação daquela “pedra” no seu caminho fez com que a
“topada” a levasse a crescer, a fazer novas amizades, a conviver com pessoas novas; abriu
muito os seus horizontes.

A verdade é que Deus usa de expedientes para realizar os planos que tem para nós,
muitas vezes (aliás, na maioria) que fogem ao nosso imediato entendimento... Só mais
tarde é que vamos entender os porquês de determinados rumos que nossas vidas tomam...

Deus sempre sabe o que faz e por que o faz.
Moral desta historinha: aquele “obstáculo”, em seu caminho, só lhe fez bem. Sem

dúvida nenhuma, um grande bem.

AS PLANTAS E MINHA MÃE

Mamãe adorava plantas. Formar hortas, pomares, jardins lhe dava um grande prazer.
Fazia este trabalho com a maior alegria.

Seu programa predileto era passar os fins de semana no sítio “Chapéu de Palha”, da
prima Leda e de seu marido Antônio Carlos. Gostava de plantar árvores. Para a casa de sua
prima Conceição, na Avenida  Desembargador Santos Neves, Praia do Canto, trouxe, de
Santa Catarina, uma ameixeira amarela.

Nos sítios de Leda e de Penhoca, em Campinho de Santa Isabel, também andou
espalhando árvores.

Moramos, por alguns anos, em uma chácara, em Aribiri, no município de Vila
Velha. Lá já existiam varias árvores frutíferas, Mamãe, então, se dedicou a formar uma horta,
de onde colhia alface, repolho, rabanete, temperos verdes, bertalha, espinafre... Fez também
uma latada de chuchu. Assim, tínhamos todos os dias, em nossas refeições, verduras e
frutas fresquinhas.

Também amava as flores. Plantou, ao lado de nossa casa, um canteiro de gerânios,
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sua flor predileta. Por onde andava, trazia sempre uma cor diferente. Era como se trouxesse
um troféu conquistado... Chegou a ter 25 tonalidades diferentes de gerânios. E suas mãos
tratavam as flores com tanto amor que o canteiro chamava a atenção de todos aqueles que
passavam pela frente de nossa casa.

Olavo Bilac, em um dos seus mais lindos sonetos - Via Láctea -, disse que “só quem
ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e de entender estrelas...” Nosso Rei, Roberto Carlos,
confessa que também conversa com suas plantas, que elas o entendem e respondem ficando
a cada dia mais viçosas...

No relacionamento da mamãe com suas flores, não faltava amor; daí por que
conseguia conversar com elas.. O que diziam, não sei. Mas que as plantas a  entendiam,
entendiam. . Ora se não!

Não gostava de dar mudas de suas flores. Não negava. Mas adiava para quando o pé
da cor pedida não estivesse florido. Dizia que tirar uma muda naquela fase  prejudicaria  a
plantinha...

Um dia, seu canteiro amanheceu destroçado. Alguém entrara, à noite, e arrancara
não apenas mudas, mas os pés inteiros. Mamãe quase morreu de tristeza. Tentou refazer o
canteiro. Mas a mão de quem a havia “roubado” devia ter uma energia bem ruim. Baldados
foram seus esforços. Nunca mais nasceu nada naquele que outrora havia sido um canteiro
tão lindo...

Conformou-se com os vasos, onde plantava begônias, violetas, samambaias de
metro lisas,  crespas,  etc.

ILHA...

Aprendemos, ainda nas primeiras séries do Grupo Escolar, que “ilha é uma
porção de terra cercada de água por todos os lados”...

Mas, para mim, ilha tem um significado muito, muito maior do que didático,
pois nasci numa delas.

Muito linda, cheia de praias, hoje é considerada uma das cidades brasileiras com
ótima qualidade de vida: É Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. A ponte
“Hercílio Luz” é um cartão postal conhecido em todo o país.

Como o Guga, nosso premiado tenista, sou “uma manezinha da ilha”...
Com dois anos apenas, nós mudamos para outra ilha, resultado da transferência

funcional do meu avô materno.
Essa ilha, abençoada do alto de um morro pela Virgem Mãe de Deus, é Vitória,

capital do Estado do Espírito Santo..
Nela me criei, estudei, fiz a primeira comunhão, namorei, casei, tive meus dois

filhos. Fiz minha vida profissional, como funcionária pública estadual. Adotei essa ilha,
“que é uma delícia” (como dizia Carmélia  Maria  Souza, minha patrona na Academia
Feminina Espírito-santense de Letras), como minha, de todo o coração. Tenho por ela um
amor muito grande, embora não esqueça as minhas raízes.

Mas o fato de que essa  ilha é cercada por todos os lados pelo mar me fez ser apaixonada
por ele também. E este amor “marítimo” tem uma explicação.

Meu pai era pescador.
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Quando cheguei àquela idade em que as crianças começam a perguntar  “de onde eu
vim?”, meu pai costumava me contar que, numa noite, saiu com sua tarrafa na esperança de
trazer um peixe para o jantar. Era uma noite fria, e ele lançou sua tarrafa umas três vezes,
sem sucesso. Na quarta. tentativa, sentiu a tarrafa pesada. Ficou todo alegre, achando que,
finalmente, o jantar da família estava garantido.

Porém, quando puxou a tarrafa, viu que nela tinha vindo, não um peixe, mas uma
menininha, roxa de frio... Levou-a para casa...

Eu adorava saber que tinha “nascido” do mar. Quando anos mais tarde, me
contaram a história de como os bebês nascem, de uma sementinha, etc. etc., tive a maior
desilusão...

A história que  meu pai contava era bem mais bonita...
Vitória, conhecida como cidade-presépio, é realmente muito querida ao meu

coração. Já dela me ausentei várias vezes. Mas, como dizem os indianos, eu vou e volto...
Sempre que aqui chego, repito o que disse  o Rei Roberto Carlos:”Eu voltei porque aqui é
o  meu lugar. Eu voltei, pras coisas que deixei...” Voltei para  o meu cantinho, neste vasto
mundão de meu Deus.

 Plantei um flamboyant na frente da nossa casa. Cresceu forte, estirou seus galhos,
transformou-se em  uma árvore frondosa, bonita. Porém, nunca floriu.

Na véspera de retornamos para nossa casinha no final da Rua Sete de Setembro, vi
mamãe conversando com o meu flamboyant. Dizia: “É, minha filha nunca viu uma florzinha
nascer em seus galhos.... Vamos embora amanhã e você não lhe deu esta alegria..” E o papo
foi por aí...

Na manhã seguinte, eu a ouvi me chamando: “Filha, venha ver, venha ver!” Entre
a folhagem, lá estava, tímida, a primeira flor do meu flamboyant! Foi quando fiquei sabendo
que era de uma tonalidade alaranjada, muito bonita.

E mamãe  feliz, dizia: “Não disse que ele ia me atender? Eu tinha certeza!”
Esta era a minha mãe,  com um coração tão cheio de amor e sabedoria que

conseguia entender e conversar  com  as plantas.





CADEIRA 31
PATRONA: Vilma Almada
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Vilma Paraíso Ferreira de Almada, casada com o poeta Roberto Almada, nasceu em
Guaçuí (ES) em 14 de abril de 1936 e morreu em 04 de outubro de 1988, em Mallorca
(Espanha), numa fase de grande produção intelectual, terminando o doutorado em História.
Professora de Prática de Ensino de História na Universidade Federal do Espírito Santo,
unia a feminilidade à intelectualidade. Foi mãe, esposa e profissional exemplar. Séria, brilhante,
decidida, privilegiava a vida acadêmica, e não a burocrática, a administrativa. Licenciou-se em
História na FAFI, em 1965, e fez o mestrado em História na Universidade Federal
Fluminense. Diplomou-se pela Escola Superior de Guerra, formou-se também em piano
pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro (1957 a 1960). O piano era o seu
grande prazer, privilegiando obras dos compositores românticos (Bach, Chopin, Bethoven,
Mozart e Shubert). Era membro do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo. A
sua obra Escravismo e transição- O Espírito Santo (1850/1888), publicada pela editora Graal,
do Rio de Janeiro, em 1984, que trata da escravidão no Brasil, tem sido fonte de estudo em
todo o Brasil. Foi a primeira historiadora cientista a assinalar a importância da mão de obra.
Na publicação póstuma, do que seria a sua tese de doutorado, que ficou inacabada, Estudos
sobre a estrutura agrária e cafeicultura no Espírito Santo, publicada pela Secretaria de Publicação
e difusão (SPDC) da UFES, em 1993, destaca-se a abordagem do dinamismo da economia
cafeeira no ES, nas primeiras décadas do século XX, resultado da imigração europeia e da
divisão de grandes propriedades.
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ACADÊMICA OCUPANTE: ESTER ABREU VIEIRA DE OLIVEIRA

Ester Abreu Vieira de Oliveira (Muqui – 1933) é professora e pesquisadora nas áreas
da Poética da Modernidade e Pós Modernidade, das Literaturas em Língua Espanhola e de
Estudos Comparados. Pós-doutora em Filologia Espanhola: Teatro Contemporâneo;
Doutora, Bacharel e Licenciada em Letras Neolatinas; Mestra em Letras Português. Professora
na UFES, faz parte do Programa de Pós-graduação em Letras. Autora de livros infantis, de
ensaios, de poesias e de crônicas. Tem participação em antologias locais, nacionais e
internacionais e em anais. Tem colaborações em revistas e jornais, locais e nacionais. É
Membro da Academia Espírito-santense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do
Espírito Santo e das Associações: Associação de Professores de Espanhol do Espírito
Santo (APEES),  Asociación Internacional de Hispanistas(AIH), Associação Brasileira de
Hispanista (ABH). Recebeu várias medalhas e homenagens por sua atuação profissional,
acadêmica e literária.

A LÍRICA DE ANCHIETA

A HORA CRESPUSCULAR DE ANCHIETA

Veste negra. Suave olhar. Firme e leve caminhar.
nas areias da praia de Reritiba compõe
à Virgem formosos poemas. Cabeça inclinada,
não sente os espinhos dos feros caminhos,
mas pressente a hora crepuscular
e lamenta os filhos de meigo olhar
que deixará
desprotegidos, na selva hostil.

  Ester Abreu Vieira de Oliveira. Momentos

Em 1549, foi introduzida no Brasil a ordem dos Jesuítas ou Companhia de Jesus,
mais militante que contemplativa, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534 com o
objetivo de converter os heréticos e servir à religião. Em 1759, ela  foi expulsa pelo marquês
de Pombal. O seu lema era: “Para maior glória de Deus”[...]. No seu livro Exercícios espirituais,
Santo Inácio instrui que, para alcançar a glória, deve-se, em algum lugar, predicar, confessar
e ler, ensinando os jovens, dando-lhes exercícios, visitando pobres em hospitais, exortando
as pessoas a confessar-se, comungar e celebrar ofícios divinos. Os jesuítas tiveram um papel
importante no Concílio de Trento. No Brasil, sua ação foi militante, atraindo os indígenas
para o cristianismo e para a civilização, nos moldes europeus. Criaram e mantiveram escolas,
pregaram a moral evangélica, disciplinando a sociedade em formação. O papel dos jesuítas
na formação da nacionalidade brasileira é relevante, pois prepararam e educaram os colonos
para as futuras lutas contra os piratas de diferentes procedências, propiciaram o fortalecimento
político e econômico da colônia. Com os seus trabalhos de catequese, eles deram início à
civilização brasileira. Entre os jesuítas, não podemos deixar de destacar, nessa última
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atribuição, o mister de padre José de Anchieta.
Tinham os jesuítas uma vida de andarilho e dura. José de Anchieta, nos versos

épicos de Di Gesti Mendi de Saad, exalta a hostilidade por que passam os jesuítas no seu
trabalho de catequese: “Aí os raios ardentes do sol a estiolar sem piedade, / as chuvas, as
sedes, a fome a atormentar de contínuo/ esses heróis irmãos unidos num só coração, /
ufanos do nome de “companheiros de Cristo Jesus” (1986, p. 147).

Anchieta nasceu no dia 9 de março de 1534, em Tenerife, nas  Ilhas Canárias. Foi para
Coimbra estudar a mandado de seu pai, próspero tabelião. Ali adquiriu conhecimentos
humanistas e teológicos que lhe despertaram a vocação religiosa e o desejo de participar de
um trabalho missionário. Em 1551, fez-se noviço. A formação humanista de Coimbra lhe
proporcionou a apreciação do humano, no que ele tem de bom e belo, saído das mãos do
criador, mas a espiritualidade da Companhia de Jesus moldou-lhe o caráter.

Em 1553, veio para o Brasil, a Terra de Santa Cruz, na armada do Segundo
Governador Geral, na terceira leva de jesuítas, e, em 1566, na Bahia, ordenou-se sacerdote.

No Brasil, Anchieta se ordenou e militou na causa da doutrina cristã, segundo a
filosofia jesuítica do Renascimento, Unidas às funções de sacerdote, estavam a de
administrador, de Pacificador, de Superior Provincial, de professor e escritor pluringuista
(espanhol, português, latim e tupi) de gêneros variados. Foi poeta, filólogo, historiador,
dramaturgo.

Anchieta fundou a arte poética no Brasil, mas, até o século passado, suas poesias
permaneceram inéditas. Só em 1814, após a restauração da Companhia, conseguiram-se
cópias manuscritas de algumas poesias de Anchieta que se guardam no Instituto Histórico
e Geográfico do Brasil.

O maior interesse de Anchieta no Brasil foi sempre para com o homem indígena.
Por eles manifestava uma grande compaixão, dentro dos padrões filosóficos da época.
Assim, o atraso da civilização silvícola brasileira, no conceito humanista, e a sua falta de fé
cristã, no rigor da ideia jesuítica, atraíram-no menos que o sentimento de simpatia e, às
vezes, de admiração pelas qualidades naturais, manifestadas pelo selvagem. Com
arrebatamento, descreveu do homem nativo: o habitat, os costumes, a música harmoniosa,
o trajar, as festas, a política e o exercício bélico. Para atender os objetivos de pedagogo e
alcançar o entrosamento com os índios, aprendeu o tupi, a língua geral que contava com
maiores números de falantes, e, para facilitar os trabalhos dos outros jesuítas, organizou
uma gramática do português e tupi: Arte da gramática da língua mais usada na Costa
do Brasil, publicada em Coimbra, em 1595.

Padre José de Anchieta era enérgico. Esse caráter condizia com a descendência de
pessoas decididas: o pai, de origem basca, emigrou para as Canárias durante a sublevação
das Comunidades castelhanas (1522); a mãe, canarina, de origem judia convertida, vinha de
família de conquistadores da ilha e parente de Santo Inácio de Loyola, um dos chefes do
movimento religioso da Contrarreforma e fundador da Ordem dos Jesuítas. O físico frágil
e enfermiço de Anchieta não condizia com a fortaleza de espírito.

Anchieta era um jesuíta humanista: amante das letras e das armas. Como humanista,
exaltava as qualidades próprias da natureza humana. Como homem das armas, defendia a
doutrina cristã com a palavra religiosa e a ação – arte bélica combativa dos jesuítas. Como
homem das artes, ele compunha em prosa e verso, em latim, espanhol, português e tupi,
autos, canções, diálogos e orações e escrevia cartas, verdadeiros documentos históricos.
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A modernidade de Anchieta é ambivalente, pois, ainda que fosse um renascentista
que tomava como mestres os clássicos gregos e latinos, como faz na sua obra épica Mem de
Sá, em muitas canções segue a simplicidade dos poetas medievais (os dos cancioneiros).
Nos poemas que ele escreve em latim eclesiástico, para transmitir um amor singelo à Virgem,
ele bebe não apenas nas fontes de Virgílio ou Ovídio, como humanista, mas também nas
singelas fontes dos hinos eclesiásticos de São Tomás de Aquino ou são Bernardo.

Anchieta funde, em sua obra poética, duas culturas, a clássica e a medieval, pois,
quando escreve em latim, utiliza, não a métrica clássica, mas a singeleza do ritmo medieval.
Assim acreditamos porque sentimos nele a necessidade de adaptar-se ao povo simples do
Brasil em seu afã de comunicação. No contato com o povo da colônia, desejava falar-lhe
mais intimamente, tocar-lhe o coração, procurando ser um homem de sua época e de seu
ambiente. Escrevia e falava para os índios que aprendiam o português, para os colonos,
gente simples de Portugal ou da Espanha, para os administradores e para os jesuítas.
Evitava os termos e as expressões literárias, procurando um vocabulário próprio da conversa
quotidiana, de léxico reduzido, para fazer-se compreender. Utilizava poucos recursos retóricos,
mas com propriedade emprega rimas comuns, da mesma categoria gramatical – uma difícil
arte -, estrofes de cinco versos (quintilha), o terceto, a nona, a sétima, a sextilha, a undécima
e o verso da redondilha maior, a metrificação mais popular na Península, os quebrados, os
decassílabos, etc.

Um exemplo de seu afã de comunicação com o povo simples da colônia é o seu auto
Pregação Universal, para ser representado em festas de Natal. Nele, sete crianças fazem a sua
oração ao menino Jesus em português, duas em espanhol e três em tupi.

A última canção, em espanhol, ele a escreveu um mês antes de morrer. Ela se
encontra no Auto da Visitação: “Quién te visitó, Isabel, / que Dios en tu vientre tiene? /
hazle fiesta muy solemne, pues que viene Dios en él [...]”(1984,p. 12).

Em seus versos, o poeta jesuíta procurava estimular os cristãos, elogiando-os,
exaltando a civilização em ebulição. Um exemplo são os versos, no Auto de Santa Úrsula,
nos quais manifesta o seu carinho pela Capitania do Espírito Santo:

Ditosa Capitania,
que o Sumo Pai e Senhor
abraça com tanto amor,
aumentando cada dia
suas graças e favor (1977, p. 199).

Anchieta possuía uma grande capacidade de versejar. Com extrema musicalidade e
candura, escrevia os poemas e canções em português, espanhol, latim e tupi, com a finalidade
de doutrinar. Um exemplo desse objetivo é o poema Canção a Santa Inês, onde quer mostrar
como são recebidos por Deus aqueles que o amam. O poema nos lembra os hinos sacros
ou os poemas dos cancioneiros à maneira de Gil Vicente ou de Jorge Manrique. Dividido
em três partes. Na primeira parte mostra a entrada da santa em nove quartetos “Cordeirinha
linda/ como folga o povo[...]”. Na segunda parte, fala do martírio da Santa. Destaca o
trabalho de padeira: “Nao é de Alentejo/ Esse vosso trigo, mas Jesus amigo/ é vosso
desejo [..]” (1984, v. 1, p. 112), para poder falar metaforicamente da eucaristia utilizando as
palavras: trigo, pão, farinha, bolo. Na terceira parte, em cinco quartetos, mostra que a santa
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é digna de unir-se a Cristo: “Entrai ad altare Dei,/ virgem mártir mui formosa, / pois que
sois tão digna esposa/de Jesus, que é sumo rei”.

 A lírica de Anchieta, presa muito mais à tradição ibérica, ou mais precisamente ao
cancioneiro popular, que ao quinhentismo italiano, foge ao individualismo, próprio dos
clássicos e, ao expressar o seu universo interior, com simplicidade, isto é, o seu sentimento
pessoal e íntimo, ao sentido cristão, faz-se coletivo. Um exemplo é o “villancico”, canções
próprias do Natal, poesia delicada em estilo popular onde se empregam os artifícios de
pergunta do pecador e resposta do menino Jesus, desde o início do poema. Seguem as
perguntas e respostas em sextilha, terminando com um termo chave: pecado.

- Que fazeis, minino Deus,
Nestas palhas encostado?
- Jazo aqui por teu pecado.
-  Ó minino mui fermoso,
pois que sois uma riqueza,
como estais em tal pobreza?

- Por fazer-te glorioso
 e de graça mui colmado,
jazo aqui por teu pecado (1984, v. 1 p. 91-92).

Exemplo da arte poética, variada, de Anchieta podem oferecer os versos do Auto de
Santa Úrsula, onde a vila de Vitória fala a essa Santa  de sua felicidade em recebê-la. A fala de
Vitória. em um “villancico”,  uma composição poética de “arte menor”, derivada da estrutura
morisca do século X, o “Zejel”, inicia-se com um mote, quatro versos em redondilha,
seguindo-o versos em quintilha, sempre com um acréscimo de um dos versos do mote
inicial, transformando a quintilha em sextilha. Um outro exemplo de transformação do
ritmo estrófico  se encontra no canto ao Santíssimo Sacramento. A redondilha se quebra
para acentuar, num ritmo forte, como um golpe de um bastão, a ideia mais destacante que
o poeta quer informar na estrofe. O ritmo desses versos em  redondilhas e tetrassílabo nos
lembra o do poema medieval, elegíaco, de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre,
organizado em estrofes de “pie quebrado” (octossílabos e pentassilabo). Comparemos
uma estrofe desses poetas:

Anchieta
Ó que pão, ó que comida,
ó que divino manjar
se nos dá no santo altar,
 cada día!

Manrique
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qu’es el morir;
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Em seu poema místico, em espanhol, “Desterrose el rey del cielo”, (em, que
semelhante a São Juan de la Cruz,  apresenta a alma como esposa de Cristo),  organizado
em estrofes de  heptassílabos e endecassílabos, com rimas a, B, a, b, B - estrofes a que se
chama “lira” -.  Anchieta  explora a imagem da Igreja esposa de Cristo:

No sientas mi partida,
mas antes, si me tienes en tu pecho,
y estás conmigo unida
con amor muy estrecho,
alégrate, que al Padre voy derecho (1984, v. 2, p.. 61).

A lírica em tupi de Anchieta pode ser encontrada em alguns autos. Servia para
instigar o canto ou a dança a seus alunos. Um exemplo de poemas em tupi é a dança “Pejori
xe irú eta” (Achegai-vos, meus amigos), que se encontra no Auto de Guaraparim. As quadrinhas
de música são redondilhas, com exceção da oitava, que é uma quintilha.

Misturando ritmos latinos, portugueses e espanhóis, o poeta variava o ritmo tupi,
recriando um: o da confraternização, antevendo o que seria a cultura brasileira, no seu afã de
doutrinar, e, para o tupi, transportava os ensinamentos judaicos, fundindo cultura e idioma.
Um exemplo é o poema “O sem ventura”, inspirado nas orações da Ave-Maria e Salve
Rainha:

As poesias líricas de Anchieta são de cunho religioso, mais precisamente de tradição
mística:

- Jesus, bom pastor,
como andais penado!
- Ando maltratado,
por te dar amor!.
(1984, v, 2, p. 138).

Assim, as poesias de Anchieta, de objetivo didático-doutrinal, destinavam-se à
recitação, ao canto e à representação teatral. Muitas delas passaram a ser cantadas pelo povo.
Seus temas eram variados, retirados da Bíblia, da tradição católica  (ofícios, litúrgicos –
sacramentos -, vida de santos ou devoções marianas). Em seus versos, Anchieta deixa
refletir a sua fé e o desejo de propagar o conhecimento cristão junto aos colonos e índios,
em seu afã de catequizá-los. Em sua obra poética, observa-se a síntese dos elementos que

Tupansý porangeté
oropáb oromanómo!
oré moingopé jepé
nde membýra moñýrómo,
inongatuábo.
oré rarómo,
oré ánga pýsýrómo.

Mãe  de Tupã toda linda, eis-nos
todos expirando
Tu nos dás a vida infinda,
ao Filho teu aplacando, tornando-o
manso,
a nós guardando
e a nossa alma libertando
(1984, v. 1  p. 197).

No sientas mi partida,
mas antes, si me tienes en tu pecho,
y estás conmigo unida
con amor muy estrecho,
alégrate, que al Padre voy derecho
 (1984, v. 2, p. 139).
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caracterizam o Renascimento, que a arte dos escritores místicos absorveu: o elemento idealista
e o realista. O sentimento da beleza terrestre se sublima no desejo de unir-se com Deus,
beleza absoluta.

Em sua vida, como na dos dois grandes místicos espanhóis, Santa Teresa de Ávila
e San Juan de la Cruz, combinam o espírito místico, manifestado nos poemas e canções,
inseridas em seus autos (sua lírica), e o da vida ativa dos batalhadores jesuítas. Fundindo a
linguagem viva de expressão cotidiana com a linguagem culta do latinismo renascentista e
do poético do estilo bíblico, introduz Anchieta, na nova Colônia portuguesa, o Barroco.

REFERÊNCIAS

ANCHETA, J . Lírica espanhola. Obras completas. Anotações e introdução por Armando
Cardoso. São Paulo: Loyola, 1984, 5 v., I, II.
____. De gestis Mendi de SAA. Poema épico. Obras completas. Anotações e introdução por
Armando Cardoso. São Paulo: Loyola, 1986.
____. Teatro de Anchieta. Obras completas. Anotações e introdução por Armando Cardoso.
São Paulo: Loyola, 1977, 3 v.



CADEIRA 32
PATRONA: Lídia Besouch de Freitas
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Lídia Besouchet de Freitas (1908-1997) nasceu em Porto Alegre (RS), residiu em Vitória
(ES), São João del Rei, Rio de Janeiro, Bruxelas, Londres, México, Argélia e Paris. Representa
a mulher capixaba que extrapola as fronteiras entre os limites de mar e terra. Escritora de
grande produção, escreveu crítica literária, romances, contos, ensaios, biografias, monografias,
livros infantis e obras teatrais. Sua obra foi publicada em jornais e editoras do país e do
exterior. Abordava temas diversos, sobre Pedagogia, História do Brasil, Literatura, Folclore,
Arte, Condição da mulher na sociedade e outros temas. Foi uma das mais entusiásticas
propagandistas do Brasil e das coisas brasileiras. Obras: As aventuras do tio Macário (literatura
infanto-juvenil), Diez escritores del Brasil; Literatura del Brasil, Cidade de exílio,Condição de mulher.



Antologias da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Escritos de Ontem e de Hoje - v. 2: 2011

221

ACADÊMICA OCUPANTE: MAGDA REGINA CASTRO L. E SERPA

Magda Regina de Castro Lugon e Serpa nasceu no município de Vila Velha, no Estado
do Espírito Santo, em 13 de junho de 1944, filha de Carlos José Lugon e Olga Castro
Lugon. Pós-graduada em Direito do Estado, foi professora, advogada e promotora de
justiça. Atualmente é Juíza de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, da
Comarca de Vitória. Além da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, pertence à
Academia Espirito-santense de Letras, onde ocupa a cadeira n. 38, cujo patrono é Manoel
Jorge Rodrigues, e é membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras- ACL. É
co-fundadora da Academia Muquiense de Letras e Artes. Atuou no Conselho Estadual de
Defesa do Consumidor e no Conselho Estadual de Cultura. É membro permanente da
Comissão Nacional para Encontros de Justiça e Saúde Mental. Recebeu as premiações: 1º
lugar no Concurso Literário DEC/ES e 3º lugar no Concurso Mundial de Haikais em
Esperanto, em Beijing, China, e o prêmio Nacional de Defesa de Direitos Humanos.
Recebeu títulos de Cidadã Honorária de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos
Martins, Marechal Floriano e Muqui. Obras: A pequena flor (bilíngue  português - francês), Os
limites do reino (haikais, sendo traduzido para o japonês), Em sustenido maior ( contos), As faces
de Proteu (sonetos - em parceria com Evandro Moreira; Janelas (sonetos), A Tutela dos Loucos
- Frutos Pródigos de cronos. Participou, em 1995, na  Coletânea Escritos de Vitória - 12 –Paisagem,
promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo da PMV ,  no V Varal de Poesias, com os
poemas “Achamos” e “Manhã na Roça”, declamados por Inês Maria Pereira, no VII Varal
de Poesias, com o poema “Somos dois”, declamado por Rita Vidal ,e no 9º Varal de
Poesias , no “Fruta no Ponto” - 2009, sob a Direção Geral de Suely C. Milagres, Gestora
Cultural e Curadora do Vagão Espaço Arte. Também participou no Catálogo 2009, Letras
Capixabas em Arte, organizado por Maria das Graças Silva Neves, e no “Espaço Cultural do
TECAB”, com Mostra “Preservação é Conscientização”, por Denize Moraes e sorteio de
um exemplar do livro No Reino das Palavras, de Valsema Rodrigues, no período de 22de
junho a 12 de julho de 2010.

REPUTAÇÃO

Preocupo-me com a tua reputação
Eu sou uma flor.
Não é claro?Se o jardineiro te colhe, serás uma flor colhida!
Nasci perfume, essência, jardim...
Em um belo jarro perfumarás ambientes.
Não sei assim.
Penso que ele levará uma flor colhida,
Com perfume de flor arrancada.
E isto tu não és!Isto não sou eu.
Não sou portátil!
Não se conduz a vida.
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BEIJA-FLOR

- Preocupo-me com o beija-flor
- Sabe beijar todas as flores.
- Mas hoje... sente que não pode mais ficar sem a
essência de determinada flor...
- Deve então aprender a eternizar o momento do beijo.
- Como o jardim contém a integridade da flor.
- Quando se alcança o poder de amar, o exercício da
paixão é feito de excitantes momentos.
- Deliciosos instantes!
- Tatear febril o ser amado ou tocá-lo mil modos em
devaneios, sem pensamentos lógicos de padrões...
- Nenhum jardim pergunta o nome da flor.
- Mas sabe-as rosas, violetas, margaridas...sentindo-as
vivas.
- Os jardins não sabem o que é conhecer flores.
- Vivemos nos sentindo.
- A seleção estatística compete ao jardineiro.

INCÓGNITA

- Preocupo-me com o teu referencial.
- Não te aflijas. Atenta ao elemento chamado “Plano
Indutor Ubiquamente Ativo”, faço-me essência,
enquanto o jardineiro me cultiva como flor!
- Mas uma flor é sujeita a destaques...
- Há flores de estufa, flores do campo, flor de ouro
da China...Podemos encarnar um ou vários papéis
no mundo do jardineiro.
- Certo. Sou flor. Não me impressionam cargos.
Muitos tentaram ser reis, cardeais, perdendo-se de
si mesmos.
- O que somos realmente é incógnita.
- Dependemos do elemento ativo que cultivamos em
defesa ao que nos esteriotiparam. Flagrante
ubiquidade!
- Somos então “caixinha de surpresas”?
- Se possível, essenciais!...



CADEIRA 33
PATRONA: Argentina Lopes Tristão
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Argentina Lopes Tristão nasceu no município de Iconha, no Estado do Espírito
Santo, a 14 de abrilde 1914, filha de Luiz Antônio Lopes e Maria da Cunha Lopes. Estudou
na Escola Normal de Manhuaçu, MG, onde fundou o jornalzinho Idéia Nova. Manhuaçu
era, no seu tempo de estudante, o paraíso dos Grêmios Literários, e chegaram a receber ali
a visita da grande declamadora Margarida Lopes de Almeida.Comerciante, trovadora,
pertenceu a várias associações literárias, com vários poemas publicados em jornais e revistas.
Foi orientadora do Clube da Poesia e da Trova da cidade de Afonso Cláudio-ES. Pertenceu
ao Clube dos Trovadores Capixabas - CTC. Membro e Patrona da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras. Faleceu em 1999. Obras: Participação na coletânea Poemar, da
AFESL, e na Antologia Feminina Mulher Poesia Hoje I”, A Trova advinha, Cadeia de sonhos,
Legendas de Parachoques, Sonetilhos e Placas de Estradas.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARLUSSE PESTANA DAHER

Marlusse Pestana Daher é capixaba de São Mateus  e Titular da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras, da qual foi presidente. Possui publicações em variados gêneros
em antologias, livros, revistas on-line, jornais. Algumas obras: Com Maria dia a após dia; Os
anjos não fazem arte; Em defesa do meio ambiente; Manual do Promotor de Justiça.  Produtora e
apresentadora há, 14 anos, na Rádio América, no programa “Cinco Minutos com Maria”.
Exerceu a profissão de Promotora de Justiça no Ministério Público do Espírito Santo.
Pertence à Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e foi presidente da seção
Espírito Santo.  Especialista em meio ambiente, em Direito Civil e Processual Civil, Penal e
Processual Penal. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais.





CADEIRA 34
PATRONA: Marlene Loureiro Serrat
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Marlene Loureiro Serrat  nasceu e morreu em Vitória (ES). Educadora e Bacharel em
Direito, foi Cônsul Honorário da Espanha, membro do Comitê da Aliança Francesa,
proprietária e diretora da Escola do Primeiro e Segundo Graus “Monte Serrat”.
Desempenhou diversas funções administrativas e por seus méritos de educadora e recebeu
o título de Sócia Honorária da Associação Feminina de Cultura. Suas produções literárias
foram publicadas em jornais e revistas, tendo recebido em 1994, o título de “Personalidade
Capixaba” pela Academia Feminina Espírito-santense de Letras.
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ACADÊMICA OCUPANTE: MARIA BEATRIZ NADER

Maria Beatriz Nader nasceu em Jucutuquara, no coração da cidade de Vitória. Possui
a graduação em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Na Universidade de
São Paulo, obteve os graus de mestre em História e Filosofia da Educação e o de doutora
em História das Ciências. É Professora Associada da Universidade Federal do Espírito
Santo. Suas pesquisas se direcionam para a História do Tempo Presente, e ela estuda
basicamente História da Família, das Relações de Gênero e Demografia Histórica. Suas
pesquisas voltam-se especificamente para questões que envolvem a estruturação da instituição
família e seus arranjos alternativos gerados pela pobreza e dificuldades de sobrevivência na
sociedade brasileira. Analisa a problematização do impacto do feminismo sobre a
desestabilização das referências de feminilidade e de masculinidade existentes na sociedade,
marcada por uma intensa urbanização e modernização da vida social, assim como estuda as
relações de gênero, os processos de casamento, separação e divórcio, a vio-lência contra a
mulher, a relação mulher e trabalho, a socialização e a formação educacional de ambos os
sexos, os papéis, os valores e as trajetórias de homens e de mulheres na construção de sua
identidade na sociedade humana. A dinâmica desses estudos converge para as principais
tendências demográficas concentradas progressivamente nas populações de áreas densamente
povoadas, revelando interesses em novos padrões de comportamento com implicações
fundamentais para a definição dos rumos da sociedade brasileira.

EDUCAÇÃO FEMININA, HISTÓRIA E GÊNERO

Durante séculos, na sociedade patriarcal brasileira, o casamento firmou-se como a
única forma de adestrar a sexualidade feminina, e, por isso, a mulher deveria, desde pequena,
ser educada para casar-se o mais cedo possível e com quem o pai escolhesse. A ela não era
permitido ter vontade própria, muito menos recusar o marido escolhido pelo pai, pois
dependia economicamente dele e deveria, portanto,  obedecer-lhe.

Interiorizado esse sentimento e inculcado em milhares de gerações de mulheres, o
casamento transformou-se em um sonho feminino, e, por muito tempo, acreditou-se
realmente que a mulher só seria feliz se estivesse ligada a um homem por meio do matrimônio.
E milhares de mulheres, por não terem escolaridade suficiente e uma profissão, continuaram
rendendo-se aos preconceitos e às atribuições que lhes foram dadas pela sociedade.

A moral que preparava a menina para o desempenho das funções domésticas
pressionava o comportamento feminino no sentido de a mulher conservar sua honra e não
se indispor com a disciplina patriarcal que se manteve na sociedade brasileira, e, por
consequência, na sociedade capixaba, até parte do século XX.

As normas sociais e naturais dos sexos revelavam valores morais que deviam refletir-
se no comportamento feminino de forma a garantir sua honra e sua imagem de moça de
família e boa esposa e mãe, devendo tal comportamento prosseguir na viuvez. O enquadramento
feminino nesse esquema de ordem conservadora submetia a mulher à hegemonia masculina
dentro de casa, deixando livre o espaço político e social para o homem.

Esposa e mãe, ocupada com os afazeres domésticos e evitando a oposição e o
choque com a nova ordem social que se implantava em fins do século XX, a mulher, na



Antologia da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Mostra das Acadêmicas Atuais

230

ótica do pensamento positivista, deveria ser mantida exclusivamente dentro dos muros
domésticos, lugar, por excelência, onde podem ser desenvolvidos três instintos que, durante
muitos anos, foram atribuídos a ela, quais sejam, o apego, a veneração e a bondade. Para os
seguidores do pensamento positivista, esses três instintos manifestam-se no comporta-
mento da mulher, pelo fato de a mesma ser mais terna, mais simpática e mais pura do que
o homem. Tais ideias, consideravam os positivistas, fortaleciam as duas esferas básicas da
atividade humana, que eram a família e a sociedade, sendo a primeira a principal prerrogativa
da mulher, e a segunda, concretizada como a pátria, privilégio do homem.

Contrário, entretanto, a esses ideais, o pensamento liberal denunciava a desagregação
da família pelo uso indevido das mulheres pela Igreja Católica. O jornal liberal A Folha Nova,
de 30 de dezembro de 1883, denunciava a educação feminina religiosa pela supervalorização
da pureza feminina que colocava a mulher em condição débil de sujeição bíblica ao homem,
sem direitos de igualdade ao marido quanto à educação dos filhos, e a escravizava à vontade
conjugal. No dia 25 de novembro do mesmo ano, no Jornal O Sexo Feminino, uma professora
mineira reivindicava a emancipação da mulher, alegando a perda de direitos, a falta de uma
educação verdadeira e o obscurantismo do conhecimento sobre os negócios do casal. A autora
ainda alegava que as mulheres queriam saber como se fazem esses negócios, seus porquês e pelo que
das coisas, além de declarar que elas se sentiam enganadas e não queriam continuar a sê-lo.

Segundo o liberalismo, o mundo da cultura deveria ser aberto à mulher para que sua
relação com o sexo oposto deixasse de ser opressiva, já que ela tem as mesmas disposições
naturais para os estudos superiores e capacidade para uma maior participação na vida política
e na vida profissional que os homens.

Tidas como eternas menores de idade, as mulheres dependiam dos maridos para
tomar qualquer decisão sobre sua própria vida,  principalmente aquelas que se casavam muito
jovens com homens muito mais velhos e que não tinham nenhuma experiência, já que, desde
pequenas, aprendiam que deveriam ser sempre dóceis, serenas, amáveis, dispostas a aceitar
qualquer imposição do marido, além de terem de se doar para toda a família. Ser boa esposa
e mãe dedicada era o papel feminino esperado por toda a sociedade brasileira. Só a educação
feminina, seguindo as mesmas regras da educação masculina, poderia dar à mulher a
oportunidade de mostrar sua capacidade, defendiam os liberais.

Com a implantação do sistema republicano, as cidades fortaleceram-se com as
transformações socioeconômicas que, gradativamente, minavam os valores defendidos
pela sociedade baseada na ideologia patriarcal e, no processo crescente de industrialização e
urbanização dessas cidades, os intelectuais positivistas defendiam uma melhora na educação
pública como meio fundamental de garantir o progresso do país. Pregavam a moralização
dos costumes por meio da instrução, e nela incluíam as mulheres. No entanto, prevalecia a
ideia de que a educação deveria preparar a mulher para criar e formar bons cidadãos, pelo
futuro da pátria,  e não para seu crescimento intelectual.

No entanto, à modernização da infraestrutura econômica das cidades seguiram-se
mudanças notáveis nos costumes sociais tanto da elite quanto dos estratos sociais mais
baixos, pois, com o aprofundamento da modernização urbana, as mulheres tiveram
oportunidades educacionais e profissionais que lhes proporcionaram um acesso imediato
ao conhecimento de outras formas de vida que não aquelas apregoadas pelos discursos que
as consideravam naturalmente casadoiras. Para as que pertenciam às classes mais pobres, a
abertura das escolas normais, que as preparavam para a profissão do magistério, foi, sem
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dúvida, um significativo canal de ascensão social, embora sua vida não mudasse na mesma
proporção que mudava a vida das mulheres de elite, pois, para estas últimas, que antes
viviam em isolamento físico, a desvalorização econômica e social do trabalho doméstico foi,
sem dúvida, o início de uma nova era.

Nas primeiras décadas do século XX, o cinema, as revistas femininas, o lazer, entre
outras novidades, proporcionaram às mulheres pertencentes às classes urbanas média e alta
uma farta publicidade de modos de vida e valores diferentes. Moda, banho de sol na praia,
postura física e agilidade corporal, dietas e programas de exercício físico foram umas das
muitas transformações no comportamento feminino proporcionado pela modernização
que tomou conta da sociedade brasileira.

O bombardeio de novas técnicas, do progresso tecnológico e da proliferação de
exibição de riquezas acumuladas transformou completamente a imagem da mulher que se
tornou fascinante, ainda que assustadora. A mulher, do início do século XX passou a ser
exibida com orgulho e como demonstração do progresso nacional.

As que levaram a sério a possibilidade de emancipação social, econômica e sexual
feminina, mesmo tachadas de imorais e estereotipadas como mulheres briguentas, feias e
velhas, redefiniram sua posição na sociedade, reduzindo a dicotomia entre o público e o
privado, atribuída segundo o gênero, e abalaram a sociedade masculina e as mulheres que não
se enquadraram no verniz de modernidade. Na realidade, a sociedade brasileira esperava que
elas adotassem uma postura sofisticada na aparência exterior, mas mantivessem as qualidades
femininas de recato e simplicidade, ou seja, sofisticadas por fora e caipiras por dentro.

A controvérsia expressa nesses pensamentos foi deflagrada nas relações da mulher
com o casamento e, por conseguinte, na educação escolar e na profissionalização. Relativamento
ao primeiro, discordantes dos conflitos gerados dentro dos muitos matrimônios realizados
por conveniência, elas, de forma geral, passaram a protestar contra a tirania masculina, a opressão
e as mais humilhantes desilusões a que eram expostas. Na década de 1920, os protestos
femininos contra os valores patriarcais eram expressos em crônicas, romances, artigos de
revistas e jornais. As que pertenciam à elite brasileira denunciavam as misérias matrimoniais e
instigavam o rompimento conjugal como o remédio para as agruras do casamento.

Nas classes operárias e pobres, as baixas taxas de nupcialidade e instabilidade da
família, situação que não era nova no Brasil, assustavam as autoridades legais. Os vícios e a
imoralidade contestados pelo sistema ameaçavam a sustentação da ordem, e a nova sociedade
urbano-industrial do Brasil exigia estabilidade. Sem bens patrimoniais a defender e sem
recursos para custear as despesas do casamento, a maioria vivia em uniões consensuais.

Mesmo assim, diante da crise familiar que parecia formar-se, as autoridades
profissionais e policiais masculinas urbanas concentraram suas atenções na instituição familiar
de todos os estratos sociais, com o intuito de preservar a moralidade e a ordem social. A
intervenção do Estado tornou-se essencial para a manutenção do casamento e da família.

Apesar de inúmeros juristas discordarem da posição de escravas que muitas mulheres
eram obrigadas a assumir dentro do casamento e insistirem na proteção da lei contra as
tiranias que os maridos exerciam sobre suas esposas, o Estado, temendo a supressão
hierárquica e autoritária do homem, expressava-se com leis que protegiam a mulher e atendiam
a suas reivindicações de liberdade e emancipação, mas que, ao mesmo tempo, cerceavam sua
participação no mercado de trabalho. O Código Civil de 1916, bom exemplo desse jogo
político de interferência estatal, concedia às mulheres a posição de “companheira, consorte,
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auxiliar nos encargos da família”, mas reafirmava a posição do marido como o “cabeça da
família”, dando-lhe plenos poderes de administrar os bens da mulher e decidir se ela poderia
ou não seguir uma carreira profissional.

O Estado defendia uma política de conciliação geral e, ao mesmo tempo que cedia aos
anseios femininos, reforçava a posição tradicional dos papéis sociais para homens e mulheres.
Para isso foram utilizadas técnicas coercitivas que enfatizavam a responsabilidade feminina
sobre o progresso da humanidade: as mulheres foram induzidas a aceitar como sua obrigação
a constituição de famílias modernas e higiênicas e a  assumir o papel de “Rainhas do lar”.

Obras literárias, jornais, revistas, educação, ensino religioso, entre outros instrumentos
sociais, induziam as mulheres à aceitação da natureza complementar dos sexos e à divisão
de tarefas como fundamental para a manutenção qualitativa das diferenças físicas e psíquicas
do casal. O texto O lar feliz, referendado por Susan Besse, na obra Modernizando a desigualdade
(1999), diz que, no governo da família, o homem deveria ser considerado o ministro da
fazenda, encarregado de ganhar dinheiro, e a mulher, a secretária do interior, cuja principal
tarefa seria administrar o casamento como se fosse um Estado.

A educação escolar, por seu turno, até o final do Império, não tinha interesse em
contribuir para modificar nem capacitar a população que a ela tinha acesso. Mesmo não tendo
uma função social definida, em termos de utilidade prática, as camadas cultas viam a educação
como símbolo de condição social e cultural, representando apenas um símbolo de classe.
Após a Proclamação da República, a posição da educação continuou sem qualquer ação eficaz
no contexto social. As camadas médias que procuravam o ensino tinham o mesmo objetivo
do período político anterior, qual seja, ostentar e obter acréscimo de prestígio social. O sentido
dado à educação impossibilitava às camadas populares manipular a instrução como símbolo
social, afastando-as de qualquer oportunidade de obtenção de instrução.

Enquanto a educação masculina preparava o homem para assumir atividades ou
empregos públicos, a educação feminina preparava a mulher somente para o casamento. O
nível instrucional feminino era pobre, e as ordens religiosas que sustentaram o ensino no
Brasil, desde  o período colonial, nada mais ofereciam do que uma educação ornamental, ou
seja, voltada apenas para o aprendizado das letras e das quatro operações. Não havia escolas
que preparassem as mulheres para a vida profissional, e somente as mulheres pobres, que
necessitavam de trabalhar para o seu sustento, eram as que encaravam o mercado de trabalho.
No entanto, para essas não havia escolas.  Contudo, o aumento da demanda social de educação
e a busca de novos recursos humanos por parte das empresas que se estabeleciam  constituí-
ram-se em necessidades de formação educacional para atender à economia em transformação.

Somente depois dos anos de 1930, o sentido da educação passou por profundas
modificações, levando o antigo ensino criado e organizado para atender às necessidades de
minorias privilegiadas, principalmente das pessoas do sexo masculino, a ser substituído
por um novo sistema de ensino, acessível à maioria da população. O maior significado
dessas mudanças recaía na progressiva extensão das oportunidades de acesso à escola, em
todos os níveis de ensino, para as mulheres de todas as classes sociais. É o chamado
processo de abertura social, que, sem dúvida alguma, aparece como o elemento central nas
mudanças então observadas nas estatísticas da família.

Nesse quadro, a progressiva extensão de oportunidades de acesso à escola, em
todos os níveis de ensino, favoreceu as mulheres e, em poucas décadas, o número de
matrículas nos diversos segmentos de ensino e nos cursos voltados à educação comum
aumentou consideravelmente a oportunidade de profissionalização feminina.



CADEIRA 35
PATRONA: Halza Fraga Ramalhete



Halza Fraga Ramalhete, educadora e escritora, nasceu em Alfredo chaves, ES. Fez o
curso de formação de professores na escola Normal Pedro II. Lecionou no Colégio
Americano Batista de Vitória, no Grupo Escolar Maria Ericina Santos, na Escola Modelo
Gomes Cardim, no Ginásio Estadual Maria Ortiz, onde lecionou Ciências Físicas e Biologias.
Fundou o Clube de Ciências, despertando em seus alunos o gosto pela produção literária
e científica. Recebeu várias homenagens. Escreveu crônicas e contos. Publicou na Revista
Brasil rotário e no Jornal A Gazeta o conto infantil “As coisas boas do mundo”.  Ocupou na
AFESL a Cadeira nº 20, cuja patrona é Juracy Loureiro Machado.  Defendeu o papel da
mulher em múltiplas atividades, seja científicas, literárias, culturais, seja filantrópicas.
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ACADÊMICA OCUPANTE: SONIA MARIA DA COSTA BARRETO

Sônia Maria da Costa Barreto, Doutora em Comunicação e Semiótica PUC/SP, -
Mestre em Educação - UFES,  Especialista em Tecnolgia Educacional UFES, Licenciada e
Bacharelada em História - UFES, é Professora aposentada pela UFES. Atuou por dois
mandatos no Conselho de Curadores da pela UFES, na qualidade de representante do
Ministério de Educação e Cultura, onde também exerceu a Vice-Presidência. Foi membro
suplente por dois mandatos no Conselho de Educação do Espírito Santo, na qualidade de
representante do Governo do Estado. Membro e Secretária da Academia Feminina Espírito-
santense de Letras. Pesquisadora e escritora. Tem trabalhos apresentados em congressos
nacionais e internacionais e publicações em eventos nacionais e internacionais, em forma de
livro, antologias, capítulos, ensaios, resumos, anais, e em jornais locais.

FRAGMENTOS DA IMPRENSA NACIONAL

O inicio da República marcou nova fase da imprensa. A sua expansão pelo Espírito
Santo registra, somente em Cachoeiro de Itapemirim, dezenove novos títulos, da
Proclamação da República ao fim do século “[...] Do sul também veio o registro do primeiro
órgão da imprensa religiosa confessional”, (PESSALI, 1984, p.10).  As publicações não
tinham um padrão definido de distribuição, as notícias se misturavam: literatura, variedades,
capítulos de romances, atos oficiais, horários de chegada e saída de navios, piadas, anúncios,
polêmicas com réplicas por motivo de rixas pessoais, notas de alunos do Liceu. A imprensa,
segundo PESSALI (1984, p. 28) se revelou com publicações de gêneros variados.

O período da Primeira República revela, até a década de 1920 uma diversificação fora
do comum: um surto de publicações comemorativas, antologias literárias, jornais e revistas
femininas, humorísticas, de críticas de costumes, patrióticas, religiosas, carnavalescas,
bisbilhoteiras, pasquinescas, esportivas, e até imprensa de bairro como O Rubimense,
publicado na Vila Rubim. Todas publicações de pouca duração, tiragem irregular, baixa
qualidade técnica e linguagem pouco apurada.

Em Vitória, o Professor Heráclito Amancio Pereira, sócio efetivo do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, apresentou “notável trabalho” de pesquisa acerca
da imprensa no Espírito Santo, no período de 1840 a 1926¹, relatando os jornais, almanaques,
periódicos, anais oficiais e particulares. Entre as publicações desse período, a revista Vida
Capichaba foi destaque na mídia impressa por possibilitar ao leitor condições de comunica-
ção e informação. Hoje ela é um arquivo raro que documenta parte da historiografia do
Espírito Santo. Apesar das dificuldades de se manter, teve vida longa (1923-1957), mantendo
bom padrão de qualidade. Outras revistas com permanência variada circularam nessa época,
muitas com publicação de um único número.

No período de 1930-1945 – ditadura Vargas, travestida de Estado Novo -, a imprensa
no Brasil esteve sujeita a uma censura rígida, conduzida pelo Departamento de Imprensa e
Propaganda – DIP, e a censura se encarregou de invadir as redações dos jornais, fechou
oficinas, e prendeu  jornalistas, inclusive do jornal O Estado de São Paulo. “A sigla correspondia
bem às atividades do órgão, que clandestinamente promovia comícios e manifestações
públicas de interesse do Governo, bem como se ocupava com a imprensa procurando
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mantê-la dentro dos limites do interesse da ditadura” (PESSALI, 1984, p. 14). Nesse contexto
nacional, nasceram dois jornais: Tribuna da Imprensa e Última Hora.

Atualmente, o universo da comunicação tem o poder de construir, destruir, veicular
e transportar notícias e informações, como afirma Marchal, (2003, p.51).

A mídia contemporânea tem o poder de determinar o que é e o que não é realidade
no mundo de hoje. Tal poder foi-lhe outorgado pelos próprios receptores, que imputam
credibilidade e legitimidade ao que, em primeiro lugar, é exposto na mídia. Em síntese, por
essa lógica, uma coisa existe ou deixa de existir hoje no mundo à medida que é comunicada
pela mídia. A realidade deixa, assim, de ser a expressão dos fatos, para se revelar como a sua
apresentação midiática.

No Espírito Santo, a Revolução de 1930 pôs fim ao ciclo político e econômico do
café. O capitão Punaro Bley assumiu o governo na condição de Interventor, nomeado pelo
então Presidente do Brasil, Getúlio Vargas, ficando no poder até 1934. Sua administração
no Estado foi prorrogada por meio de eleições indiretas (Constituição de 1934) até o ano de
1943.

A manchete do Jornal A Gazeta – ano III publicou o texto do telegrama circular
enviado pela Junta Governativa aos Presidentes da República e dos Estados, comunicando
a fuga do Presidente da Província do Espírito Santo, Aristeu Borges de Aguiar (1928-1930),
com o seguinte teor:

Temos honra de comunicar V.Exa. Congresso Legislativo Estado embora não
adherindo causa revolucionaria, cassou mandato Presidente Aristeu Aguiar, que abandonou
o cargo asylando-se navio extrangeiro. VICTORIA (E. Santo) Quinta-feira 23 de Outubro de
1930 – número 598.

O jornal A Gazeta, por ser uma força de penetração da Aliança Liberal, teve as suas
oficinas invadidas em 13 de fevereiro de 1930, impedindo-a de noticiar o massacre de civis
ordenado por Mirabeau Pimentel, secretário do Interior.  Após três meses, o jornal voltou
a circular, tornando-se porta-voz do governo revolucionário vitorioso – primeiro, a Junta
Governativa, e, depois, o capitão Punaro Bley.

A Tribuna, autêntico jornal popular, foi fundado em 1938. Ganhou prestígio em
relação a A Gazeta, de propriedade de Armênio Clóvis Jouvin, por ter se posicionado de
forma clara contra a Alemanha nazista.

Impôs-se no mercado com um novo estilo:
- Manchetes em corpo de tamanho grande;
- Muitas ilustrações fotográficas;
- Farta cobertura esportiva.
Como opositor de A Gazeta, o jornal A Tribuna tornou-se mais popular na época

da Segunda Grande Guerra Mundial, quando se propôs a defender causas populares, por
exemplo, a contestar os preços dos gêneros alimentícios e outros de primeira necessidade,
nos tempos de racionamento.  Foi propriedade de vários diretores, porta-voz do Partido de
Representação Popular (PRP), do Partido Republicano (PR), do Partido Social Progressista
(PSP) e diversas coligações.  Durante um longo período, esteve em poder do político
paulista Adhemar de Barros. A Tribuna renovou-se em 1973, mantendo a estética de uma
impressão em off-set.

O jornal A Gazeta firmou-se por sua sobriedade. Tornou-se uma sociedade anônima,
apoiou o Partido Social Democrático (PSD), ao qual era ligado Carlos Fernando Monteiro
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Lindenberg, seu  sócio Majoritário, duas vezes governador do Espírito Santo². Renovado
tecnologicamente, circulou em off-set em 1969, conservando um alto padrão de qualidade
gráfica. Até a presente data, esse meio de comunicação de massa, hoje constituído na Rede
Gazeta, pertence à família Lindenberg.

Na época do Estado Novo, sob o comando Getúlio Dornelles Vargas, os meios de
comunicação capixabas também sofreram censura e repressão aplicadas pelo Departamento
de Imprensa e Propaganda (DEIP). No Espírito Santo, as atividades do DEIP tiveram seu
auge nos primeiros anos da Segunda Guerra. Seu diretor , Cyro Vieira da Cunha, agia de
forma ameaçadora com aqueles que desobedeciam às normas impostas.  Nesse contexto, os
integrantes do DEIP, em cumprimento à sua missão, também se beneficiavam do poder
que lhes era atribuído.

A censura também se fez presente em todo país, nas décadas de 1960 e 1970, pouco
diferindo do modelo imposto por Getúlio Vargas, como nos mostra Pessali (1984, p. 14):

[...] suprimiu-se a grande parte das provas da aplicação da censura: a redação do jornal, da
rádio ou da televisão recebia um papel sem timbre nem assinatura do qual constavam uma
ou mais proibições. E muitas  vezes nem esse papel ficava na redação: o jornalista assinava
abaixo da proibição para garantir ao censor de que estava ciente da mesma. Isto, quando
a comunicação não era feita por uma voz anônima, por telefone.

Dessa forma, as agressões, as arbitrariedades e as sanções do DEIP, nesse período,
estão presentes nos documentos, nos arquivos públicos, nas bibliotecas, na memória dos
jornalistas ou nos arquivos dos jornais que tiveram o cuidado de guardar esses registros.

No final da guerra, surgiu o jornal Folha Capixaba, do Partido Comunista Brasileiro
(PCB). Favorecendo a um noticiário político, circulava diariamente com quatro páginas, e
seu formato era pouco maior do que o tabloide. Era praxe publicar, no alto da primeira
página, uma saudação de Luís Carlos Prestes ao “povo e proletariado do Espírito Santo”.

A efervescência política pós-guerra deu peso ao noticiário político. Assim, o jornal
A Tribuna Nacional, embora não tenha conceituado a primeira página como um ponto de
referência, já vislumbrava um tipo de imprensa mais avançada, com o seguinte progresso na
sua composição:
· distribuição de assuntos por editoriais;
· caracterização gráfica dos artigos editoriais;
·  noticiário nacional e internacional, embora de forma tímida;
·  disposição das notícias, de forma a facilitar a leitura.

Nesse contexto, os colaboradores3 se misturavam com os repórteres, discorrendo
com clareza e objetividade sobre a diversidade de assuntos enfocados, tais como educação,
saúde, políticas nacional e internacional, agricultura, comércio, transporte e finanças públicas,
perdurando essa aproximação até os anos de 1960.

Mais tarde, surgiram, ainda, fazendo concorrência com A Gazeta e A Tribuna, os
seguintes jornais:
· Folha do Povo – vespertino de grandes manchetes, linguagem sensacionalista e graficamente
dispersivo. Circulou em 1952, transformando-se, em 1955, em O Diário;
· O Diário – posteriormente, firmou-se por suas reportagens policiais, que agradavam a
uma camada de leitores interessados por esse assunto. Teve seu declínio em 1973, cessando
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a sua circulação em 1980.
Por sua vez, Rostoldo (2000, p. 42) chama a atenção para o seguinte fato:

A imprensa, constituindo-se em um instrumento de manipulação de interesses e de
intervenção na vida social, coloca no mercado, prioritariamente, produtos vinculados a
este conceito. Agregada a esta postura,devemos também identificar a relação das publicações
com os anunciantes e colaboradores, que, exercendo o poder que lhes é dado, influenciam
decididamente a postura do meio de comunicação.

Escrever a história da imprensa implica interagir nas relações que se desenvolvem
em torno das informações. A imprensa atua como meio pelos quais os fatos reais são
transmitidos ao público, e o leitor passa a ver a realidade pelos olhos da imprensa. A forma
como os fatos chegam à sociedade está vinculada aos interesses de grupos ou individuais,
ligados às classes dominantes.

A imprensa capixaba viu o inicio e o desaparecimento de muitos jornais e de revistas,
registrando significativo movimento nas publicações em diversos municípios do Estado
na década de 1920. Após três décadas de serviços prestados à sociedade, a revista Vida
Capichaba encerrou as suas portas. Teve sua “missão cumprida” como importante e singular
meio de comunicação impresso, no Espírito Santo, nos anos 1920.
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Notas:

1 A referida pesquisa foi publicada na íntegra, em ordem cronológica, com detalhes acerca das
características, período de permanência, localização, direção, editoração, número de páginas e
outras peculiaridades, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. no.
VI. Victoria – Typographia Coelho – 1927.
2 A Universidade Federal do Espírito Santo é a responsável pela formatura da primeira turma
de jornalistas no Espírito Santo, no ano de 1977.
3 Manoel Lopes Pimenta, poeta satírico, nasceu em Santa Cruz, ES, no dia 10 de dezembro de
1890. Bacharel em Direito, foi promotor público, abandonando a carreira. Foi secretário de
Estado, diretor e professor de História Geral e do Brasil na Escola Normal D. Pedro II, em
Vitória. Jornalista profissional, dirigiu a Imprensa Oficial do Estado, a revista Vida Capichaba
 e o jornal Diário da Manhã. Ocupou a cadeira n. 17, quando membro da Academia Espírito-
Santense de Letras.
4 Elpídio Pimentel, advogado, jornalista e professor de Português e Literatura, deu sua
contribuição literária à revista Vida Capichaba escrevendo contos e artigos. Foi membro fundador
da Academia Espírito-Santense de Letras. Também fez parte do Instituto Histórico e Geográfico
do Espírito Santo.



CADEIRA 36
PATRONA: Marzia Neves Fernandes Figueira



Marzia Neves Fernandes Figueira  nasceu no bairro da Praia do Canto, na cidade de
Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, em 24 de julho de 1937. Fez o curso primário
no Colégio Sacré-Coeur de Marie, o ginasial no Colégio do Carmo, o Clássico no Colégio
Estadual do Espírito Santo. Formou-se em História na FAFI, passando em 1º lugar no
vestibular. Cursou Jornalismo na Universidade do Povo, Francês na Aliança Francesa e
Inglês no Ibeu e no Yázigi. Filha de Abigail e Raul Oliveira Neves,foi casada com Jayme
José Fernandes Figueira, teve dois filhos, e três netos. Trabalhou durante 26 anos como
jornalista do jornal A Gazeta e como cronista durante  30 anos. Redatora do Caderno Dois
do jornal, foi também, durante cinco anos, editora do suplemento infantil A Gazetinha.
Além disso, escreveu crônicas para o jornal Muckynews, de Whashington Muquy Banhos.
A partir de 1992 foi membro da AFESL, ocupando a cadeira n. 30, cuja patrona é a cronista
capixaba Carmélia M. de Souza. Participou do projeto “Escritos de Vitória” - n. 3 - FAFI, da
Prefeitura Muncipal e da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte de Vitória, Espírito
Santo, em 1994, com a crônica “A FAFI do nosso amor”. O livro Os Inocentes é uma
coletânea de suas crônicas selecionadas, publicadas a partir de julho de 1969. Faleceu em 16
de dezembro de 2000.
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ACADÊMICA OCUPANTE: NEUSA MARIA JORDEM A. POSSATI

Neusa Maria Jordem Almança Possat é romancista, poetisa, contista e cronista, autora
de livros infanto-juvenis. É natural de Muniz Freire, Graduada em Letras, Membro
Correspondente da Academia Cachoeirense de Letras e da Academia de Letras de Iuna.
Recebeu vários prêmios em concursos de poesia, de crônicas e de obras na Categoria Juvenil.
Tem participações em antologias literárias, na categoria poesia, crônicas e contos. Entre suas
obras estão: Perdidos na floresta – Literatura Infanto-Juvenil; Difícil conquista – Romance;
Ciça – Literatura Infanto-Juvenil; Duas vidas – Romance; a Outra – Crônicas; De Cabelo em Pé –
Literatura Infanto Juvenil; Instantâneo – Coletânea; Ciça e a Rainha – Literatura Infanto-
juvenil; Minha rua – Literatura Infanto-juvenil.

MENINA INVENTADA

Mar e rio
Meu nome é Marina, de mar, mas eu gosto mesmo é de rio, banho de cachoeira,

água limpa para beber. Tem gente que joga lixo onde moram os peixes. Fico brava com essa
falta de cabeça. Eu uso a minha para pensar; pensar é a brincadeira de que mais gosto.
Imagino e, quanto mais uso a imaginação, mais agarro minha vida inventada.

É isso mesmo: sou uma invenção começada e não vou desaparecer como num
passe de mágica. Melhor deixar isso bem claro: finco pé aqui, e daqui ninguém me tira.
Quero uma vida para viver com uma casa para morar e gente para amar. Até já sei como vou
querer a minha casa: um quintal grandão com um pé de goiaba plantado dando sombra.
Vou conversar com o meu amigo pé de fruta, igual ao Zezinho conversava com o seu Pé de
laranja lima no livro que tem na estante da sala da minha escritora. A casa vai ter dois andares,
como a que ela morava quando tinha nove anos. Eu sei disso porque vejo que ela senta, às
vezes, com a mão no queixo e fica pensando na vida, no casarão, e eu ali, esperando seu
pensamento ir embora e ela me inventar mais um pouco.

- Quem mandou me criar? Não pedi para nascer, foi invencionice dela e já que nasci
não quero mais sumir do seu pensamento, isso já está resolvido e ponto final.

- Quer dizer... ponto, mas não ponto final. Não ainda.
 Morar nas estrelas
 Eu sinto, bem lá no fundo de mim, que não sou bem-vinda neste momento. É,

não sou. O computador anda desligado, e eu presa dentro da memória feito estátua. Dá
vontade de gritar:

- Ei! Fale comigo, se você falar comigo, eu vou me sentir viva.
- Fica quieta, Marina!
- Fico. - Fico, fazer o quê? Tem outro jeito?
Acho que alguma coisa está acontecendo na vida da minha autora, e esse abandono

me deixa chateada. Eu não vou pagar o pato por ela andar triste e desanimada. Tem
movimentação na casa, gente entrando e saindo, nenhuma palavra acrescentada na minha
página, e eu aqui amuada sem poder me mexer do jeito que eu tenho certeza iria gostar:
correr pelas ruas em dia de chuva, tomar banho de rio, andar descalça na grama, jogar pelada
com os meninos, ser livre como Huckleberry Finn no livro do seu amigo Tom Sawyer.
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Eu já estava para lá de irritada, quando ela apareceu, e eu vejo que os olhos dela estão
vermelhos de tanto chorar.

- Quer conversar?
É claro que não, pergunta boba. Ela senta e escreve um poema para o filho, que era

de verdade, filho de carne e osso. Uma poesia de despedida porque o filho dela foi morar
nas estrelas; ficou cansado de sofrer todo dia com uma doença muito malvada chamada
câncer. E aí ela chorou todas as lágrimas que tinha que chorar, e eu fiquei quieta no meu
canto esperando que terminasse os versos e se despedisse dele.

Acho que agora vai me chamar para morar, de vez, dentro dela e desenrolar a minha
história.

  Vida sem risadas
 Agora, sim, vamos lá. A minha escritora sentou em frente ao computador

determinada a me dar uma vida. Eu senti firmeza no seu olhar, a xícara de café, os pequenos
biscoitos de polvilho doce e a Chave do tamanho aberto em cima de uma pilha de livros do
Monteiro Lobato. Ela estava verdadeiramente inspirada, e eu me animei toda.

- Vamos lá, agora sim. _ Falei baixinho com uma vontade danada de gritar, achando
a cara dela menos triste.

- Vai dar pé. Show de bola! _ Eu estava pronta, antenada. Suspirei fundo... e nada.
 Alguma coisa estava emperrada. Tentei moderar, “calma Marina, você já tem um

nome, tem uma forma, é uma menina de nove anos... fica fria, afinal ela perdeu um filho de
verdade, e perder um filho é como amputar uma perna, um braço ou arrancar o coração;
deve doer muito.” Bem, talvez não tenha retalhado todo o coração, senão ela não sobreviveria,
mas um pedaço dele, um bocado grande, o pedaço onde o filho morava. Agora é preciso ter
paciência porque barulhos de gente tocando a vida deve irritar e a vontade de rir vai embora
com jeito de nunca mais voltar.

Posso começar a esquecer do meu quintal que dá para criar galinhas soltas... tenho
que pensar que talvez tudo vá ser silencioso e sem riso. Sem final “e foram felizes para
sempre”.

- Ah, isso é que não! Como pode ser uma vida sem risadas?
  

CRIATURA ESTRANHA
 
E aí, não acreditei. Ela, a minha criadora que quase chamei de traidora, trouxe outra

personagem para dentro da minha cena. Passou na minha frente e nem disse oi, foi invadindo
as minhas páginas começadas, bem na minha cara. E eu ali, doida para correr mundo, correr
perigo, com tanta coisa para contar, e minha escrevinhadora tão desanimada comigo. Assim
não dá, não estou aguentando essa indecisão: vai ou não vai me deixar voar na imaginação
dela? E viver minhas aventuras além do papel, na fantasia de quem um dia, depois de
terminada, vai me levar para casa escrita no livro e me abrir para que eu possa ser livre?

 Eu já estava ficando cismada quando vi que ela pegou outra xícara de café e sentou
em frente ao computador.

- Agora vai ou racha! _  Cruzei os dedos e esperei torcendo.
 Ela criou mesmo, mas foi outra criatura.  Uma personagem velha e chata... bem,

chata eu não sei ainda, porque ela não está terminada, mas eu já estou até vendo: corcunda,
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bengala na mão, andar de quem não decidiu a direção.
- Sei não...
Aí, até eu fiquei surpresa, a velhinha começou a contar uma história engraçada da

infância e como ela brincava no jardim de árvores imensas. No modo como se escondia no
meio das moitas de samambaias e nunca se deixava agarrar pelos meninos no pique-
esconde. E o jardineiro, coitado, quando chamado de pica-pau, corria atrás da meninada e
nunquinha conseguia botar as mãos na menina velha.

- Pica-pau, vem me pegar! _ E espalhava menino para todo lado.
Eu até comecei a gostar dela, porque fazia a minha escritora sorrir com sua história.

Tinha um tempão que ela não ria assim; não era nenhum riso solto, mas eu gostei de ver
como ela ficava bonita sorrindo. E nem fiquei chateada quando desligou o computador e
me deixou trancada lá por três dias.

 RUÍDOS, CHEIROS

  Não demorou muito a velha foi embora, e eu tive a certeza de que ela ia olhar para
mim outra vez. Que nada! A minha escrevedora deu para estacionar os olhos num lugar
distante, mas tão distante que eu achava que a alma dela ia embora e não voltava mais.

_ Porcaria!
 Fiquei lá pelo canto, abandonada. Nesse abandono, eu me dei conta de que tinha

sido cruel com a velha. Afinal, eu poderia ser ela amanhã, isto é, se conseguisse sobreviver
nessa história.

_ Não há nada de mais em ser velha.
_ Todo mundo envelhece. _ Eu e minha mania de falar sozinha.
Deve ser até legal ter um monte de coisas para lembrar. Eu ainda não tenho

lembranças, mas iria gostar de envelhecer e ficar toda tarde na varanda da minha casa pensando
no tempo que corria atrás dos meninos na rua andando de bicicleta, brincando de soltar
pipa e de futebol no campinho. Depois, enxergar que a vida passou, que eu cresci e tive
muitos filhos. Não um só, como minha escrevedora, que perdeu o filho e a casa ficou vazia
de gente, arrumada demais, sem toalhas molhadas sobre a cama, sem tênis espalhado pela
sala, sem risos e barulhos de liquidificador, pipoca pipocando na panela e cheiro de bolo de
chocolate por toda casa.

- Ah! Quero ter muitos filhos.
Depois de ser inventada por inteiro, é claro.
 

  A PONTA DO FIO
 
A cozinha era o lugar preferido da minha autora, o filho estava sempre por ali com

os amigos e ela cozinhando para todos, havia gargalhadas enchendo o ar. De lugar mais
feliz da casa passou a ser o mais sem alegria, porque tudo que o filho comia, em instantes,
colocava para fora. A cozinha da casa foi ficando com aquele jeito triste de pouca visita, e a
mãe era de dar pena, vendo seu filho doente. Quando ele morreu, ela ficou igualzinha a
alguém que brinca a brincadeira de tirar uma cadeira e que cai de traseiro no chão. Dói, mas
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dói mais o sem graça da gente. Acho que é assim que ela ficou, sem graça para brincar de mais
nada, caída no chão sem conseguir se levantar. Sem entender por que o filho tinha morrido
antes de completar dezessete anos; era para ele ficar velhinho...   

E foi aí que eu tive uma ideia. Pensei que, se me tornasse escritora, como ela, não
precisaria esperar a angústia da minha dona acabar e eu começaria a criar uma vida para mim
do mesmo jeito da atrevida menina Ciça, que ela inventou bem inventada e já foi até passear
numa feira de livros em Frankfurt, na Alemanha.

- Ela nem precisa ficar sabendo. _ Falei para os meus botões:
- Sei iniciar o computador, sei teclar uma porção de palavras, porque, quando a gente

lê muitos livros, a cabeça se enche de palavras, novinhas em folha e malucas para ganhar
significado.

 Tudo bem que eu ainda não iria saber por onde começar, mas e daí? Precisa ter um
lugar combinado para isso? Não se pode começar pelo meio ou pelo final?

Está bem, confesso, estou assim meio sem lado, sem um lugar para pegar a minha
história, como um rolo de linha que as artesãs pegam para começar um trabalho de crochê.
Elas precisam achar a ponta do fio e aí vão crochetando, crochetando até ficar um trabalho
bonito que dá gosto ver.

_ Eu tinha que achar a ponta do fio para ser escritora!
  O caldeirão
 Bem que eu tentei, mas esse negócio de ser autora é mais embolado do que pensei,

porque é preciso ter o pensamento cheio de coisas para contar e eu não tinha vivido nadinha
ainda, eu precisava existir, voar no tapete mágico da imaginação para depois misturar tudo,
como num caldeirão com fogo embaixo, juntar as aventuras experimentadas, os livros
lidos e deixar ferver. Só então eu poderia contar outras ideias nascidas dentro de mim.

Com esse pensamento, resolvi brigar, mesmo, de verdade, pelo que acredito. Chamei
minha escrevedora num canto e disse:

_ Vamos parar com essa tristeza. Afinal eu quero que cumpra a sua promessa, você
prometeu e agora eu quero porque quero existir.

Eu vi nos olhos dela que a bronca estava dando resultado.
- Uma vida? Amigos? Brincadeiras?
- É.
- Uma vida? Uma Casa? Um Jardim?
- É. - Porque ela ficou repetindo uma vida, toda vida eu pensei que finalmente ela

tinha entendido.
- Casa com jardim?
Já tava me dando nos nervos a repetição... eu já ia ficar brava de novo.
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UM JARDIM ENCANTADO
  
- Tá bom, eu já entendi, se é o que você quer... é o que vou fazer.
- E um jardim, né? - falei de novo para ela não esquecer.
- Toda casa tem que ter um jardim para gente cuidar, regar todo dia que não chover,

tirar as ervas daninhas, não sabe? As ervas daninhas que nascem dentro da gente sem que
a gente queira, vão enraizando sem pedir licença e, se a gente não arrancar, vão tomando
conta, sufocando os sentimentos bons e alimentando os amargos. É preciso cuidar.

Será que ela tava falando de jardim mesmo? Tudo bem, eu entendi, às vezes minha
dona se perde no meio dos pensamentos, na idade ela vai passando do meio-dia para tarde,
e sei que bate um medo do outono, porque em seguida vem o inverno. E o inverno da vida
da gente deve ser triste quando se está sozinho. Sem filhos então... deve ser medonho. Sem
filho para falar que a gente está chata hoje, para escutar das dores nas costas, da memória que
está falhando.

É duro, eu sei. Mas eu quero a minha casa, a minha vida, né? Gente sem casa é como
alguém que não tem onde colocar as suas lembranças.

Com tanto sonho para sonhar, aconteceu o pior: ela empacou.
Eu fiquei ali com cara de boba, ela me olhando, eu olhando para ela. Quando achei

que a coisa não podia mais piorar, piorou. Ela me deletou. Empastelou minha vida e
imprensou meus sonhos dentro de uma pasta escura, completamente sem luz, espremida.

Chorei dias e dias. Mas não fiquei brava. Eu entendi, ela precisava de um tempo.
Quando a gente acredita em final feliz, se despreocupa; tentei fazer isso. Ela era do bem, a
angústia tinha que passar, e ela voltaria a me escrever. Ah! Ela ia, sim.

 

 SONHO DE VERDADE

Um dia ela me pegou do meio dos livros no armário. Eu estava lá comprimida entre
o Gato de botas e o Leão apaixonado; ela me tirou aos pedaços.

Minha autora não confia muito em computadores, às vezes eles fazem que salvam
e não salvam nada; por isso, fez um rascunho de mim. Sacudi a poeira, dei dois espirros e
pulei cheia de alegria para o colo da minha dona, outra vez. Aí fiquei pensando que esse
negócio de nascer tem que ser da alma e deve ser muito doído a gente nascer sem ser
querido.

Dolorido para o filho e para a mãe. Agora entendo por que minha criadora estava
indecisa se me dava vida ou não. Sei que o filho dela que morreu era adotivo. Acho que a mãe
biológica fez a escolha de não ficar com o bebê quando ele nasceu, não desejou o filho com
força. Por isso eu tive paciência, minha inventora precisava me querer muito, senão ela ia
acabar me dando para outro livro. Eu ia nascer outra personagem, talvez um menino
remelento, talvez boneca, talvez um bicho, talvez uma árvore...

_ Chega, Marina, de tanto imaginar. Agora me fala o que você quer mais?
- Quero sonhar um sonho.
- Um sonho?
- É. Uma ideia legal, um sonho, um que não seja de brincadeira, que seja de verdade.
E aí eu não aguentei mais, tomei coragem e falei, mesmo sabendo que ela ia rir de
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mim e me mandar tomar vergonha na cara. Falei, assim mesmo:
- Quero ser escritora e inventar vidas.
Esperei, com o rosto vermelho de tanto queimar, que ela fosse rir. Mas não riu. Foi

então que ela me pegou no colo, me lambrecou de beijos, me abraçou até quase sufocar, e,
no meio daquele abraço amassado, eu fui logo imaginando um jardim com muitos pés de
Ipê, as flores amarelas caídas no chão fazendo um tapete para a gente caminhar juntas.



CADEIRA 37
PATRONA: Lea Manhães de Penedo



Léa Manhães de Andrade Penedo era campista de nascimento, tendo vindo morar,
ainda criança, em Colatina, no Estado do Espírito Santo, juntamente com seus pais. Em
1941, aos 20 anos, casou-se com Dylio Penedo, político capixaba, vindo residir em Vitória.
Formou-se em Educação Física e, pela FAFI, em Pedagogia, especializando-se em Matemática
e em Métodos Estatísticos. Por 30 anos foi regente da cadeira de Matemática da Escola
Normal Pedro II e do Instituto de Educação Fernando Duarte Rabelo. Além disso, foi
Orientadora Educacional da Escola Técnica Federal do Espírito Santo, professora de
Psicologia Geral e Evolutiva e de Aspectos Psicopedagógicos da Conduta do Menor, na
Escola de Serviço Social de Vitória, Diretora de Departamento e Coordenadora da Escola
Normal Pedro II e Diretora do Instituto de Educação Fernando Duarte Rabelo. Ainda
conseguia tempo para atuar como Membro de Comissões Organizadoras de Programas de
Matemática, da Escola Normal; como Membro de Bancas Examinadoras nas Escolas Técnica
e Normal; como Membro de Conselho de Professores da Escola Técnica; como
Coordenadora de grupos de trabalho sobre Orientação Educacional. Participou também,
ativamente, na organização do grupo de Bandeirantes do Espírito Santo, do qual foi Diretora
Presidente em 1971.
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ACADÊMICA OCUPANTE: SILVANA SOARES SAMPAIO

Silvana Soares Sampaio (São Paulo – 1952) é poeta, cronista e autora de livros
infantis, formada em Artes Plásticas pela FAAP, SP e pós-graduada pela UCAM, RJ. Atua na
educação capixaba como professora de Artes. É incentivadora da narrativa oral contando
histórias para seus alunos e público em geral em livrarias, congressos de literatura, clínicas
psiquiátricas e de tratamento para químico-dependentes, praças públicas e museus.  Mem-
bro do Comitê Estadual do PROLER. Participou como autora e contadora de histórias do
projeto Viagem pela Literatura, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória,
e de várias Bienais Capixabas de Livros.  É membro de Poetas Del Mondo, tem poemas
publicados no site  www.poetascapixabas.com.br, administra o blog http://afesl-
es.ning.com/  e http://professordeartedevitoria.ning.com/.

NEW YORK, NEW YORK

Olhos compridos... Ali estava eu a observar, do outro lado da rua, a fila de carruagens
parada ao lado do Central Park. Vez por outra, saia uma, levando turistas, e eu, louca para
dar uma volta, mas cadê coragem para entabular uma conversa com o cocheiro se não falo
uma palavra em inglês? Devo ser xenofóbica, porque nunca consegui aprender uma língua
a não ser a minha. E olhe que já tentei de tudo!

Peguei meu dicionário de inglês para turistas, ensaiei uma ou duas frases e,
valentemente, dirigi-me à primeira carruagem da fila. Perto do cocheiro, engasguei com as
duas frases ensaiadas e tudo o que consegui dizer foi: - How much?

O danado do cocheiro não teve piedade, olhou-me muito sério e desandou num
discurso em inglês dos mais eruditos quando tudo o que eu queria era saber era o preço do
passeio! Desesperada, revirando os olhos, pus as mãos na cabeça e falei alto para mim
mesma:

- Ai meu deus, por que fui perguntar?
Na mesma hora, o cocheiro parou de falar, abriu um largo sorriso, sacou da carruagem

um buquê de rosas de plástico de gosto duvidoso, tirou a cartola, fez uma profunda e
dramática reverência quase tocando o chão e o ofereceu para mim.

- Sou Sergio e vou ter muito prazer em conduzi-la a um passeio pelo Central Park.
Que alívio! Era um brasileiro!
O passeio foi ótimo e, naturalmente, regado a um bom papo em português com

um carioca que mora em Nova Iorque há vários anos e não pretende voltar para o Brasil
nunca mais.
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A HISTÓRIA QUE NÃO CONTEI

Semana passada ligou-me uma amiga querida, pedindo que contasse uma história
sobre a imigração italiana no Espírito Santo numa festa em Campo Grande. Mesmo não
tendo nenhuma história preparada em meu repertório, aceitei o desafio.  Fui buscar
informações sobre o tema naquela beleza de texto e imagens que é o livro Encontro das Raças,
do jornalista Rogério Medeiros, publicado no final de 1997. Escrevi a história que acabei
não contando por incompatibilidade de horários entre mim e a programação do evento.
Aqui vai ela, como uma homenagem à colônia italiana do Espírito Santo.

Como quase todas as histórias que conto, essa deveria começar com ERA UMA VEZ,
só que não era uma vez, essa vez ainda está sendo: é a nossa vez. Netos, bisnetos e tataranetos
daqueles que, há cento e vinte anos, partiram para as terras brasileiras em busca de sonhos.

Genaros, Ernestos, Giovanis, Giusepes, Guerinos, Angelinas, Josefinas, Marietas
vieram atrás de terras que pudessem cultivar. Afinal, era isso o que faziam e sabiam fazê-lo
bem! Desejavam um lugar onde pudessem se estabelecer com suas famílias, dom mais
precioso para os italianos. Estavam em busca de uma vida melhor, fugindo de um capitalismo
que se implantava na Itália e impunha leis favoráveis apenas aos grandes latifúndios e
tributos exacerbados que sufocavam os pequenos proprietários, levando-os a abandonar
ou vender, a preços irrisórios, suas propriedades.

No início, nada foi fácil; a grande aventura de sofrimentos e sacrifícios começou
muito antes de pisarem na terra prometida. Começou enquanto ainda eram passageiros do
Adria, do Rivadávia, do Pulsévere e de tantos outros navios que aportaram na costa do
Espírito Santo. Mal acomodados, submetidos a todo tipo de constrangimento, viajavam
em condições sub-humanas. Durante essas viagens, muitos adoeciam e até morriam. Na
infância, ouvi tristes comentários a boca pequena sobre o “anjinho” que nona Pina havia
deixado no mar. Era Hiena, irmã caçula de minha bisavó, um bebezinho que morreu
durante a vinda para o Brasil.

Ora, ora, já comecei a misturar tudo. Quando iniciei a história, pensava nos imigrantes
italianos do Espírito Santo, e agora me vejo falando de minha família, mas é impossível
separá-los. São histórias que se passaram apenas em espaços geográficos diferentes: São
Paulo e Espírito Santo. Os sonhos e os  sofrimentos eram os mesmos!

A história de Ernesto, meu bisavô, vindo para uma colônia agrícola anarquista no
interior de São Paulo, pouco difere das histórias das famílias assentadas na Colônia Rio
Novo do Espírito Santo, quando, reagindo ao trabalho escravo que os fazendeiros lhes
impunham, fugiam. Meu bisavô, para a capital paulista, onde se estabeleceu, e os de Rio
Novo, para fundarem Venda Nova do Imigrante, cidade que permanece até hoje com esse
nome, apesar de muitas terem adotado outros nomes durante o período de terrorismo e
repressão praticados  no Brasil contra os italianos,  na segunda guerra mundial.

  O mais curioso, porém, é observar que, apesar do sofrimento, dos conflitos e da
exploração que marcaram o início de vida dos nossos antepassados no Brasil, a alegria, o
gosto pelas festas, haja vista a Carretela que acontece anualmente em Santa Tereza, o prazer
dos encontros familiares regados a boa comida e muita conversa, a música e a cantoria, o
riso e as lágrimas frouxas, não se perderam, são marcas que permanecem em nós seus
descendentes. Quantas e quantas vezes temos nos encontrado ao redor de uma mesa
parlando e manjando... manjando e parlando... Non e vero?
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 POETANDO

Sempre gostei muito de escrever; entretanto, cresci achando que a prerrogativa de
poetar era de minha mãe, que a vida toda o fez muito bem, ainda que nunca tenha publicado.

Minha linguagem, durante anos e anos, foi a prosa. Não faz muito tempo, refletindo
sobre meu prazer de ler e suas origens, a resposta veio na forma de um poema.

Senti algo incontrolável e muito curioso para mim, na época. Um desejo imenso de
escrever em versos, chamei o poema de Tributo a Angelina Gattai, minha bisavó, e que
agora vou dividir com quem andar por aqui me lendo:

Ler é bom! Ler é muito bom!
Ler tem o toque macio de um colchão de plumas,
Que envolve, acaricia, aconchega.
Ler tem o cheiro quentinho de bolo assando na cozinha,
Tem o som de tamancos andando no quintal.
Ler tem o brilho da chuva na janela,
O sabor de pipoca e de frias tardes paulistanas,
Ler tem a magia de velhos jornais escondidos
Vindos de terras distantes.
A nostalgia de uma língua desconhecida,
Mas sempre entendida,
Nos versos, na voz, e no brilho dos olhos
De minha bisavó.

Vitória, dezembro de 1992.





CADEIRA 38
PATRONA: Arlete de Silva Cypreste
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Arlette Cyprestte de Cyprestte nasceu em Vitória, Espírito Santo, em 30 de maio de
1916, e faleceu, em Vitória, em 28 de junho de 2008. Fez seus estudos básicos no tradicional
“Colégio do Carmo”, hoje extinto, e o curso superior na Escola Superior de Educação
Física. Além de membro da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, onde ocupava
a cadeira nº 08, cuja patrona é Ypoméia Braga de Oliveira, pertenceu à Associação de Jornalistas
e Escritoras do Brasil no Espírito Santo, tendo sido, em ambas, uma das suas fundadoras.
Iniciou-se na literatura aos 17 anos, orientada por Ciro Vieira da Cunha, Almeida Cousin e
Alvimar Silva, aos quais ela dedica seus escritos. Pertenceu a várias instituições nacionais e
estrangeiras. Colaborou em vários jornais do Espírito Santo: Diário da Manhã, hoje Diário
Oficial, A Gazeta (como redatora da Página Feminina), A Tribuna, Jornal das Moças e Brasil
Feminino, de Ivete Ribuso RJ. Como redatora de A Gazeta, foi a São Paulo entrevistar o
poeta Menotti Del Picchia. Premiações: Medalha de Prata, concedida pelo Instituto de
Cultura América - Tolosa. Medalha de Mérito - 4º Centenário de Vitória - programa Nossa
Terra - Nossa Gente. Faleceu em 28 de junho de 2008.  Obras: Exaltação à Arte e Personalidade
Feminina (conferência), 1959; Penumbra ( versos); Páginas que o Destino Escreveu ( contos); Um
grande administrador: Jones dos Santos Neves. Tem participação nas antologias: Anuário de Poetas
do Brasil de Aparício Fernandes, 1976, Escritos do Brasil de Aparício Fernandes, 1978, Poemar, 1999,
Antologia, 2004 - Ecos da Terra Capixaba, da AFESL, Antologia 2005 - Dança das Palavras - da
AFESL, organização de Maria Beatriz Nader e Marlusse Pestana Daher, Antologia Clipsidra,
da AFESL, organizada por Jô Drumond e Graça Neves. Participou no IV Varal de Poesias,
com o poema “Divagando”, declamado por Eduardo Cypreste. Esse projeto é uma
realização do Vagão Espaço Arte, idealizado pelo poeta Italo Campos, em 1998, que funciona
anexo ao Restaurante Estação 1ª de Manguinhos, Av. Atapoã, esquina com Rua Piraquira,
s.n, na Praia Ponta dos Fachos, no Balneário de Manguinhos, município da Serra, Estado
do Espírito Santo.
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ACADÊMICA OCUPANTE: REGINA HELENA MAGALHÃES

Regina Helena Magalhães nasceu em Cachoeiro de Itapemirim (ES). Muito jovem
ainda, fixou residência em Vitória, Capital do Estado. Bacharel em Pedagogia pela Univer-
sidade Federal do Espírito Santo (Ufes), especializou-se em Psicologia Pedagógica na
Universidade de Madri. Licenciada e Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica
(PUC) do Rio de Janeiro, exerceu o magistério na Ufes, lecionando Didática e Prática de
Ensino de Pedagogia. Na área administrativa, ocupou a chefia do Departamento de Didática,
a vice-direção e a direção do Centro Pedagógico e, em seguida, a vice-reitoria da Ufes, função
exercida pela primeira vez no Espírito Santo por uma mulher. Ocupa a cadeira 38 da
Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. Sem quê nem por quê é seu primeiro livro
publicado – 2005, Vitória – Ed. Flor & Cultura (crônicas).

EU  E O AVIÃO

Todos nós convivemos com nossos “medos”, que surgem sem mais nem menos,
em maior ou menor escala.

Muita gente tem medo de trovoada, escuridão, elevador, barata, lagartixa, cachorro,
assalto, sequestro, etc. e tal. Conheço alguns que morrem de medo de “pegar” o resfriado
do cara ao lado. Há um grupo – no qual eu me incluo – que sente pavor de avião.

Não vemos motivos para temer o avião – dizem os mais calmos, os mais corajosos,
os mais mentirosos... E acrescentam: “Você sabe quantos milhares de habitantes do mundo
em que vivemos cruzam os ares tranquilamente neste exato momento? Abra os jornais,
consulte as estatísticas. Lá em cima, você está mais seguro do que em sua própria casa, do
que em sua cama”.

Encerro os preparativos para a viagem do dia seguinte: Onze horas de voo Rio-
Paris! Na calada da noite, imagino coisas boas: “Vai dar tudo certo, a excursão será
sensacional”... E, enquanto o sono não aparece, vou matutando: “A aeronave é segura, o
piloto experiente, tem família a zelar, os comissários trabalham anos a fio a bordo sem
nenhum problema, é só não esquecer o comprimido de dormonid e deixar o barco – ou
melhor, o avião – correr... ao amanhecer, bom será apreciar o raiar do dia lá das alturas,
através da pequena janela. Em seguida, saborear o café com leite quentinho acompanhado
de queijos e croissants dispostos em simpática bandeja”.

Chega o grande dia. Mala afivelada, bolsa superorganizada, terninho prático com
bolsos no casaco para facilitar, passaporte em dia, passagens ok, euros e dólares a postos no
porta-trecos agarrado à cintura.

Entro apressada no táxi. O aeroporto me aguarda. Linda manhã. Subo as escadas
do avião, toda fagueira, de bem com a vida, despreocupada depois dos autoexercícios. Meu
inseparável Santo Antônio, companheiro e protetor, repousa na caixinha aveludada. Consulto
o relógio. Nada de atrasos ou atropelos.

Acomodada na poltrona D1, tento me adaptar ao miniespaço disponível.
Alguém fala ao microfone. A voz, vinda não sei de onde, meio suave, meio rouca,

dispara: “Senhores passageiros, estamos a bordo de uma de nossas aeronaves, rumo a
Paris, sem escalas. Para maior segurança, mantenham seus assentos na posição vertical



Antologia da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Mostra das Acadêmicas Atuais

256

durante a decolagem. Desliguem os celulares e demais aparelhos eletrônicos. Afivelem bem
os cintos. Bagagens de mão no compartimento acima ou a seus pés. Se houver
despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloquem-nas sobre o
rosto, respirem normalmente e só depois façam o mesmo com as crianças.” E o monólogo
continua, perturbando os desconfiados passageiros: “Em caso de pouso n’água,
mantenham-se calmos: as poltronas são flutuantes. As portas de emergência encontram-se
à sua direita, à esquerda, mais à frente e ao fundo. A temperatura ambiente é de 22° e
voaremos à altitude de 12.000 metros. Tenham todos uma boa noite. Dentro de alguns
minutos será servido o jantar.” O jantar a que se referia a irritante voz foi interrompido
devido a fortes turbulências, que nos acompanharam por bastante tempo...

Aquele “discurso” inicial que, dizem, é parte do regulamento internacional da
aeronáutica, fez desaparecer minha aparente serenidade. Tentei relaxar. Não achei o dormonid
na bolsa, apenas o lexotan, sem efeito para insônia. Andei vagando pelos corredores, olhei
centenas de vezes as horas tão vagarosas. Rezei.

Após noite interminável, a aterrissagem na Cidade Luz me pareceu perfeita.
Respirando aliviada, tomei séria decisão: da próxima vez, levarei, para proteger os ouvidos,
chumaços de algodão. E ficarei surda às recomendações iniciais, responsáveis pela noite
repleta de temores e tremores...

Vitória-ES, julho de 2010.



CADEIRA 39
PATRONA: Guilly Furtado bandeira
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Guilly Furtado Bandeira (Guilhermina Tesch Furtado), funcionária pública, professora
da Escola Normal Pedro II(RJ), poliglota (falava alemão, inglês, francês, esperanto e tupi-
guarani), cronista, poetisa e contista, nasceu em Vitória, em 12 de março de 1890, e faleceu
em 1980, em Vila Velha (ES).  Em Belém, onde viveu durante a sua mocidade, foi membro
fundadora da Academia de Letras do Pará, em 1913, o que a coloca, segundo Francisco
Aurélio Ribeiro, “como a  primeira mulher a entrar numa academia de letras no Brasil”.
Colaborou em jornais e revistas da época e, de 1925 a 1954, na revista Vida Capichaba.
Deixou a obra Esmaltes e Camafeus (contos).
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ACADÊMICA OCUPANTE:  MARIA ESTHER TORINHO

Maria Esther Torinho nasceu em Colatina (ES) em 1948. Graduada em Letras
(Português-Inglês) pela UFES, Licenciada em Psicologia pela UNIFMU/SP, Orientadora
de Informática Educativa PMSP.  Membro da  academia Camocinense de Letras e da
AFESL. Publicou: Pássaro Migrante, Semente de fogo, Pescadora de estrelas e Maré Vazante.
Integra as antologias: Palavras de amor, Novos Talentos da Literatura, Juras de Amor Escritos
para um Novo Milênio, Painel Brasileiro de Novos Talentos,  Coleção Prosa e Verso e Estalidos e
Desafios. Principais prêmios: 2º lugar em Concurso Literário, promovido em Vitória/ ES,
1º lugar em concurso de poesia com o livro Gotas de Orvalho, 3º lugar no concurso nacional
de Poesia  Jacy Pacheco, de Niterói.

SORRISOS

O “meu demônio”, hoje, está cantando;
Despertou-me num beijo tão profundo,
Que o coração de amor ficou vibrando,
Numa alucinação de um novo mundo.

Olhei em torno e vi, desabrochando,
No seio podre, larvacento, imundo,
Do pântano da vida, miserando,
O lírio puro, de um sonhar fecundo.

E o “meu demônio”, a rir, na flor de sangue
De uma papoula altiva, ruiva e bela
Fez exsurgir a sua face exangue

Num delírio de risos e de guisos,
Como um palhaço... E seu olhar se estiola
De minha boca à flor, feito sorrisos

DIRETO PARA PASÁRGADA, A BORDO DO 14 BIS!

Após uma noite mal dormida (o que valeu foi que me diverti bastante em uma
festa) e uma viagem em um sacolejante ônibus por buracos negros de asfalto, cheguei a
Fortaleza, onde almocei e encarei uma espera de três horas no aeroporto, até o momento do
embarque. 

Estava muito cansada, mas aguentei firme até o momento do check-in, quando
informaram que o voo estava atrasado em cinquenta minutos, recomendando em seguida
que eu comparecesse ao Portão 7 daí a cinqüenta minutos. 

Dirigi-me para lá, e, na hora marcada, eis que os passageiros se apressaram e algumas
crianças correram para a fila do embarque, enquanto eu mal conseguia despregar os pés do
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chão. E, após um tempinho, que me pareceu interminável, a voz no alto-faltante:
- Srs Passageiros, por motivos técnicos não será possível o embarque pelo Portão 7.

Avisamos que o embarque se dará pelo 11. 
Novo corre-corre pelo corredor e a descida pela escada rolante para conseguir novo

lugar na fila de embarque. 
Eu, já cansada, tendo tido um entrecortado sono de umas três horas e pouco (nada

como um sono preocupado e entremeado de acordadelas assustadas para deixar o corpo
cansado), já começava a sentir dificuldade em permanecer de pé. 

E nada de começarem a nos atender para o devido embarque. Sentei-me por um
pequeno espaço de tempo, os cílios superiores e inferiores teimando no encontro inoportuno. 

- Srs. Companheiros de Viagem, alguém teria aí dois palitos, de dentes ou de
fósforos mesmo? 

- Não tenho – responde-me alguém com visível cara de “para quê?”  
Nem espero que alguém pergunte e acrescento:
- Preciso manter os olhos abertos. 
Ninguém tinha e nada de sermos embarcados. Eu já me sentia “emborcada”, o

corpo ameaçando curvar-se sobre si mesmo e cair estirado. 
- Srs. companheiros de viagem,  acabo de ser informada de que a Cia. Aérea já

mandou providenciar a compra da aeronave. E, para desculpar-se do atraso, irá devolver o
valor da passagem para quem quiser embarcar imediatamente, porém no ônibus aí em
frente, pelas rodovias intermináveis, até Rio ou São Paulo. Alguém se habilita? Os que
concordarem, deverão antes assinar um Termo de Aceitação da Proposta. 

Daí a pouco começaram a atender no Portão 11, mas era para outro voo. E, como
algumas pessoas não devem ter ouvido o aviso pelos alto-falantes, custaram a aparecer, o que
ocasionou várias outras chamadas, até que veio um rapaz louro e afobado para o embarque. 

- Ufa! Estamos salvos! É a hora e a vez dos Augustos Matragas do dia. 
Vã esperança! Ainda ficamos mais algum tempo na bendita fila. 
- Srs Passageiros, está aí fora, no saguão inferior, a solução! Não vimos antes porque

não queríamos. 
- Como assim? – pergunta-me a moça de trás. 
- A réplica do 14 Bis! Ofereço-me voluntariamente como piloto. 
Demoraram um pouquinho a se decidir, apesar de alguns até acharem que seria uma

aventura inesquecível, para recordar no céu. Ouvi alguns cochichando e apressei-me:
- Srs. companheiros de viagem, qual o problema? Não se preocupem, tenho brevê

de piloto (de cozinha e de carro particular, com sérias recomendações para trafegar apenas
em pacatas cidades do interior), mas abro mão do meu pretendido posto e aceito ser apenas
o copiloto. 

Já estavam quase aceitando, mas eis que, finalmente, começamos a ser atendidos, e
não foi preciso chegar a tanto. 

Enfim, o avião decolou, com apenas uma hora e vinte minutos de atraso. Felizmente,
a viagem transcorreu bem e, por volta de 23h30 desembarcávamos em São Paulo. Eu tomei
o rumo para casa, para depressinha aconchegar-me nos lençóis macios, apertada nos braços
de Morfeu, sonhando com o perdido paraíso. 

Da próxima vez, nem perco tempo. Entro logo no 14 Bis e rumo direto para
Pasárgada.
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CADEIRA 40
PATRONA: Maria Helena Teixeira de Siqueira
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Maria Helena Teixeria de Siqueira, empresária e escritora, nasceu em Porto Alegre (RS)
e faleceu , em Vitória, em janeiro de 2010. Era Bacharel em Filosofia, na opção de Letras
Neolatinas, pela  PUC do RJ, Bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da
Ufes, com Especialização em Direito Empresarial também pela Ufes. Foi Professora de
Português e Espanhol do Colégio Estadual de Vitória (ES). Foi Professora de Português,
Chefe do Departamento de Comunicação e Expressão, Diretora Educacional e Chefe do
Departamento de Pedagogia e Apoio Didático da Escola Técnica Federal do Espírito Santo.
Foi Diretora Executiva da Fundação Jônice Tristão e Assessora da Presidência da Tristão
Administração e Participações S. A. (Vitória , ES).  Foi membro da Academia Espírito-
santense de Letras, a qual presidiu no biênio 2000-2004, sendo a primeira mulher a ser
presidente nessa Academia. Foi também, membro da Academia Feminina Espírito-santense
de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, da Associação de Imprensa
e da Academia Cachoeirense de Letras (ES). Recebeu título de Cidadã Honorária de Vitória
e do Estado do Espírito Santo. Participou em organização de coletâneas literárias e teve
várias publicações, no Brasil, de poemas e crônicas, em antologias literárias. Em 2006,
lançou Janelas abertas, coletânea de crônicas e apreciações literárias, que, segundo o prefacista,
o escritor e acadêmico Aylton Rocha Bermudes, “embelezam e opulentam o panorama
literário espírito-santense”.  Tem colaboração em revistas e jornais do Espírito Santo e de
Minas Gerias e foi cronista do Caderno Dois de A Gazeta (Vitória, ES). Publicou vários
livros de literatura juvenil, entre eles O gato que desejava ser rato, primeiro livro publicado em
papel reciclado no Brasil, e Joaninha faceira, edição bilíngue (português e espanhol).
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ACADÊMICA OCUPANTE: SONIA RITA SANCIO LÓRA

Sonia Rita Sancio Lóra nasceu em Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo, filha
de descendentes de imigrantes italianos. Sunny Lóra, como é conhecida no meio literário, é
cronista, poetisa, contista e declamadora. É Bacharel em Direito, secretária executiva senior,
professora de inglês, tradutora, poetisa e cronista. Colabora na Secção “Pra viver, poesia”,
do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, desde 2006. Consulesa da ZN Região,
Vitória-ES, é membro do Poetas Del Mundo e da Academia Virtual Brasileira de Letras e da
Academia Virtual Sala de Poetas e Escritores. Participa de vários grupos de literatura e do
site www.poetas.capixabas.nom.br. É voluntária da Associação de Combate ao Câncer do
Hospital Santa Rita de Cássia.  Seus livros são: Portais da alma, com 100 poesias, prefácio de
Sidemberg Rodrigues, lançado em dezembro de 2005; Lua perfeita- 2007, prefaciado por
Edson Lobo Teixeira, presidente da Academia Calçadense de Letras, de São José do Calçado,
Espírito Santo. Nesse livro reúne 151 poemas. Delicatta, em e-book de Kate Weiss Designs
Gráficos, 2007, Participação na III Antologia do Portal CEN - Cá estamos nós - Blumenau:
Nova Letra, 2008; no Catálogo 2009; Letras Capixabas em Arte, organizado por Maria das
Graças Silva Neves; na Antologia Múltiplas Vozes, 2010; da AFESL;  na obra Contos de
Saudade, 2010; escrito em parceria com a sua irmã Maria Cecília Sancio Loss. Sonia participou,
por duas vezes, na série “Escritos de Vitoria”, em 2008 e 2010. Tem um site, “O cantinho
de Sunny” – www.sonialora.art.br.com.

 

AQUILO TUDO ERA VIDA 

No tempo que o meu Papai Noel
Ainda existia, eu deixava gnomos
Sentados em minhas janelas.
E como neles acreditava
Davam uma volta colorida
No jardim de minha casa!
Nela eu plantei goiaba, graviola,
Abacate e uma mangueira linda.
Passarinhos, um galo, uma galinha,
Três cachorrinhos!
Sol que batia na calçada estreita
Feita de pequenos ladrilhos
Vermelhos, intercalados de branco.
No tempo que meu Papai Noel
Ainda existia, meu coração explodia!
Nos carrinhos de bebês sentadinhos,
Ainda sinto o aroma e vejo os brinquedos
De “todos” os filhos que pude ter
Nesta vida de encantos.
Quando a velhice me procurar
(e espero que não me encontre tão cedo)
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Ainda vou pescar sonhos e colher Estrelas.
Eu sei que quero ficar, apesar de saber
Que não sei ainda, se um dia irei
Para outro lugar...

CONGELAR O TEMPO

Encontrei o Tempo numa esquina.
Havia tanto Tempo que não o via!
Não me canso de olhar seu encanto
Depois de tanto tempo que passou...
Nele abraçada, baixinho eu perguntei:
- Como faço pra voltar a Ti, Tempo?
Queria tanto algumas coisinhas voltando...
Meu uniforme de pregas com gravatinha,
Cadernos enfeitados com florzinhas,
Pão quentinho na hora da merenda...

O Tempo apenas me olhava.
- Mas eu queria tanto, Tempo...
Usar aquele vestido cheio de pedrinhas
Que se soltavam a cada passo que eu dava,
Queria ficar à janela daquele casarão
Com minha peculiar carinha de boba iludida,
Só olhando a Lua, aquela amiga íntima...
Treinando versinhos no pensamento...

O Tempo apenas me olhava.
- Mas eu queria tanto, Tempo...
Oferecer de novo o meu peito aos meus filhos,
Levá-los na escola, fazer dever de casa.
Cozinhar macarrão colorido, ir ao circo.
Deixá-los correr nos parques, jogar bola,
Enquanto devorava livros bonitos...

O Tempo apenas me olhava.
- Mesmo que eu ainda queira, Tempo,
Tu me deixaste e foste embora, tão rápido!
Nem deu tempo de congelar
Todo aquele Tempo Lindo no meu Tempo!

O Tempo olhou-me, então e respondeu:
- Pra que te importares comigo, menina?
Que vivas o Tempo, que é todo teu, o tempo todo...
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UM MONTE DE GAIVOTAS
(Passeio na alma do Poeta)
 
Por que o poeta pensa que é gaivota? Poeta é gente... Pode ser peixe, se quiser... ou

anjo... ou aquela mulher sensual ou o executivo elegante. Pra que ser poeta? Pra ouvir filho
berrando todos os dias, à mesma hora? Por que a poetisa faz versos tão lindos?  Poeta sente
dor de barriga, fica sozinho, ama demais, beija e recebe muitas maldades da vida. Poeta não
pode ver uma garça ou um pequeno barco... faz versos. Poeta não consegue ver a vida tal
qual ela é. É bobo! 

- Ao revelar que era poetisa, o vizinho carrancudo respondeu : = “ E daí? Grandes
coisas!”. Se não tivesse ouvido esta frase, há muitos anos, não teria acreditado. Hoje eu
acredito até em assombração de madrugada!  

Poeta não pode assistir a um filme quarta de tarde. Com certeza, de uma cena ou
palavra ouvida vai nascer um poema lindo! Se alguém ler ou apreciar, já é outro assunto...Poeta
é médico, advogado, vendedor, designer, ascensorista, porteiro, mãe, pai, amante. Poeta
doa-se inteiro e inventa estradas de luas, de planetas que nem existem. Mas quer, porque
ama... ama. Poeta é macro! Fala de cachoeiras, de mar, de areia. Poeta ama em demasia. Poeta
é o maior bobo! Poeta paga contas, faz contas, vê saldo todo dia, trabalha e compra feijão
e arroz. Poeta vai ao dentista, tem dor de cabeça, toma café lendo jornal, varre quintais, lava
roupas, leva cachorro pra passear. Poeta é gente... Passeia na cidade ou no campo e sente
fome... Poeta é grande, porque mostra ao mundo a beleza da vida... ou chora porque, às
vezes, ela é feia demais. Bobo, este poeta... Poeta vê os versos dos outros poetas e morre de
vontade e “inveja boa” de escrever igual. Nem todos, mas a maioria tem crises enormes e
jura que não faz mais versos, até que outro poeta surja e lhe faça duetos, e ele traz o sonho
de volta. Poeta lê jornais, vota errado, lava louças, faz amor, paga aluguel, manda recadinhos
pro amado, poeta adora ser amado!

Preciso mudar um pouco e ser “normal”. Poetas... não se fazem mais poetas...
criam-se poetas divinos, maravilhosas gaivotas voando nos céus das fantasias dos ... normais.

Eu sou poetisa... Amo ser poetisa. Viro gaivota no momento que eu quero! Quarta
de sol, hoje sou um Bem-te-vi.

Setembro 2008.
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ACADÊMICAS CORRESPONDENTES
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ALDA ESTELLITA LINS NOGUEIRA

Alda Estellita Lins Nogueira nasceu no município de Cachoeiro de Itapemirim, no
Estado do Espirito Santo, em 17 de julho de 1932  É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
pela UFES. Auditora fiscal do Tesouro Nacional, cronista, contista e poeta. Tem vários
prêmios e menções honrosas, publicações em A Gazeta (ES) e jornais de Minas Gerais e do
Rio de Janeiro. Faz parte, como membro correspondente, da Academia Feminina Espírito-
santense de Letras, membro do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, da Academia
Neolatina e Americana de Artes e da Academia Interamericana de Literatura e Jurisprudência.
Obras: Canto primeiro ( 1984); Milho de minha roça - crônicas - Capixaba em tupi-guarani, significa
roça de milho. Capixaba que sou, cultivo meu pedacinho...(1991); Contos Curtos - contos - Finalista
na 5a. Bienal Nestlé de Literatura Brasileira - Gráfica e Editora Maia Barbosa ( 1999); Escritores
brasileiros - Crisalis Editora, Poetas brasileiros de hoje - Shogum Arte (1985); Caras do Rio -
Poética Carioca (1993); Assim como a luz de um fósforo - crônicas (1994); Três minutos não mais -
crônicas (1997); Daqui & Dali - crônicas - Divisão Cultural da Gráfica Espírito Santo em
parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Literatura do Espírito Santo, PPGL/
UFES ( 2002), prefaciado por Maria Neila Geaquinto, Espelho que me revela - crônicas - Litteris
Editora, Rio de Janeiro (1992). Este seu livro foi elogiado por Carlos Drummond de
Andrade. Coletânea no.3 da Academia Neolatina e Americana de Artes - Prosa e verso -
organização de Tatiana Oazem Crizostomo - Max Gil Artes Gráficas e Editora (2001/
2002);  Antologia no. 1 - Poesia viva (1995). Participação na Antologia Literatura Brasileira
(1986), em Arte & Letras Capixabas, organizado por Maria das Graças Silva Neves -edição
português/inglês, e no Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte, organizado por Maria das
Graças Silva Neves.

TANTOS ENIGMAS

Tantos enígmas, tantas jornadas
em nossa vida feita de atalhos:
o tempo corre, nossa bagagem
deixa pedaços em cada espaço.

Um cheiro doce lembra alecrim;
um jeito álacre, um vozerio;
um odre cheio de coisas mínimas,
os grandes feitos lá pelo fim.

Inalcançável e sem demora
eis que nos vemos à última volta:
um veio d’água seco na boca,
um travo amargo de coisa morta.
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O claro enígma já se decifra:
Partir é sempre, chegar é nunca.
Farrapos, trapos, gestos, promessas,
comédia e drama, farsa e delírio.

MEDO

Não temo a folha de papel inócua
mas a prenhez do verbo
incubo e súcubo;
o fundo impenetrável
espectro insolente
eixo que move o mundo
em mim
entre galáxias interestelares
em círculos concêntricos
sem fim.

O que temo é a desenfreada carnavália
desse grotesco andar -
em voltas
sem volta.

POEMA SOBRE NADA

A palavra, nada mais que a palavra.
Procurar em seu âmago secreto
o conteúdo assaz não relevado,
as reticências.
Revirar pelas tripas a palavra
e com mãos de arqueólogo
buscar o fogo que arde nas entranhas
da tumba.

A palavra existe para ser consumida,
aberta, expostas suas veias ao deleite
daquele que persiste.

Fazer da palavra um cadável
sobre a mesa de autópsia.
Não para cumprir a morte,
mas a vida que brota do recôndito,
de seus mitos secretos.
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Abrir ao meio a palavra com terçado
ou facão;
ver o sangue jorrar, ver a vida jorrar,
até que se comova e se revele.
Caramujo na concha, removê-la -
missão secreta e árdua.
Dentro das letras jaz inconsútil um mundo
para quem persevera
e desmata o roçado.

A palavra, a palavra, somente essa verdade.
Sem adornos, sem brincos e cristais.
Apenasmente um eco.
Somente só, apenas a palavra.
Nua, sem armas, seca, despojada:
sem lauréis
encontrá-la.
Abrir túneis, deformá-la,
esgarçar-lhe as beiradas.
Deixá-la soberana e bela.

Fazer da palavra um mito, uma verdade,
perseguir cada veio, mergulhar lá no fundo,
descobrir seus anseios, seus meandros
que teme revelar.

A palavra doada é um campo aberto
a perquirição do homem.

Um dia há de crescer: crucificado,
outro filho gerar, amargo fim -
a mãe um ventre apenas mal amado.

É Natal, entre anjos, querubins.
Ecoa na criança um triste brado:
hei de participar desse festim!

DESESPERANÇA

Em cada esquina vejo um deus-menino
andrajoso e coberto de jornal,
um deus nascido em meio ao desatino,
e paga sem saber tributo ao mal.

Nasce o menino ó dádiva cruel!
Sem pai, sem teto ao menos de sapê -
jogado ao mar, um mínimo batel,
não conhece a que veio, nem por quê.
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  ANGELA MARIA MARTINELLI

Angela Maria Martinelli  nasceu no município de Itarana, no Estado do Espírito
Santo, em 17 de janeiro de 1961, onde cursou os antigos cursos: primário, ginásio e Escola
Normal. Desde cedo, declamava poemas nas festividades da cidade, o que despertou seu
gosto pela poesia e pelos livros. O gosto por ler e escrever, presentes desde muito cedo,
sempre foi uma de suas virtudes. Aos 18 anos, veio para Vitória, capital do Estado, para
continuar seus estudos, tendo feito o curso de Odontologia na UFES com conclusão em
1985. Trabalhou apenas em seu consultório particular por seis anos e depois de ter feito
especialização em Saúde Pública, ingressou no serviço público, alternando suas atividades
entre o público e o privado. É pós-graduada em Psicanálise Clínica. Educadora em Saúde,
atualmente é referência técnica da Atenção e Saúde Bucal no município de Domingos Martins,
com dedicação exclusiva ao SUS. É acadêmica correspondente da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras, tendo tomado posse em 15 de junho de 2007. Participou da
Antologia da AFESL Tempo das Águas, com o poema “Aguas Passadas”. Participação no
Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte, organizado por Maria das Graças Silva Neves.

SONET IN

Em silêncio eu te busquei
Ao redor da lua que prateia o mar.
Nas estrelas piscantes em também pensei,
Horas e horas te encontrar.

Rio abaixo, grande calma, te esperei.
Na tela da canoa que pintei,
Cores variadas de minha alma
A revelar o meu guardado em meus remos.

Em um livro lido e relido do beijo que não demos,
Num poema insistente diremos
Na manhã de um dia novo:

Nos restos dos reflexos de um lindo
Sol poente, eu também busquei.
Na sede de minha eu te sorvo inteiro!
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ÁGUAS PASSADAS

Saudade me oprime nas margens
Não há em mim covardia para desviar o curso
Nem os olhos.
Os olhos do peixe quase morto me culpavam e perseguiam.
Nos alagados quentes das enchentes, sol a pino,
Com peneira eu decidia seus destinos.
Debatiam-se, exaustos, por vida.
Água benta e cristalina,
Na descida,
A cachoeira ainda jorra sua água violenta.
Daqui não muito, já mais velha,
Sem um peixe na gamela,
As pedras com seu limo,
O progresso escrevendo o fim da peça,
Não há queda que resista na saída.
Recolhida em meu leito, e talvez arrependida,
Pedirei ao meu Senhor que alivie a minha sina,
Que me livre destes olhos que perseguem,
Talvez peguem algum peixe em minhas lágrimas.
As barragens das usinas transformaram minhas margens.
Meu dilema de momento é matar a minha sede de poema,
Ter na rede meu sustento já é sonho ou utopia.
O dinheiro virou Deus de tanta gente.
Repentes de um tempo de menina que não volta,
O Santa Joana da infância, que despertava poesia,
Maculado pelo óleo na corrente, corre à revelia.
Outro dia vi no Doce novos bancos de areia.
Nesta ganância e correria,
Até o velho Chico perderá o seu asilo.
Na ribalta, luzes apagando, fim de ato,
Saudades oprimindo o meu peito,
Num poema meu recado costumeiro,
Lembranças de um tempo sem ponteiro.
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ARIETTE MOULIN COSTA

Ariette Moulin Costa nasceu em Rive (ES), distrito do município de Alegre, no
Estado do Espírito Santo, em 30 de setembro de 1934. Fez seus estudos, em Cachoeiro do
Itapemirim, no Grupo Escolar “Bernardino Monteiro” e no Ginásio São Pedro. Obteve
licenciatura plena em História, tendo lecionado na Escola de Comércio, no Liceu Muniz
Freire, na Escola Tio Patinhas e na Faculdade de Filosofia de Cachoeiro de Itapemirim. É
das mais conceituadas professoras de Cachoeiro de Itapemirim, lecionando ainda História
na Escola de 2º. grau “Guimarães Rosa”, da qual é uma das fundadoras. Pertence à Academia
Cachoeirense de Letras, onde ocupa a cadeira n. 24, cujo patrono é Antônio Marins. É
membro correspondente da Academia Espírito-santense de Letras e da Academia Feminina
Espírito-santense de Letras. Seus trabalhos literários, crônicas e poemas, são frequentemente
publicados em jornais de Cachoeiro de Itapemirim e nos boletins da Academia Cachoeirense
de Letras. Obras: Participação na Coletânea Poetas Cachoeirenses,  de Evandro Moreira; Artes
& Letras Capixabas - Graça Neves - edição português/inglês - ARTGRAF - Gráfica e Editora
Ltda. 2003; Era uma vez – crônicas, no Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte, organizado
por Maria das Graças Silva Neves.

GRITO NO AR

A dor de parir um filho
Rasga a carne da mãe
Ecoa um grito no ar
Deu à luz, um filho!
É a vida!
A dor de perder um filho
Rasga o coração da mãe
Ecoa um grito no ar
Não mais de vida.
De morte.
Sombras na terra.
Trevas.
Silêncio.
Dor.



Antologia da Academia Feminina Espirito-santense de Letras - Mostra das Acadêmicas Atuais

274

CARMEN SCHNEIDER GUIMARÃES

Carmen Schneider Guimarães é natural de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo,
filha de Godofredo Schneider e Noêmia Serrano Schneider. Radicada em Minas Gerais
desde 1947. Contadora-atuária, fez Curso de Formação de Professores, Ciências Contábeis,
Practical English Course, Estudos de Aperfeiçoamento e Atualização: Português, Literatura
Portuguesa e Brasileira, Cultura Grega, Filosofia, outros. Recebeu várias premiações em
concursos literários por contos e poesias, entre eles os do Centro Cultural de Santos Dumont,
MG, poesias, e da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, contos. Recebeu
inúmeras condecorações entre as quais as dadas pela Prefeitura de Vila Velha, de Itaúna/
MG, Câmaras Municipais de Pitangui e Cordisburgo/MG, Recife/PE. Participações em
Livros, Antologias, Revistas e Jornais. Pertence à Academia Feminina Mineira de Letras,
sendo hoje presidente emérita. É Membro correspondente da Academia Feminina Espírito-
santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Obras:
Participação nas Antologias da AFEMIL: A Hora da Graça, Literatura em Destaque, Literatura
em Movimento, Pérolas de Minas, Pérolas Reverberantes, entre outras. Participação na Antologia
de Escritores e Poetas Itaunenses, na Antologia de Escritoras Capixabas, organizada por Francisco
Aurélio Ribeiro, 1998.

O TEXTO

O forte,
no esporte do pensamento,
é a arte da espreita.
A tocaia constante: a vigília,
com a teia estendida,
para capturar a incauta ideia.

Lanço o arpão:
agarro e abraço,
mordo e abocanho o intuito.
E intento,
no orgasmo do encontro,
captar a inspiração.

Conquisto o tema,
dilato e reduzo o sentido.
Disfarço a alegoria
no esconso da trama.
Figuro, fabulo,
confabulo, configuro,
no desejo criador,
a gestação da imagem concebida.
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No fio-raciocínio
do morno intelecto,
no espaço e no tempo,
persevera o embrião,
sedento de vida.
Esculpida e encarnada,
gerada a ideia
com letras grafadas,
à luz da razão:
faz-se o texto.

A PÉROLA

No dorso de uma onda
há uma concha perdida.
Vai rolando,
sozinha, fugitiva
na corrente impetuosa
que a faz rodopiar
e que a tem
cativa.

Qual nenúfar,
é uma flor,
boiando sobre o mar.

Lá fora,
o oceano ruge:
uma fera.
A vaga surge
volumosa, alta
e à praia arroja
a flor daquela concha.

Em duas pétalas
se abre.
Rola a pérola perdida
e cai como uma folha.

O sol banha dourando
aquela joia,
abandonada, ali,
como uma bolha.
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ELISA LUCINDA CAMPOS GOMES

Elisa Lucinda Campos Gomes nasceu em Vitória, capital do Estado do Espírito
Santo, em 02 fevereiro 1958. Fez o primário no Grupo Escolar “José Cunha” e o secundário
no “Colégio Agostiniano”; e mais adiante passou para o Colégio “São José”, onde
completou o Curso Normal, recebendo o diploma de professora. Ingressou na Universidade
Federal do Espírito Santo, no curso de Comunicação Social, onde, no mesmo ano iniciou
suas atividades no teatro. Em 1982, saiu dessa Universidade diplomada em Jornalismo.
Transferiu-se para o Rio de Janeiro. Ingressou na CAL Casa das Artes de Laranjeiras - no
curso de Interpretação Teatral. Atriz de televisão, teatro e cinema, professora universitária,
escritora, poeta, teatróloga. Todavia, é a interpretação da poesia, o dizer poesia, o lado que
mais a fascina. É membro correspondente da Academia Feminina Espírito-santense de
Letras. Obras: Aviso da lua que menstrua” (poemas) - 1990; Sósias do Sonho -  1994; O semelhante
– 1995. Participação no IV Varal de Poesias, com o poema “Lilith Balangandã””, declamado
por Silvana Sampaio, e no V Varal de Poesias, com o poema “Lágrima do sétimo dia”,
declamado por Gerusa Conti.; no VII Varal de Poesias com o poema “Matilha”, declamado
por Martha Maria de Souza.; Participação no Catálogo 2009, Letras Capixabas em Arte, orga-
nizado por Maria das Graças Silva Neves.

ESPÍRITO SANTINHO

Fui criada na ilha
sem ser sozinha
fui desde pequenininha
criada na ilha
na madrugada
criada na trilha
sem ser ilhada
fui a porta, o poeta, o porto
o vivo-morto do congo
a madrinha da congada
comi cresci na panela de barro
era só eu e ela
ela me namora
eu namoro ela
nossa senhora da penha
fogo e fé, fogão avião à lenha
pra de noite no terreiro
orixá são benedito
o que perdi na força
ganhei no grito
porque eu fui desde criancinha
caçula americano
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sulamericano
saci, meaípe, siri, alegre
espírito santo calor e quente
espírito quantum ardente
espírito santo com febre
de sacudir o brasil
pequena ponte sudeste
pequeno polegar mindinho
e mercosul
merconordeste
espírito santo moleque
capivara lobisomem
paneleira é deus ensaiando homem
menino e boca de pano
sulamérica brasil
caçulamericano
fui criada na ilha
com muito sol na virilha
amo batalha e vitória
maria ortiz
maria da glória
ela me namora
eu namoro ela
sou eu praia da costa
eu canto eu encanto
eu cachoeiro
eu praia do canto
fui criada na ilha desde criancinha
minha mãe vem lá de minas
e meu pai nasceu baiano
capixaba mesmo só eu que sou
povo mais novinho dos brasis
esse país sabido
o caçula do mundo
caçulamericano.

  TINHA UMA RIMA NO MEIO DA MOQUECA

Minha casa está uma bagunça só
Quando é assim
A alma também está e por isso a casa fica.
Ou a casa fica por que a alma está?
Nessa bagunça retórica
não há verso
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que se possa distinguir do gume das calcinhas.
Achei meu sutiã meia-taça preto rendado
ao lado do molho chocho de soja
Procuro quem se despoja pela casa
como uma romaria de elejas...
Meu filho diz que a Lucinda
é severa e arrumadeira
e vem atrás ajeitando
tudo o que a outra espalha
mas aí vem a outra
sutil dona que suja os copos outra vez,
cozinha, sobrecarrega panelas e cinzeiros
mas ninguém vê
Mistura as cuecas do filho
às “Flores do Mal” de Baudelaire
E ainda vem uma outra que é poeta
e tenta com o poema
disfarçar tudo
usando elegantes objetos pra descrever a balbúrdia
Ela é a cuja sobre a qual nos salvamos todas
no padecer
Mas há papéis espalhados
no meio dos resultados
Chalés me chamam
a vasculhar a nado
as poeiras diversas que um cotidiano tem. Amém.
Ela ainda reza!
Mas no fundo é macumbeira
guarda dinheiro na caixa do Tarô
e há delineador na gaveta
Cuja etiqueta diz: DOCUMENTOS

Esse é o invento
essas odisseias em obras
à qual retorna todos os dias
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e se proclama aos sete ventos.
Agora, pra falar a verdade,
Eu mesma não aguento!

INDICADOR DE LUZ

Eu vi meu menino no corredor
Tinha tido um sono incerto
Eu vi meu menino coberto
por anjos de asa de tribo e néon.
Vi meu menino, que bom!
Nova geração
já sabe o que é universo
já sabe o que é rima
já sabe o que é verso.
Por ele acordo cedo
com ele venço os medos.
Ele é meu menino Jesus que eu sinto
Sábio e ressuscitado no pensamento
desta geração.
Essa é a consagração
do que eu chamo de céu
de rebeldia... De volta do 3º dia
do meu redentor.
É de menino e menina
a volta desse Nosso Senhor

que tem que estar nesses meninos.
Filhos dos filhos
Nascidos sabendo
de um apocalipse.
Vem pra eles nada tem de eclipse
Vem da elipse de danação produtiva
do inferno da múltipla informação
o discernimento do tesão, o que tudo vê!
O monitor, o editor, o misturador das teorias, o mixador...

Eu vi meu filho no corredor
foi fazer xixi, foi cuidar de si.
Bruxo do ano 2000, me salve a mim
que me vou não sei pra onde
pegar não sei que bonde!
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 GILCÉA ROSA DE SOUZA

Gilcéa Rosa de Souza, natural de São José do Calçado, é Graduada em Letras e Pós-
Graduada em Língua Portuguesa, Planejamento Educacional e Educação Especial Inclusiva
com Ênfase em Deficiências. Professora e poetisa, sempre mostrou grande interesse pela
literatura, pela gramática e pela língua espanhola. Em 1992, radicou-se em Vitória, onde
uniu a profissão com a paixão pela poesia. Representou o Estado do Espírito-Santo num
Programa de Capacitação da Língua Espanhola na Universidade de Buenos Aires, com mais
27 professores de outros estados. Por meio da poesia, teve o privilégio de tomar posse
como membro-correspondente da Academia Calçadense de Letras – ACL - em 1992 e da
Academia Feminina Espírito-Santense de Letras no dia 14 de dezembro de 2005. Sua
interação com as duas academias proporcionou-lhe oportunidades valiosas, como a
publicação de seus escritos em Antologias Poéticas, Pacotes Culturais, Catálogo e Jornal.
Atualmente cursa Biblioteconomia na UFES e divide seu tempo com participações no
Grupo – GEHUFES. Em suas poesias, exalta o amor e a natureza, como uma das formas
de ver e entender o mundo.

GOSTO DE ESTAR ASSIM

Gosto de estar assim
Perdida dentro de mim
Na calmaria da alma
E quietude da noite
Redefino o meu mundo
Com pinceladas de amor
Uso atalhos preciosos
E aos meus sonhos me misturo
Envolvida em pensamentos
Perdida dentro de mim

VAZIO

Quando o coração se cala
Fecho os olhos de saudade
Desabitada da dor
Liberto todos os sonhos
E silencio o amor
Arco-íris
Cachoeiras
Flores grandes e pequenas
Por que será que procuro
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O riso
O sol
E o poema?

BUSCA

Indiferente a minha dor
Eu busco a lua
Seguro a flor

E o pássaro sem destino
Voa em ritmo de sonhos

Engano o choro
E nas noites tristes
Procuro a paz
Que silencia
A alma inquieta

POR ONDE ANDARÁ

Por onde andará o amor
Com o qual sonhei
Pelo qual busquei
E que por tanto tempo esperei

Por onde andará o sorriso
Esquecido
Roubado
Como os sonhos que sonhei?

DOR

Coração deserto
Incerto
Sofre com a inquietude
Cansado e indiferente
Que faço agora comigo
Que sou ilha neste mundo
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CORAÇÃO SEM SONHOS

Um silêncio que incomoda
Coração bate calado
Quero-te triste ou alegre
Seja de amor ou de dor
Bate coração magoado
Pelas magias do amor

O POETA

O poeta solitário
Transforma tristeza em beleza
E beleza em solidão
Faz da doce melodia
Mais que uma triste canção
Com sua alma distante
Faz das palavras vazias
Palavras de ilusão
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MARIA DO ROSÁRIO SILVA

Maria do Rosário Silva Santos nasceu em Córrego da Prata, Carmo, RJ, em 29 de outubro
de1943. Recebeu o título de Cidadã Espírito-santense e Vitoriense. É advogada, escritora,
poetisa e artista plástica. Membro correspondente da Academia Feminina Espírito-santense
de Letras e da Associação de Imprensa do Espírito Santo. Pertence ao Instituto Histórico e
Geográfico do Espírito Santo. Diretora cultural da Associação Brasileira de Desenho e Artes
Visuais. Membro da ABRACE e da Academia de Letras e Artes de Paranapuã, RJ. Presidente
fundadora da Casa da Memória de Córrego da Prata - Carmo, RJ, e da Casa da Memória de
Piên, PR. Como artista plástica, tem recebido prêmios e troféus. Em Literatura, recebeu o
troféu de diploma de destaque da Região Centro-Norte Fluminense, oferecido pela Associação
dos Profissionais de Imprensa. Atualmente, faz parte da diretoria da ABD. Obras: Culinária
del Brasil (Cali, Colômbia), Poemas em Rosário. Participação na Antologia Vozes e Perfís, organizada
pela Academia Feminina Espírito-santense de Letras, 2000, e no Catálogo 2009, Letras Capixabas
em Arte, organizado por Maria das Graças Silva Neves.

MARIA

Maria... Maria... Maria...
Tive a preta Maria
que pra mim cozinhou.
Tive a Dona Maria
que me cuidou.
Tive outras tantas Marias.
Cada uma me encaminhou
para ser o que sou.
São tantas minhas Marias
quantas são minhas poesias...

Maria minha Santa,
minha Santa Maria.
Nasci anjo de Maria,
cresci filha de Maria.
Meu coração canta
canção de Maria,
Maria da Profecia...

A Maria que me encanta
é a Maria da esquina.
Gente, mas inda menina,
que não tem o que comer,
vive somente por viver...
Nem sabe o que é viver.
Tantos passam embrutecidos
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e, fazendo-se de esquecidos,
deixam Maria sofrer...

MARES

Por tantos mares andei,
ondas e marolas enfrentei.
E sempre sobrevivi.
Este mar de agora
é um mar que me aflora
e me causa frenesi...
É o mar de meus sonhos
tristes ou risonhos.
É do cais onde resido.

Conheci mares e maresias,
enseadas e freguesias,
ilhas, praias e abrolhos.
Mas o mar de meus olhos,
que me deleita em fantasias,
é este mar dos meus dias...

Quisera ter um mar
e nele poder andar,
navegar, viver e amar
extravasando minhas manias,
recitando minhas poesias
para o doce e verde mar,
razão do meu sonhar...
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MULHER

Ei-la cristal transparente
no fascínio que domina.
Ei-la no charme envolvente,
marcante presença feminina!

Uma beleza a cada instante:
- mãe, esposa, filha ou irmã.
Sempre a nobre brasileira
a fincar altiva a bandeira,
a lutar contra a maré...

Ei-la exibindo a taça da via:
- ventre, óvulo, ovo, fecundação,
princípio do mundo e da criação!

Ei-la, no navegar das correntezas,
mergulhando no mar as mãos,
alcançando sonhos nas marés
onde o céu encontra o mar...

Eis a mulher abrindo caminhos
com sonhos vivos,
semeados com amor,
por uma Pátria melhor!

Eu te saúdo!
Assim se cumpre
o reflorescer da vida.
Em ti, Mulher!
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 MARIA JOSÉ  VETTORAZZI

Maria José Vettorazzi é nascida em Campestre, Município de Castelo, ES, em 01 de
março de 1964. É filha de Florentino Vergílio Petri Vettorazzi e Lourdes Altoé Milaneze.
Artista Plástica, Professora e Jornalista, exerce a função de Redatora na Câmara Municipal de
Castelo.  É formada em Letras e Pós-graduada em Língua Portuguesa, com especialização
em Promoção Cultural, pela Universidade Estácio de Sá e Museu de Arte Moderna – RJ.
Participou de diversas Exposições de Artes, coletivas e individuais. Presidente e co-fundadora
do Instituto Frei Manuel Simón, trabalha na proteção do Patrimônio Arquitetônico, Histórico
e Cultural de Castelo. É Vice-Presidente do Movimento Negro Castelense e membro atuante
da Società Italiana di Castello. É Conselheira Municipal de Cultura, Turismo e PDM. Já
publicou centenas de artigos e poemas e foi premiada em concursos literários acadêmicos.
É autora do livro Sob os Segredos do tempo, publicado em 2004.

QUEM É ESTA MULHER?

Quem é esta Mulher
Que embala o seu filho,
Que canta a seu filho
Sem que ele cante?

Quem é esta Mulher
Que caminha solitária,
Que a todos fala
Sem que seja ouvida?

Quem é esta Mulher?
E quem somos nós,
Que não a ouvimos?

Que sociedade formamos?
Assim a formamos.

São tantas Marias,
Casadas com tantos Josés,
Que embalam os seus filhos,
Que cantam a seus filhos
Sem que eles cantem.
E não são ouvidas.
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TARDES DE DOMINGO

Nas tardes de domingo,
Em outros tempos
Era-nos dado o tempo de brincar.

Subíamos o morro
E corríamos pasto acima... pasto abaixo...
Nos escondendo  atrás dos assa-peixes, araçás...
Deixando atônitos os coleiros, tico-ticos, sabiás...
Que voavam agitados para lá e para cá.

Pés descalços sobre os espinhos...
Sob a silhueta da tarde e do nariz do luar...
Corríamos por horas,
 Até a noite chegar.

Quantos risos, quanta alegria...
Quantos arranhões e dedos quebrados.

Nas tardes de domingo
Era-nos dado o tempo de brincar...
Mas, para nós, todas as tardes pareciam de domingo
Até a hora  dos assovios de Papai, do Seu Nelson, Seu Deoclécio,
Até a hora da Ave-Maria,
Para depois tomarmos a água benta
Que mamãe não esquecia,
E só depois dormirmos em sonhos...
Sonhos bons e fantasias...

Hoje, noutro tempo,
Só o simples riso abafado,
Por segundos, pela pressa transpassado,
Que nos condena, assim, a seguir
Para algum lugar.

Nas tardes de domingo
Era-nos dado o tempo...
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NOITE DE TEUS OLHOS

Mergulho na noite oceânica de teus olhos.
Mergulho nos segredos dessa noite fria,
Gelada, desses difíceis dias.

O abismo que se estende
Provoca-me medo e pavor...

A noite de teus olhos
Ainda traz brilhos,
Algumas estrelas ali cintilam.

Podemos ainda acreditar neste amor,
Neste mar de intenções?

Mas a noite permanece sombria em teu olhar,
Afugentando os nossos sonhos...
Matando os nossos belos pássaros azuis.

LÁ VEM A TROPA

Lá vem a tropa,
A tropa do Feijole ou do Brambila.
Vem descendo a serra: blem, blem, blem...
Vem do Forno Grande, Vai-Vem,
Monte Alverne, Caxixe também.
Traz milho no balaião
E nas bolsas café e feijão.

Mulas e burros suados,
De tanto andar, coitados,
Com peso pelo grotão.
Cabisbaixos, conhecem o caminho,
As regras do patrão: vão... vão...
A sina, o destino.
Obedecem ao mando, senão?

Lá vem a tropa,
A tropa do Feijole ou do Brambila.
Vem descendo a serra: blem, blem, blem...
De vez em quando,
Uma bocada no colonhão,
Capim pisado, sujo de chão.
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Oh! Mulas benditas,
Não correm não.
Vão devagar pelas estradas
Que o trabalho não encerra não.

Víamos, juro que víamos,
A dor das mulas e burros
Puxando milho, feijão,
Pela roça, palhada,
Pelo grotão.
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MARIA LÍVIA DIANA DE ARAÚJO MARCHON

Maria Lívia Diana de Araújo Marchon nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande
do Sul, em 19 de outubro de 1945. Formada em Letras pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, licenciou-se em Língua e Literatura Portuguesa e Italiana. Diplomada no
Curso de Nancy, fez a complementação pedagógica de Licenciatura em Língua e Literatura
Francesa. Lecionou português para o primeiro e segundo graus durante sete anos, e também
latim, por dois anos. Obteve o título de Mestre em Literatura de Língua Portuguesa pela
UFRS. Traduziu para a Editora Nova Fronteira, RJ, o romance La Poudrière, de Maurice
Leblanc, com o título O Paiol de Pólvora. Escreveu A Arte de contar em Júlio Dinis: alguns
aspectos da sua técnica narrativa, publicado em Portugal, pela Livraria Almedina, de Coimbra,
em 1980. Publicou ensaios na Revista Cadernos de Literatura, de Coimbra, na Revista Médico
Moderno, do RJ, e na Revista Literapia, da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores do Ceará.
Publicou recensões literárias em Portugal, na Revista Colóquio Letras, de Lisboa. É membro
correspondente da Aca-demia Feminina Espírito-santense de Letras.

 

LITERATURA E LITERAPIA (EXCERTO)
 
Em meus tempos de universitária, costumava o inesquecível professor Guilhermino

César insistir no fato de que uma época literária se constrói graças ao trabalho conjunto de
muitos autores menos famosos, e não apenas através dos gênios que, como Shakespeare,
costumam, por sua singularidade, ultrapassar em muito o seu tempo, mais do que mostrar-
lhe as características marcantes.

Lembra-me isso a ópera, em que emergem os destaques - o tenor, a soprano, o
barítono, a contralto - mas também avulta o coro, importante conjunto de vozes harmônicas.

Para que a Literatura continue algo vivo e não uma relíquia de museu, em um
mundo dominado pela imagem audiovisual e a rapidez, faz-se necessário que muitos a
pratiquem, a cultivem, façam dela seu cuidadoso e sempre aperfeiçoável método de expressão
e realização pessoal. Nem todos chegaremos às alturas de um Guimarães Rosa ou de um
Carlos Drummond de Andrade, mas, se porfiarmos na criação de obras literárias,
contribuiremos com importantes peças para a construção da literatura de nosso tempo [...].
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MARIA LÚCIA GROSSI ZUNTI

Maria Lúcia Grossi Zunti  nasceu em Mercês-MG, em 3 de março de 1941. É Professora
do Ensino Fundamental, Médio e Superior. Foi Secretária da Educação de Linhares, em 1989;
da Superintendência Regional Estadual de Educação, de 1991 a 1993. É graduada em História
e mestre em Educação. Publicou livro sobre a História de Linhares, em 1982, e a 2ª edição da
mesma obra em 2000. É Membro do IHGES (Instituto Histórico e Geográfico do Espírito
Santo). Foi fundadora e presidente, por 8 anos, da Seccional Regional de Linhares do Instituto
Histórico e Geográfico do ES (SERLIHGES). Foi  agraciada com o título de cidadã linharense
e com a Comenda Caboclo Ber-nardo pela Câmara Municipal, em 1991 e 1992. É Membro
Correspon-dente da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras (AFESL) e vem publi-
cando contos e poesias em conjunto com as acadêmicas. Publicou Guia histórico e geográfico
das ruas de Linhares, com alguns consócios da Serlihges, em 1995, e organizou todos os
artigos da Revista da Terra - 195 anos de Linhares, no mesmo ano. É articulista do jornal O
Pioneiro – Linhares. Publicou livro de poesias Nas asas do tempo. Fundou, em 2000, implantou
e dirigiu, por cinco anos, a Faculdade Integrada Norte Capixaba – Fanorte-Linhares, ES. Entre
2005 e 2007, colaborou para a fundação da Faceli – Faculdade Municipal de Linhares. Ainda
em 2007, coordenou a edição Tempo das águas, antologia da AFESL e convidados.

AMOR D’ÁGUA

Aos  pescadores

Sendo uma das maiores e mais belas do país, a lagoa Juparanã, em Linhares, se
estende por quase 90 km de circunferência, com praias brancas e um por do sol tão esplendoroso
que se torna difícil descrevê-lo. Se amo essa terra, a lagoa fez cativos meu espírito, meu corpo,
minha imaginação e todos os tons, cores e sons da mente piscina. E, principalmente, por
causa da lagoa, conheci Tonico. Era aposentado e pescador quando conversei com ele a primeira
vez. Ao cair das noites de sexta, sentada na prainha branca sob o ingazeiro, num momento de
desfrute ante tanta beleza de fim do dia, eu o via passar voltando para casa. Canoa simples de
madeira e pequeno motor na popa; sentado, tronco ereto, olhar atento à frente e braço firme
no timão. Um dia, desviou o curso, rumou de manso para a praia e disse: - Oi, dona! Quer uns
peixes? Depois falou que sempre me via ali e que pensava em puxar uma prosa. Quando
informou sua idade, achei difícil acreditar. É verdade que o tempo, o vento e o sol traçaram
profundos sulcos aos lados da boca, principalmente quando sorria. Mas a pele era firme, lisa,
os músculos pareciam rijos, olhos límpidos, bondosos, penetrantes, e os cabelos ainda
abundantes eram apenas levemente grisalhos. Contou que, apesar da aposentadoria, amava
tanto pescar como deslizar pelas águas da Juparanã e, assim, juntava prazer com os trocadinhos
que faturava na venda dos peixes. Disse a ele que não deveria navegar sozinho e à noite, que
poderia ser perigoso. E todas as vezes que o alertava sobre isso, um sorriso matreiro
aprofundava os sulcos da face, os olhos ficavam cismadores e prenunciavam a história que
sempre recontava. Conhecia o espírito daquelas águas, dizia. E o descrevia. Chamava-o de
Amor d’Água e era um ente de longos cabelos e vestes esvoaçantes, tremeluzindo ambos na
leve brisa do crepúsculo ou brilhando vivamente quando o vento tempestuoso encrespava
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fortemente as águas da lagoa. Era seu guia e protetor. Quando falava dele todo o seu corpo,
voz e olhar mudavam. E contaminava esta ouvinte que, no escuro e no silêncio, ficava como
em transe, corpo e pensamento em suspense por sentimentos de cor e luz, a meio caminho
entre o tangível e o etéreo.

Algumas vezes, Tonico passava ao largo. Nas noites em que a lua traçava um caminho
de prata nas águas, o vulto de Tonico e do barco, escuros na luz, a mão levantada num
cumprimento amigo, era uma visão indescritível. Com meu corpo plantado na areia, mas,
com o espírito nas águas, fiapos brilhantes, esvoaçantes e translúcidos podiam ser entrevistos
claramente ao redor da canoa e homem.

Porém, desde o verão passado, não falo com meu amigo. Não vejo Tonico mais e
nem o Amor d’Água. Muitas vezes sento na praia à noitinha. E, então, no silêncio do
crepúsculo, com apenas o marulho das ondas e o vento compondo suave música na folhagem
do ingazeiro, posso... senti-los. Para sempre inesquecíveis na relembrança.

CAMPOS DO VIVER

Nos campos incertos da vida
se tua coragem lança ramos tão fortes,
as chuvas abundantes de verão
tão passageiras e tempestuosas
não os destroem nem arrancam,
mas multiplicam teu fortalecer;

algumas flores de tantas cores despetaladas
nas enxurradas vazantes, indomáveis,
vão-se apenas para que outras
muitas outras de mil cores,
em botões alvissareiros,
transbordem teus campos do viver;

relâmpagos e raios que a vista ofuscam
embaçam teus olhos e tua mente
e toda a paisagem ao teu redor,
para depois aguçar tuas luzes
de minutos e horas do porvir
brilhando em teu resplandecer;

quando chega ao fim a tempestade,
a claridade do teu dia é mais translúcida,
teus ramos são mais fortes que outrora,
botões se abrem com mais cor e viço
e a luz que filtra raios é tão límpida,
mas que dantes não tinhas como ver.
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Só não podes pensar nas tempestades...
Em tua mente e em teu ser
cultiva a expectante realidade
que abre novas vidas a nascer,
renova forças na esperança do depois
pois é isto que te faz reflorescer.
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 MARÍLIA VILLELA DE MEDEIROS MIGNONI

Marília Villela de Medeiros Mignoni nasceu no dia 22 de fevereiro de 1940, em Cachoeiro
de Itapemirim-ES.. Fez o curso primário na Escola Americana, e o ginásio e o curso científico
no Liceu Muniz Freire. Começou sua vida profissional trabalhando como locutora comercial
na Rádio Cachoeiro, onde trabalhou por três anos. Ingressou, mediante concurso público
federal, no Departamento dos Correios e Telégrafos, tendo lá trabalhado de 1960 a 1980. É
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES).  Foi advogada e Juíza de Direito (nas Comarcas de Castelo, Boa Esperança, Pedro
Canário, São Gabriel da Palha, Colatina, Pancas, Mantenópolis, Ecoporanga, Vila Velha,
Muniz Freire, Muqui e Cachoeiro de Itapemirim. É pós-graduada em Direito Civil e Direito
Processual Civil pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. É membro da Academia
Cachoeirense de Letras, da Academia Muquiense de Letras e Artes e membro correspondente
da Academia Feminina Espírito-santense de Letras. É membro também do Instituto
Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim e do Instituto Histórico e Geográfico
do Espírito Santo. Foi professora de Direito Civil, da Faculdade de Direito de Cachoeiro de
Itapemirim, de 1979 até 1993, e diretora durante quatro anos, de 1985 a 1988. Desde 1999
escreve crônicas semanais no jornal/revista Sete Dias de sua cidade. Tem cinco livros
publicados: As histórias que vivi (crônicas); Nem te conto. . . os contrastes da vida  (contos); Outras
crônicas de Cachoeiro, (crônicas); Um dedo de prosa (crônicas e contos) e Cinco Sentidos (crônicas).
Em 1991 fez parte do grupo que fundou o Coral Canto Livre,  ao qual pertence, como
contralto. É expositora espírita e faz palestras anuais em Casas Espíritas de Cachoeiro,
Castelo, Muqui e Mimoso do Sul. Foi homenageada como “Cachoeirense Presente no. 1, em
2002, durante os festejos da cidade; com a Comenda Rubem Braga, da Prefeitura Municipal
de Cachoeiro de Itapemirim, com a Medalha do Mérito Legislativo, da Câmara Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim; e com o título de “Cidadã Muquiense”.

SONHOS INFANTIS

Os sonhos da minha infância foram povoados de historinhas infantis que mamãe
contava ou então que eu lia nos livrinhos que meu tio Totônio me presenteava todos os
anos no meu aniversário.

Eram histórias fantásticas de fadas, reis, príncipes e princesas, que levavam minha
imaginação a voar para países longínquos, como a Pérsia e a cidade de Bagdá, palco das “Mil e
uma Noites” e dos Contos Árabes, do Sultão que queria ouvir as histórias de Schérazade, e
também do livro “Lendas do Céu e da Terra” de Malba Tahan. Sabia de cor e salteado as
histórias da “Branca de Neve e os Sete anões”, dos “Três Porquinhos”, da “Gata Borralheira”
e outras mais.

Já tive vontade de ser a Wendy para namorar o valente Peter Pan, por quem me
apaixonei na minha meninice. Já tive vontade de viajar com Marco Pólo pelo Oriente e
conhecer as maravilhas descritas por ele. Cheguei a ser uma passageira do barco de Robinson
Crusoé só para ter o prazer de, após o naufrágio, morar naquela ilha deserta, em uma cabana
que, cercada de um relvado e árvores nativas, descia até uma praia tranquila e de águas
limpas. Já tive vontade de passar as férias no “Sítio do Pica-pau Amarelo” e ter uma avó
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igual à dona Benta, que faria para mim doces deliciosos. E eu poderia brincar com a Emília
de verdade!

Essa expectativa me alegrava porque não conheci minhas avós, que morreram antes
que eu nascesse, e eu imaginava quanto carinho receberia delas. Pensava sempre que seria
muito bom ter duas ou três “mães” que me amassem. E como a vovó, mãe de papai,
morava em uma fazenda, eu me via caminhando descalça sobre a relva fresca das manhãs e
bebendo do leite morno recém-retirado das vacas. E como era bom chupar cana e comer
melado com farinha de mandioca! E, com certeza, me ofereceriam rapadura, que eu aceitaria
e, na impossibilidade de comer com meus dentinhos de leite, eu a lamberia durante horas
até que ela derretesse. Ficaria com a roupinha suja, mas depois mamãe me daria um banho
de bacia e me colocaria uma outra roupa bem limpinha. E papai prepararia limonada para
matar minha sede. E vovó, como a dona Benta, me daria a Emília para eu brincar.

Aliás, a Emília foi a boneca da minha primeira infância. Não sei se influenciada pela
história de Monteiro Lobato, o certo é que dei o nome de Emília a uma “bruxa” de pano, com
os cabelos louros e encaracolados, feitos de lã, que ganhei não sei de quem. E brinquei muito
com a Emília porque ela não se quebrava, e também porque ninguém empurraria os olhinhos
dela para dentro, como outras crianças faziam com as minhas bonecas.

Na minha imaginação infantil, eu via um bambuzal imenso, junto ao córrego, e
que se balançava ao vento, sem se quebrar. E eu me sentaria debaixo de sua fronde, nas
tardes mornas de verão, para ler meus livrinhos de história e comer pitangas vermelhas.

Eu queria morar em uma rua ladrilhada com pedrinhas de brilhantes para ver meu
amor passar, e proibiria o cravo de brigar com a rosa porque, na verdade, eles se amavam. E
tanto se amavam que o cravo ficou doente, e a rosa foi visitar.

E quando o cravo deu um desmaio, a rosa pôs-se a chorar.

CÉU DE INVERNO

Nas tardes de inverno,  gosto de olhar o céu, geralmente com poucas nuvens e,
quase sempre, avermelhadas. O Itabira, sempre imponente, se destaca no fundo azul claro
do céu.

Às vezes me sento na varanda para apreciar o entardecer porque há sempre uma aura
de paz. A impressão que eu tenho é que o universo está em silêncio, aguardando a chegada
das estrelas que vão decorar o firmamento. Se as tardes são frescas, mesmo sem qualquer
brisa, as noites costumam se tornar mais frias.

As chuvas são raras, mas, se caem, vêm apenas com o objetivo de afastar a poluição
ou trazer um pouquinho de frio. Isso se, por acaso, a natureza se esquecer de que estamos
no inverno e permitir que o calor chegue sem ser chamado, como tem acontecido ultimamente.

Com a falta de chuvas, as plantas costumam ficar desprotegidas e têm que ser
regadas com mais frequência. É um momento para se trocar confidências com elas e permutar
energias. Acho que esses colóquios íntimos com as plantas permitem que elas se fortaleçam
para que venham, pouco tempo depois, a desabrochar em flor, na primavera que se aproxima.

São impressões que o céu de inverno me propicia e que me fazem acreditar que seja
assim.

As manhãs, por sua vez, são sempre radiosas. O céu está sempre muito limpo, de
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um azul claro brilhante, e o sol com raios amenos não incomoda com seu calor, mas aquece
na medida certa. Olho para as plantas e sinto que elas estão sorrindo, em oração, agradecendo
a generosidade da natureza.

Uma profusão de passarinhos habita meu pomar, e, logo cedo, os bem-te-vis estão
mais alegres do que nunca, cantando a plenos pulmões e alegrando nosso despertar. Aliás,
todos os dias acordo ao som de suas chamadas matinais. Às vezes fico deitada, de olhos
fechados, enviando uma mensagem telepática aos “cantores” como uma resposta silenciosa
aos seus chamamentos. É claro que eles não estão me chamando e, sim, aos seus semelhantes
e, talvez – quem sabe? – apenas saudando a natureza. Mas faço de conta que falam comigo
e respondo com um desajeitado e desafinado “bemtevi”.

Assim que tomo meu café, costumo ir ao quintal dar bom dia às plantas, respirar o
oxigênio puro que vem das árvores e assistir ao espetáculo proporcionado pelas rolinhas.
Elas vêm comer a canjiquinha colocada especialmente para elas, em duas “casinhas” de
madeira, mas, quando me aproximo, se assustam e levantam voo em bando, farfalhando as
asas e procurando abrigo nas árvores. Falo para elas voltarem, que não vou maltratá-las,
mas não me atendem. Diferentemente dos bem-te-vis que, quanto mais eu tento imitar
seus cânticos, mais eles me respondem.

É isso que o inverno ameno me proporciona: integração com a natureza, comunicação
com as plantas e com os passarinhos.

No calor do verão seria impossível.

CAPITAL SECRETA DO MUNDO

Neste mês de junho, dos festejos da cidade, acho sempre bom recordar o espírito
alegre e hospitaleiro do povo cachoeirense, justamente porque a época é propícia e há
sempre uma sensação de coisa boa, um aroma de felicidade que não consegue se conter
dentro dos limites do território da capital secreta do mundo e se expande além fronteiras.

Quando chega o final do mês de junho, mais exatamente o dia 29, dia de São Pedro,
o padroeiro da cidade, tenho certeza de que o cachoeirense, onde quer que se encontre, sente
uma nostalgia da terra natal, uma vontade doída de voltar a rever os recantos que marcaram
fases de sua vida, que deixaram saudades guardadas no fundo do coração e, se pode, acaba
não resistindo e pegando o primeiro ônibus para Cachoeiro.

Mas, se não pode, telefona, comenta com alguém, conta para os filhos os momentos
bons de sua infância ou mocidade e acaba transmitindo aos próprios filhos, que nem aqui
nasceram, esse amor desmesurado e incondicional que sente por sua terra.

E esse sentimento que o cachoeirense sente é tão visível, tão patente, que já se
prolonga pelo resto do ano e se sobrepõe à razão comum, porque quem não é daqui, ou
que não bebeu da água do Rio Itapemirim, não compreende o motivo. Afinal, como
mesmo disse Newton Braga, “Cachoeiro não é uma cidade diferente das outras, nem mais
bonita”. Por que esse amor?

Para mim, esse sentimento vai além da metafísica. É transcendental.
Só pode ser isso, porque, de outra forma, como explicar esse encontro de cachoeirenses

que se realiza, anualmente, no Rio de Janeiro há vinte anos? Qual o objetivo senão matar
saudades da terra, rever os amigos que compar-tilham dos mesmos sentimentos, das
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mesmas saudades e falar de Cachoeiro? Isso é normal e está no nível da inteligência comum?
É claro que não. Vai além. Como eu disse, é transcendental. Ninguém explica. A saudade
bate, dói, machuca, e o jeito é compartilhar para diminuir e ficar suportável.

Não fosse por isso, há outro fato igualmente inexplicável de forma racional.
Cachoeiro é a única cidade do mundo que tem um consulado. Onde já se viu isso? Só em
Vitória e Vila Velha, onde os cachoeirenses lá residentes encontraram outro modo de
extravasar a saudade que sentem, realizando, anualmente, o encontro do mês de setembro
na Barra do Jucu.

Quem vai a esses dois encontros sabe muito bem o que é a alegria de rever amigos
de longa data, que nasceram ou viveram aqui, que estudaram no Bernardino Monteiro, no
Quintiliano Azevedo ou no Graça Guárdia, que se instruíram no Liceu ou na Escola, no
Cristo Rei ou no Ateneu, que passearam na praça, que frequentaram o Cinema Central ou o
Broadway ou o Cacique, que tomaram banho no rio na Ilha da Luz, que andaram pendurados
nas caçambas da fábrica de cimento, que admiraram as belezas do Itabira e do Frade e a Freira
e muito mais.

É isso aí. Só o amor explica. Só a saudade explica. Palavras não conseguem explicar.
Vai além da matéria. É metafísico. Transcendental.

Parabéns, Cachoeiro, pelo seu dia e pelo amor que você desperta. Obrigada, São
Pedro, por nos abençoar.
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    NEUSA GLÓRIA DOS SANTOS

 Corregedora Geral da Polícia Civil e Correspondente da Academia Feminina de
Letras do Espírito Santo. Autora dos livros O cerco no imenso salão (1998) e Olhar sobre a Vida
(2009).

  O SÉCULO DA MULHER

Diz-se que o século XXI é “o século da mulher”.  Esta afirmação é confirmada com
a divulgação do resultado do Censo 2010 do IBGE, fonte amplamente confiável: há mais
mulheres que homens no país. São 97,3 milhões de mulheres e 93,3 milhões de homens.
A diferença a favor do sexo feminino é de 3,9 milhões. No Espírito Santo, a população
feminina chegou à casa de 1.783.002. Já os homens são 1.729.670.

Tem sido grande o impacto das conquistas das mulheres. Podemos citar a chegada
ao mercado de trabalho, sua ascensão em cargos de liderança e a forte determinação como a
mulher se conduz. Em profissões antes só ocupadas por homens, hoje encontramos um
rosto feminino vencedor.

Essa realidade está presente na minha área profissional. Há 25 anos, fui a primeira
mulher a ser nomeada delegada de polícia; hoje, já é mais expressivo o número de mulheres
que militam na Policia Civil.

 Os tempos mudaram. O povo brasileiro elegeu, pela primeira vez, uma mulher
para comandar o destino do país. Depois de 121 anos de república, uma mulher ocupa uma
cadeira até então destinada ao homem, como é evidente, num país historicamente machista.

As mulheres capixabas deixaram uma marca de luta nesse processo de acolhimento
de seus valores, dando provas da sua nítida capacidade de ação e participação nos movimentos
culturais, sociais e políticos. Exemplos desta constatação são inúmeros. Permito-me citar
quatro capixabas: Maria Ortiz, considerada uma heroína, com 22 anos de idade, liderou a
população contra os holandeses que, em 1625, tentaram dominar a ilha de Vitória. Outra
mulher, Emiliana Emery Viana, natural de Guaçuí, entrou para a história do Brasil ao se
tornar a primeira mulher a conquistar o direito de votar. Judith Leão Castello Ribeiro,
nascida na Serra, educadora e escritora, foi a primeira capixaba a conquistar uma cadeira na
Assembleia Legislativa, eleita deputada estadual pela primeira vez, em 1947. Seus discursos
e apartes no plenário do legislativo atraíam muitas pessoas às galerias. Foi fundadora e
primeira presidente da Academia Feminina de Letras do Estado do Espírito Santo. Haydée
Nicolussi, capixaba de Alfredo Chaves, foi a mais importante escritora modernista na década
de 20. É de sua autoria o poema que transcrevo abaixo, extraído do seu livro Festa na Sombra
(1943, segunda edição 2005), com ensaio do professor Francisco Aurélio Ribeiro. Trecho do
poema Desdobramento:

Estou cansada, cansada de cuidar da minha vida.
Ninguém viu meus pés subindo.
Ninguém vê minha descida.
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Ninguém viu aquele esforço que modelava a minha alma,
Por debaixo do carmim que pintava a minha face.

Ninguém viu meus desvarios, ninguém viu minha esperança,
ninguém viu os pensamentos que eu trancei com minhas tranças...

Considero um dos fatos mais importantes ocorridos na sociedade, nos últimos 50
anos, a participação da mulher no mercado de trabalho.

Para ter o reconhecimento que tem hoje, a mulher venceu muitas lutas, preconceitos
de todos os tipos, mas cresceu expressivamente, com excelente desempenho profissional,
disputando em igualdade com os homens. Além de tudo, é dona de casa, cuida dos filhos
e é esposa. Continua dia a dia abrindo espaços e conquistando um papel social antes
inadmissível.

O homem convive com esta nova mulher independente, e tem uma equilibrada
relação e se adapta ao novo espaço ocupado por ela.
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PERCY RIBEIRO PARAGUASSÚ

Percy Ribeiro Paraguassú é escritora e professora. Nasceu em Muqui, onde  fez o curso
de formação professores. Diplomou-se em Vitória primeiro como Professora de Educação
física; mais tarde recebeu o diploma de Licenciatura em Curta Duração pelo Premem, na
especialidade de Língua Portuguesa.  Em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu o diploma de
Licenciatura Plena em Língua Portuguesa  e Literatura.. Casou-se com Raul Machado Para-
guassú Filho, e dessa união teve 5 filhas, nove netas, 3 netos e 5 bisnetos. Escreveu a letra
e a melodia da Escola Polivalente de Muqui, onde tem uma grande atividade social e
cultural. É fundadora da Academia Muquiense de Letras  e Artes. Publicou Versos do meu eu,
O Histórico da Paróquia de São João Batista de Muqui e Nossas raízes. Versos do Meu Eu - 1992.
Teve participação na Antologia 2004 - Ecos da Terra Capixaba, da AFESL; Recebeu várias
medalhas e homenagens literárias, sendo duas em Brasília.

MARCO DO TOMBAMENTO

Com o coração fremente e fulgente!
Sob um céu de estrelas reluzentes

Como brilhantes, o memorável marco adornaram,
E os muquienses, orgulhosamente, vibraram,
Naquela noite de júbilo incontestável
Os fogos de artifício, em cascatas coloridas,
Assinalando uma nova era garrida,
Descortinaram, em letras aureoladas,
O Tombamento das belas casas, ricamente arquitetadas,
Do nosso querido berço natal!

Lá do alto, em lágrimas, a pirotecnia
Como arauto,anunciando um novo tempo, descia
Em diversificadas linhas sibilantes
Sobre os casarões triunfantes
Como se fossem farândolas vibráteis!

Pelos que coroam Muqui, com o labor de suas vidas,
Lágrimas dos muquienses foram vertidas
Naquele belo espetáculo comovente,
De beleza e riqueza arquitetônica envolvente,
Relembrando aqueles que nos legaram o histórico momento.
Os majestosos casarões são como arcas de saudade
Onde estão guardados os sonhos de uma exuberante mocidade
De uma época que se perpetuará,
De uma realidade que se eternizará,
Repletos de um passado secular.
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Louvores e graças a Deus foram dadas
E continuaram as furtivas lágrimas, caladas,
Naquela noite sobrepujável,
Pela grande saudade do passado inexorável
E pela emoção que se apossou do nosso coração!

Pelo tombamento, os casarões serão enriquecidos,
Os patrimônios serão fortalecidos e enaltecidos,
O passado continuará no presente,
E o futuro numa permanência eminente
Com a perspectiva, sempre, de um belo porvir!

A partir de dezenove de agosto do ano dois mil,
Muqui será, sempre, varonil
Com as bênçãos de um céu de anil
É o que auguro no marcante trinômio:
Muqui, no passado! Muqui no presente! Muqui no futuro!

OS CASARÕES

Pelas ruas de minha cidade, caminhando...
Para os velhos casarões vou olhando...

Maravilhosamente arquitetados,
Levando-me a fazer uma viagem ao passado...

Em alguns, datas são registradas,
Em outras, não são conservadas.

Geralmente, são casas alpendradas
Com desenhos artísticos na fachada.

Enormes varandas pintadas
De gosto e beleza requintada.

Era a época dos coronéis
E das damas com os braceletes e anéis. É um marco dos tempos idos,
Dos grandes jardins floridos.

Do belo caramanchão
Com a grama atapetando o chão.
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Havia sempre um chafariz
Rodeado de flores em matiz.
Sob as sombas de árvores frondosas,
Nos bancos, ficavam as jovens formosas.

Nos salões de festas, furtivos olhares
Aflorando o amor, no coração, em pares.

Com a valsa, casais embalados,
Quantos beijos roubados...

Voltando à realidade,
Vejo que, de alguns, só ficou a saudade...

Parecendo um conto de fadas
Que são relembrados.
Alguns casarões são desabitados
Como fantasmas do passado.

Outros, com sua imponência
Lutam pela sua permanência.

MUQUI

Tu és meu berço, querida Muqui,
Soubesse me embalar...
Aqui, ali acolá,
Sempre hei de te amar!

És uma terra privilegiada,
Pareces sempre amparada,
Pela topografia, pelo clima,
Localizada és, entre colinas.

De íngremes moros rodeada,
Com vegetação exuberante
E o relvado verdejante,
És, pelos teus filhos, muito amada!

Do alto, as árvores e palmeiras,
Quando balouçadas pelo vento,
Parecem ser bandeiras
Saudando, sempre altaneiras!
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As fontes, no seu constante rumorejar,
Com cristalinas águas a correr
Para os sedentos saciar
Por toda a cidade vêm verter.

Os pássaros felizes, ao amanhecer,
Saem dos ninhos a gorjear,
Voando alto para agradecer
O dia que vai despertar.
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STELLA LEONARDOS DA SILVA LIMA CABASSA

Stella Leonardos da Silva Lima Cabassa, uma das “mais autênticas vozes líricas da
contemporaneidade. É autora reconhecida por suas atividades em prol da cultura e por seu
labor literário, em nosso País e no estrangeiro. Carioca da Gávea, nasceu em 01 de agosto de
1923. Cursou Letras Neolatinas, Folclore e História do Brasil. Possui mais de 30 prêmios
literários nacionais, sendo nove da Academia Brasileira de Letras. Foi agraciada pela UBENY
de Ney Work, e recebeu o Prêmio Internacional de Literatura – Batista y Roca entre outros.
Foi presidente da Academia Carioca de Letras no biênio 2008-2009, fundadora e Secretária
Geral da UBE, RJ, há 50 anos. É sócia do PEN Clube do Brasil. Possui mais de uma centena
de livros publicados (teatro, poesia e romance). Traduziu obras para o português do  catalão,
espanhol, francês, inglês, italiano e provençal para o português.

EDIR EM TRÊS TEMPOS

Conheci Edir Meirelles na terra dele. Festa de autógrafos no hotel lindo, prestigiada
pelos editores e pela União Brasileira de escritores de Goiás.

Edir Meirelles e eu autografamos livros a mancheias e, dias depois, O velho Januário
me impressionava à primeira vista (digo: leitura) e se tornava personagem literário querido
a meu coração.

O que eu não poderia imaginar é que Edir se tornaria, em pouco tempo, presidente
do sindicato dos Escritores do Rio e, muito menos, presidente da UBE do Rio, e, sobretudo,
autor de O Feiticeiro da Vila, Vila de Noel, do Martinho imortal:

“Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado”
(Só imagino a alegria de mestre Drummond ouvindo a música)
Lembrando o sindicato dos escritores, devo dizer que a coisa que mais me tocou

durante uma cerimônia no sindicato, onde Leonardo Boff  e Antonio Houaiss receberam
justa homenagem, foi o troféu criado por Edir – o “Aimberê”. Em vez de algo convencional,
Edir fora colher nas raízes do povo a escultura do índio.

“Aí está – pensei alegre –  “alguém brasileiro de fato, alguém que busca e honra as
raízes do Brasil. Um índio por prêmio, simbolizando o sonho do Ivimaraí, a terra da paz,
a “terra sem mal”.

E passei a observar o entusiasmo com que Edir Meirelles valorizava as braseiras
origens. Agora, em O Feiticeiro da Vila, vinha o romance abrindo os braços aos
afrodescendentes.

Também eu, desde pequena, os amava. Nem era para menos. Tive avô de cepa grega
amamentado por mãe de leite negra. Nas terras de meu bisavô Leonardos, havia um
verdadeiro quilombo, e, no aniversário dos filhos, o bisavô tornava alguns negros forros.

Apesar da tristeza de haver tido outro bisavô escravocrata – senhor de engenho
respeitável –, tive a mais doce das babás contadoras de estórias e contracantares.

Durante quarenta anos (ou mais), Aloyde, “minha irmã de chocolate”, não me
serviu: ajudou-me, isto sim, com todo o carinho e constância, a encontrar tempo para eu
escrever.

Não foi à toa que teatralizei Palmares e o vi, aos 21 anos de idade, no teatro Municipal
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do Rio, inaugurando, sob a direção de Pachoal Carlos Magno, do teatro do Estudante, o
Teatro Experimental do Negro. Era a primeira vez – pasmem! – que um ator negro (quanto
mais uma centena!) pisava o Municipal. Havia a indignidade de pintar os brancos de preto,
proibindo  atores negros de representarem. Voltando a Edir e O Feiticeiro da Vila.  Releio Edir
e ouço uma coisa bonita, muito bonita, chamada vissungos. São cantos de trabalho do
africano, cantos que serviram, nos Estados Unidos, de inspiração para o blues, o spiritual e o
jazz. E a mim me parece que o livro de Edir tem vissungos no fundo. Não apenas sambas
ou marcha-rancho, bateria, samba-enredo, porta estandarte ou mestre-sala. Tem Eduardo,
Marília, Marcela, todos os acontecidos e por acontecer, corajosos, sofridos, sinceros, for-
mando até, sem dúvida alguma, o que os cubanos chamam de literatura testemunho. Tem
mais: o livro de Edir resiste à releitura, ultrapassa sempre a expectativa e se insere na
moderna literatura brasileira. Notadamente, o livro coloca Edir entre os melhores romancista
cariocas. Exemplo de talento. E criatividade.

O ROMANCEIRO DO ALEIJADINHO
(seleção de poemas)
 
 
DO APRENDIZ DE ESCULTOR
 
Existe uma voz na pedra?
 
         Lá no alto daquela pedra
          mora um colomi de pedra
            chamado Itacolomi.
             O colomi, lá da pedra
               me fala: - Não queiras ouro.
                Menino, teu ouro é outro.
                  Escuta, Antônio Francisco,
                    tuas mãos querem lavrar.
                     Procura tornar mais que ouro
                       a pedra que te encontrar.
 
Existe voz na madeira?
 
         Lá do alto daquela igreja
          vive uma cruz de madeira,
           a mais alta que já vi.
            A cruz, lá do alto, me fala:
              — Escuta, Antônio Francisco,
                não te coube em Vila Rica
                  muita lenha. Coube lenho
                    e mãos que querem talhar.
                      Procura tornar madeiro
                        a madeira que te achar.
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 ESPELHOS
 

         ... “Sigamos, primeiro, as próprias indicações
            de Bretas: o Aleijadinho, diz-nos ele, sofreu

            complicações d’humor gallico com escorbuto”.
 

                   Germain Bazin
 
É mancha de tinta
         ou pele manchada?
 
É poeira em camada
         ou pele que escama?
 
É pingo de roxo
         ou sangue pisado?
 
É raiva de um rosto
         ou rictus de máscara?
 
É imagem disforme
         ou espelho infamante?
 
É mais que grotesco:
         é face de drama.
É o trágico doendo:
         um monstro se olhando.
 
Abaixo o que espelha!
         Cristal, água, lâmina.  
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MARIA INÊS DE MORAES MARRECO

Maria Inês de Moraes Marreco é professora, contista, cronista, graduada em Letras pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC, especialista em Inglês, Mestre em
Letras, Literaturas e Língua Portuguesa. Doutoranda em letras, Literaturas de Língua
Portuguesa, Literatura Compa-rada, Recebeu prêmios e medalhas várias. É autora de A
errância infatigável da palavra, Nas paixões de Bach e Monginho: sentidos que se entrelaçam.

INVESTIGANDO A HISTÓRIA DAS MULHERES

Uma pioneira nos estudos da mulher e expoente contemporânea da crítica literária
feminina, Elaine Showalter, professora da Universidade de Princeton (EUA), quando
questionada a respeito das maiores surpresas que encontra quando pesquisa, respondeu:
“... é a alta qualidade da escrita. Descobri muito material excelente. Não estamos falando em
defender uma causa ou a importância cultural das escritoras, e sim, da escrita de primeira”
(Folha de São Paulo, 2009, p. 7).

Desde a exposição da mulher escritora na literatura greco-latina, na antiguidade, a
mulher ocupava espaço limitado e protestava contra uma sociedade que não lhe atribuía
qualidades para tanto. “No maravilhoso mundo da literatura antiga, Safo foi a única voz
feminina”, afirmou Edith Mora. Safo (séc.VII a.C.) é considerada a inventora da poesia
moderna. Foi a primeira pessoa, homem ou mulher, que, do ponto de vista pessoal,
escreveu poesia. Criadora de estilo diferente dos épicos de sua época, revelou com raro
talento suas paixões em poemas curtos. E com que escândalo!

Mais de 2500 anos após sua morte, a escritora é considerada figura importante no
campo da literatura e da cultura, inspirando novos poetas.

Numa simulação da passagem do tempo, transpondo as muralhas da antiguidade,
chegamos à década de 1850 vista como marco da maturidade da literatura norte-americana
em termos masculinos, mas que também abriu espaço para escritoras de todos os gêneros.

No entanto, como as publicações de elite estavam sob o controle de editores homens,
as mulheres não só tinham que batalhar para serem aceitas por eles, como também tinham
que acatar os padrões estabelecidos, além de fantasiá-los.

 No século XIX, um exemplo digno de ser citado foi o da grande poeta Julia Ward
Howe. Seu primeiro livro de poesias, Passion-Flowers, publicado anonimamente em 1853, foi
sucesso absoluto, e a autora foi considerada a melhor das  poetas. Boa parte dos poemas
tratava de seu casamento infeliz, e, apesar do anonimato, quando o livro saiu, todo mundo
sabia que era dela, porque o cenário literário era muito restrito, causando, desta forma,
verdadeiro escândalo. Quando o marido de Howe descobriu (ela não lhe havia mostrado),
ameaçou-a de divórcio e de lhe tirar a guarda dos filhos, caso viesse a escrever qualquer coisa
parecida no futuro. Isto a tolheu a ponto de nunca mais escrever poemas ou romances que
tivessem qualquer conotação constrangedora ou que denegrisse a imagem do marido.

O século XIX seria considerado o século do romance, quando as tramas deixariam
de lado entrechos da mitologia, da história ou das lendas e envolveriam pessoas específicas,
e não tipos humanos genéricos. A instauração do novo estilo empregaria vocábulos de uso
cotidiano e a prosa da vida doméstica começaria a ser definida. A leitura seria responsável
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pela transformação das letras, e o lugar ocupado pelo leitor na sociedade, num dado mo-
mento histórico, seria determinado por meio do crivo de classe, raça e gênero. Assim, o
romance seria o entretecimento de códigos culturais, convenções, citações e relações.

A partir do século XIX, as mulheres começaram a expandir sua escrita e publicar,
tanto na Europa quanto nas Américas. No Brasil, esse fato se deu mais tarde. Entretanto,
as mulheres já iniciavam suas reivindicações de igualdade, mostrando, por meio de
manifestos, que estavam a par das ideias e da posição de suas companheiras nas sociedades
do resto do mundo.

Entre as que mais se destacaram, citamos: Dionísia de Faria Rocha ou Nísia Floresta
Brasileira Augusta (1810-1885), que nasceu no Rio Grande do Norte. Era consciente do
limitado número de mulheres letradas, foi professora e fundadora de colégios que
contribuíram para o avanço da educação feminina no Brasil. Sua obra é perpassada pela
intenção de formar e mudar consciências. Direitos das mulheres e injustiça dos homens, publicado
em 1832, espargiu sementes que germinariam mais tarde em vários escritos. Pioneira no
Brasil, na mudança do sistema educacional, Nísia Floresta lutou para que as mulheres
deixassem de ter somente uma educação que as preparasse para assumir as funções de mãe
e esposa e pudessem ter acesso também a uma formação intelectualizada.

Outra escritora que se destacou foi Maria Firmina dos Reis, que publicou Úrsula (o
primeiro romance de uma autora brasileira). Ressalte-se que oromance era um gênero literário
malvisto, e, de certa forma, veículo de más ideias para as moças.

Em 1852, nasceu , em São João da Barra (RJ), Narcisa Amália de Campos, que
iniciou sua obra literária, em 1870, com Nebulosas (poemas), seu único livro, ideal e guia das
leitoras que sonhavam realizar o melhor na criação artística. Narcisa Amália faleceu em 1924,
aos 72 anos de idade, cega e paralítica.

Quando se fala de mulheres corajosas, o nome de Júlia Lopes de Almeida se impõe.
Júlia Valentina da Silveira Lopes (1862) foi jornalista, cronista, contista, autora de vários
livros de sucesso e artigos em periódicos, além de peças de teatro. Contudo, quando começou
sua carreira literária, encontrou grande oposição. Escreveu em defesa da cidade, da educação
da mulher, do divórcio, da Abolição e da República. Em sua obra, a autora permeia a luta
pelas comunidades das mulheres, pela redenção e redefinição nocional e pela mulher como
agente de transformação da sociedade, e não como a “mulher ideal”, que vive através do
homem.  Foi também ecóloga, mesmo antes de se falar em preservação ambiental, e era
apaixonada por jardinagem.

Chegamos ao século XX e nos deparamos com a divisão entre literatura popular
(onde se costuma enquadrar a literatura feminina) e literatura de elite, rótulos bastante
prejudiciais para as mulheres, em termos de reputação e de lugar na história literária. Escrever
é um ato singular e solitário, e essas mulheres o fizeram de modo soberbo. A despeito de
tudo o que é dito sobre o sofrimento, o pânico e o horror de ser um escritor, a impressão final
deixada por essas vozes notáveis é de agradecimento e de humildade diante do que realizaram.

Lygia Fagundes Telles nasceu em 1923, em São Paulo. É ficcionista, romancista e
contista. Sua carreira de escritora realça a questão da identidade feminina, não só das relações
entre mulheres, como também das relações homem-mulher, mãe e filha, patroa e empregada
(essa, frequentemente uma mulher negra), abordando dados que lhe são caros. Sua obra
versa sobre as experiências humanas, sobretudo as experiências interiores. Lygia fez curso
superior de Educação Física e de Direito. Por essas escolhas, sofreu preconceitos alinhavados
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pela ironia, desconfiança e descrédito, inclusive das próprias mulheres. Ocupa a cadeira nº16
da Academia Brasileira de Letras. Recebeu prêmios e honrarias ao longo de sua vida, dentre
eles: Prêmio Afonso Arinos, Prêmio Coelho Neto, Jabuti, Golfinho de Ouro, Camões e o
troféu Juca Pato quando eleita Intelectual do Ano de 2008.

  Nélida Cuinãs Piñon nasceu em 1937, no Rio de Janeiro. Única mulher a presidir a
Academia Brasileira de Letras, no ano do Centenário da Casa de Machado de Assis (1997), é
também a primeira escritora de Língua Portuguesa a ganhar o Prêmio Príncipe de Astúrias das
Letras, na Espanha, (2005), um reconhecimento nunca antes concedido a uma escritora brasileira,
em 25 anos de entrega da láurea. É ainda a primeira brasileira a receber o Prêmio Juan Rulfo
(1985), o Prêmio Internacional Menéndez Peloyo (2003) e o Prêmio Casa de las Américas
(2010). Efetivamente, não são estes primeiros lugares que fizeram a autora saborear o inaugural.
Esta também o fez em gestos, conversas e textos. Formou-se em jornalismo, colaborou em
vários jornais e revistas literárias mesmo antes do seu primeiro romance. Ficcionista, contista,
cronista e professora, sempre conciliou a carreira de escritora e a vida acadêmica.

Para breve constatação das dificuldades das mulheres no que se refere à competição,
gostaríamos de tomar como exemplo o Prêmio Nobel de Literatura. Este prêmio existe
desde 1901; foram laureados noventa e um homens e doze mulheres até hoje.

Destaquemos, pois, a máxima: “Não há texto que não seja entretecido de outros
textos” e isso é profundamente grego e profundamente cultural. Não poderíamos, assim,
deixar de entretecer a história dessas mulheres de décadas passadas e países distantes e a
história das nossas contemporâneas e conterrâneas.

Corremos o risco de criar polêmicas, mas, acreditando na hipótese de o bom texto
nunca ser imparcial, podemos inferir que a visão de cada um de nós pesa ao apontar o que
consideramos falhas históricas ou heranças patriarcais.

Logo, recorramos ao influente filósofo liberal britânico John Stuart Mill, para
embasar nossas considerações:

Cada um de nós conhece os seus limites e saberá, com certeza, estabelecê-los conforme
melhor lhe aprouver. [...] Já não se trata, pois, de questionar se a igualdade da mulher na
vida pública a levou até onde deveria. Trata-se, sim, de reiterar que a sua igualdade a
levará tão longe quanto ela quiser ir (MILL, 2006, p. 30-1).
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 PRIMAVERA

É primavera
teço uma tela.
Pinto os frondosos ipês,
que já estavam a minha espera.
Os pincéis, as tintas...
Aguardavam a inspiração na quimera.

Os ipês amarelos
iluminam,
ofuscam
e roubam a cena
A cor amarela
sente - se a mais bela.
Envaidecida
causa fuzuês,
ansiosa,
para ter vida na tela.

Ganham vida os ipês amarelos,
reluzentes como ouro.

Ao desabrochar,
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seus cachos despontam
confundindo - se com o raiar do sol.
Iluminando a madrugada que adentra
umedecida pelo orvalho,
o seu perfume vem exalar.

Silenciosa, chega a aurora!

AS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS

As paneleiras de Goiabeiras
modelam, com as próprias mãos,
as panelas de barro, numa tradição
passada de geração a geração.
 
Dão ritmo à forma,
fazem parte do cenário.
A entreter-nos com a cena
que é parte do cotidiano.
 
Sentadas no chão, ao lado do grande forno,
entoam uma canção
fazendo do ofício uma maravilha.
Produzem o artesanato típico da ilha.
 
Com a palha salpicam água,
e as panelas entre fumaças flamam.
Adentram em labaredas de fogo
em um salto controlam as chamas.
Prontas as panelas, com muita arte,
enfeitam mesas e prateleiras
e fazem as moquecas famosas,
na terra que as torna tão charmosas.
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PAQUETÁ
 

Ah!... Paquetá!
Paquetá dos romances,
Paquetá de Joaquim Manuel de Macedo,
da Moreninha... espevitada.
 
Paquetá das conversas descontraídas,
dos rapazes almofadinhas e galantes
com apostas para conquistar a donzela,
dos saraus, dos jantares e  das futilidades.
 
Ah!... Paquetá!
Quantos sonhos e olhares de relance,
dos flertes, das reuniões e pessoas tão falantes:
uma Ilha encantada.
 
Ah!... a Ilha dos estudantes,
das conchas, dos segredos dos indígenas.
Um romance a ocultar na areia do mar,
na inocência da infância,
 
nas promessas de amor adormecidas
mas, guardadas nas espumas das ondas.
Do pacto inesquecível de meninos
que só o tempo será capaz de desvendar.
 
Ah!... Paquetá!
Quem não se lembra da D. Leocádia
a alimentar os sonhos nas conversas  alegres e  arquitetadas
nas tardes, sob os caramanchões que exalavam  frescor e aroma?
 
No leva e traz das espumantes ondas,
vem à tona o juramento de fidelidade:
a troca do camafeu e da esmeralda.
só poderia  acontecer em Paquetá!


