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Apresentação
Houve um tempo em que fazer parte de so-

ciedades literárias era uma prerrogativa mascu-
lina, portanto, proibido às mulheres; isto porque 
acreditava-se que elas não tinham capacidade 
de pensar.

Tal afirmativa, que hoje provocaria risos ou 
protestos, era levada muito a sério, impedindo 
que mulheres ingressassem em certos cursos 
ou exercessem determinadas profissões. Nossa 
Academia Feminina, que agora completa seus 
67 anos, nasceu da determinação de um grupo 
de mulheres que venceu essa e outras barreiras 
para construir seu espaço onde não só pudes-
sem pensar e sentir, mas também dizer o que 
pensavam e sentiam.

Hoje, a Academia Feminina Espírito-santense 
de Letras – AFESL – traz para você, leitor, mais 
um volume de sua  Antologia 2016, agora Vivên-
cias II. É uma publicação  que se reveste de um 
colorido especial justamente por se tratar de um 
segundo volume. 

As Antologias têm sua razão de ser.  A palavra 
nos remete aos gregos em seu significado – Cole-
ção de Flores - para denominar um conjunto de 
textos em poesia e prosa. Antologias são obras 
preciosas porque apresentam modos distintos de 
ver a vida, a natureza, os valores sociais, os sen-
timentos e as emoções de cada autor(a). São tex-
tos em que transparecem o interesse pela beleza 
e a capacidade de entender, criar e projetar so-
nhos.  Poesias ou crônicas são como portas que 
se abrem para a reconstituição de um presente 
ainda pulsante ou para as reminiscências do que 



se foi, das alegrias, das surpresas e descobertas, 
das perdas e dores, como laços que se estabele-
cem com um passado que talvez se perdesse se 
não estivesse aqui ancorado.  

Mas o que se faz numa Academia de Letras, 
além de rimar e sonhar? Trocamos vivências e 
partilhamos nossos sonhos e nossa alma. Fazer 
literatura é um exercício de sensibilidade. Não 
importa saber se o texto cumpriu ou não uma 
finalidade; o que importa saber é o quanto aque-
ceu o coração, enriqueceu a mente ou iluminou 
um instante da vida. Ninguém é cobrado a ter 
idéias geniais ou corretas, apenas que deixe fluir  
a criatividade, em prosa ou em versos, com rima 
ou sem rima, ou simplesmente com a presença e 
a participação.  

Entretanto, que ninguém pense que, uma vez 
Acadêmicas, habitamos somente nossos castelos 
no ar, todo trabalho é concretamente registrado 
e comunicado, nos livros que publicamos, nos 
nossos debates, nas oficinas e palestras. Faze-
mos muito mais que tomar chá e falar das notí-
cias do momento. 

Ainda há dificuldades a vencer, por isso, mui-
to agradecemos a todos aqueles que nos têm aju-
dado facilitando-nos o acesso aos recursos que 
nos  impulsionam e nos dão visibilidade.  

Com prazer, desfrutem da leitura de Vivên-
cias II: a leveza do sonho, a simplicidade da bele-
za, o fogo da paixão, a serenidade do saber. Uma 
braçada de flores da imaginação e criatividade 
que iguala artistas e sábios. 

Vitória, primavera, 2016,
 

Ailse Therezinha Cypreste Romanelli
Cadeira nº 25           
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ESCOLA FANTASMA

Eu ainda trabalhava na Inspeção Escolar 
quando fomos avisadas de que deveríamos sair 
muito cedo, às quatro ou às cinco horas da ma-
nhã, pois a viagem seria longa e nosso destino, 
ainda incerto, talvez fosse local de difícil acesso. 
Na semana anterior, recebêramos a informação 
da existência de uma escola fantasma na zona 
rural de certo município de nossa área de juris-
dição e seria preciso investigar. No carro, éra-
mos dois auditores mais o nosso chefe, que às 
vezes fazia de motorista dirigindo o fusca, que 
até aguentava bem as estradas sem asfalto, es-
buracadas, no meio do mato, sem atoleiros se 
tivéssemos sorte.

Na sede do município fomos recebidos pelo 
presidente da Câmara Municipal, um homem 
alto, já grisalho, barba por fazer, chapelão de 
palha e sandálias de dedo. Confirmamos a in-
formação sobre a tal escola e indagamos sobre o 
melhor caminho. “É só subida, chefe, em estrada 
de chão, ele nos disse. Pelo lado de Minas é mais 
longe, mas a estrada é melhor”. Sem saber, com 
certeza, por onde estaríamos andando, preferi-
mos seguir pelo nosso lado,  ainda que a estrada 
fosse ruim. 

Depois de uns cinco quilômetros serra acima, 
encontramos uma escola e algumas casas, um 

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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patrimônio, na linguagem local. A escola, com 
apenas uma sala de aula, fazia parte de uma 
construção maior, que depois descobrimos ser a 
residência da professora.  

Os alunos, mais ou menos umas trinta crian-
ças, debruçados sobre seus cadernos,  em silên-
cio, faziam algum tipo de exercício que copiavam 
do quadro de giz. A professora não estava na sala 
mas numa área ao lado, estendendo roupas no 
varal.

Era uma mulher jovem, bem vestida, com 
uma saia longa, mas sem sapatos. Veio nos 
atender, pedindo desculpas pelo inusitado da 
situação, explicando que tinha um bebê, daí a 
urgência em ter roupas secas. Disse seu nome e 
o nome da escola. Tinha um contrato temporário 
e morava na casa “ali atrás”. O pai era dono da 
fazenda e construíra a escola para que os filhos 
dos empregados pudessem estudar. A residência 
da família era na cidade e ela residia ali, próxi-
ma à escola e à sede da fazenda. Enquanto ve-
rificávamos a regularidade dos registros, pediu 
licença para ir à cozinha onde fervia, no fogo, o 
panelão de sopa da merenda das crianças. 

A sala era limpa e arrumada; nas paredes 
alguns cartazes e desenhos dos alunos. Elogia-
mos o capricho e a professora nos disse que, de 
vez em quando, também capinava em volta, jun-
to com as crianças, porque “o mato juntava bi-
chos”. Aproveitou nossa presença para reclamar 
que estava sem receber há vários meses, embora 
tivesse preenchido toda a papelada de praxe.

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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 Fizemos nossas anotações, registramos a vi-
sita com alguns elogios e seguimos viagem.  Não 
era o que procurávamos.

Estrada batida, com muita poeira e pouco 
movimento, entre cafezais que se desdobravam 
por cima dos morros; no meio do pasto, ainda 
se viam os restos dos fundos valões, com mais 
de três metros de profundidade, quase cobertos 
pelo mato, que os antigos fazendeiros mandavam 
cavar em torno da propriedade para evitar fugas 
de escravos. Mais adiante encontramos outra 
escola, esta bem maior, funcionado com as sé-
ries finais do Ensino Fundamental. As séries ini-
ciais ficavam em outro prédio dois quilômetros à 
frente. Com certeza não era a nossa clandestina, 
mas paramos para pedir informações. 

O prédio escolar ficava bem ao lado da estra-
da, à margem de um córrego, no meio de uma 
plantação de cebolas e batatas. Do outro lado do 
rio já era Minas Gerais. Funcionária efetiva só 
a diretora, todas as professoras eram contrata-
das, temporariamente, e com a mesma queixa: 
ficavam meses sem receber o que lhes rendeu 
a fama de caloteiras e por isso não conseguiam 
hospedagem.

Na época das chuvas a estrada de chão, fica-
va intransitável e, para não fechar a escola, foi 
então construída, em um canto do pátio, uma 
pequena casa com dois quartos, uma salinha, 
um banheiro e uma cozinha e ali moravam algu-
mas professoras, seis ao todo. Um outro grupo 
vivia do outro lado do rio, a uns quinhentos me-
tros, já em território mineiro.

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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Na casa, a porta de entrada se abria para 
dentro do pátio, mas todas as janelas, sem trin-
co, só com tramelas, se abriam para a estrada. 
Segurança zero. Em volta, o nada, só as cebolas 
e batatas das plantações; até o proprietário que 
doara o terreno para a escola, residia distante 
dali.

O conforto passava longe; nada de móveis; 
nos quartos, só colchões no chão e varais ao 
longo das paredes para pendurar as roupas; na 
sala, mais colchões, uma mesa e algumas cadei-
ras; a única torneira existente  era no tanque, do 
lado de fora, de modo  que à noite, as moradoras 
levavam, para dentro de casa, alguns baldes com 
água porque tinham medo de sair para usar o 
tanque. No inverno, era preciso jogar água quen-
te sobre o cano e a torneira, que amanhecia  com 
uma linda estalactite de gelo. 

Conversamos com as professoras, ouvindo 
estórias e muitas reclamações contra os modos 
autoritários da supervisora local que (embora 
não tivesse autoridade para isso), vivia amea-
çando demitir Maria, uma das moradoras, pro-
fessora efetiva,  atuante, não ali, mas na suposta 
escola fantasma. 

Continuamos a subir. A uns quinze quilôme-
tros do topo  da serra, chegamos a uma fazen-
da. Em conversa com o proprietário descobrimos 
que ali estava o foco da denúncia. A proprieda-
de situava-se na fronteira com Minas Gerais  e 
uma boa parte dela estava em território mineiro 
e lá ficava o prédio da escola, embora registrada 

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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como pertencente ao sistema escolar do Espírito 
Santo. A supervisora, sabedora do problema, va-
lia-se da informação, para fazer terrorismo com 
a professora Maria, de quem não gostava. 

Nosso chefe procurou explicar ao fazendeiro 
o inusitado da situação para justificar o fecha-
mento da escola, que deveria passar a fazer parte 
do sistema de ensino de Minas Gerais. O homem 
se descontrolou quando percebeu a extensão do 
problema. Pareceu-nos bastante desorientado, 
enquanto pedia, pelo amor de Deus, que a escola 
não fosse fechada.  Depois, mais calmo e, bas-
tante emocionado, contou seu drama.  

Uma de suas filhas era especial, já estava 
com treze anos e ainda não conseguira aprender 
a ler.  Quando a professora Maria chegou, traba-
lhando de um modo, talvez diferente, a menina 
começara a evoluir, já estava lendo alguma coi-
sa e tomara gosto pelo estudo.  “Não quero que 
minha escola passe para Minas; não sei como 
vai trabalhar a professora de lá, logo agora que 
minha filha começou a aprender”, dizia ele. “A 
Dona Maria é uma boa professora, mesmo com 
chuva e a estrada cheia de lama, ou no inverno, 
quando a água congela na boca da bica, ela vem 
todos os dias. Aqui não tem ônibus e se não pas-
sa o caminhão do leite, ela vem a pé, e olhe que 
são sete quilômetros. Isto é quizila por conta de 
namorado.” 

Nosso chefe era um homem sensato, con-
ciliador e religioso. Quando chegamos, ele ob-
servara que ao lado da casa de moradia, havia 

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 



16

uma capela. Então, com muito jeito, perguntou 
se aquela parte do terreno pertencia ao Espíri-
to Santo e se seria possível usar a capela como 
sala de aula. O fazendeiro ficou aliviado, abriu 
um sorriso e concordou imediatamente. Com-
prometeu-se a transformar o espaço da capela 
em sala de aula e transferir os ofícios religiosos 
para o prédio da escola.  Discutidos e acertados 
os detalhes do arranjo, começamos nossa longa 
jornada de volta. 

Descemos a serra refletindo. Por que os pro-
fissionais do magistério são tão desprestigia-
dos? Aliás magistério nunca fôra, oficialmente, 
classificado como profissão. Só passou a ser 
assim considerado por força da mal falada Lei 
5.692/71, que determinava que os professores 
tivessem um estatuto próprio, plano de carreira 
e salário fixado pelo maior curso concluído. Mas 
quem ainda se lembra disso?

Muitas daquelas mulheres passaram por 
uma Universidade, foram contratadas como pro-
fessoras profissionais, mas ali estavam fazendo 
serviços de cozinheira, faxineira e, ainda, de en-
xada na mão como qualquer braçal, cuidando 
que o mato não entrasse pelas janelas da sala 
de aula. Outras, deixando o conforto da zona 
urbana, ali estavam, dormindo no chão, numa 
casa insegura, onde sequer havia camas, expos-
tas aos riscos de uma estrada quase deserta por 
onde, algumas vezes, caminhavam quilômetros a 
pé para chegar ao trabalho. 

Sem telefone, sem rádio, sem jornal, viviam 

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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uma vida solitária, desligadas do mundo, que 
computador, facebook e celular ainda não exis-
tiam; sobrava a televisão que nem sempre tinha 
sinal. Segundo relato de uma moradora, certa 
vez, jogavam cartas quando foram surpreendi-
das pela supervisora, que as ameaçou por esta-
rem “praticando atos inadequados a uma vida 
cristã” e, ainda por cima uma delas estava de 
short. Esquecidas, largadas à própria sorte, ao 
sabor dos preconceitos de superiores mal humo-
rados,  nem ao menos conseguiam receber, em 
dia, o parco salário que lhes era devido.

Infelizmente, somos um povo atrasado a 
quem o conhecimento e a cultura não interes-
sam. Nos rankings internacionais, há dezesseis 
anos, nossos alunos continuam nos mesmos úl-
timos lugares. Quando se fala em biblioteca, al-
guém sempre dirá que hoje temos o Google. Mas 
será que a totalidade de nossos professores tem 
computador? Saberão filtrar o lixo da internet 
para encontrar bons artigos e/ou relatos de pes-
quisa?                                                                                       

Por que aquela professora tão bonita e bem 
vestida trabalhava com os pés descalços? Pen-
sei nos nossos suntuosos prédios públicos onde 
circulam graduados e pós-graduados...  semia-
nalfabetos.

Talvez  aquela que um dia foi menina, numa 
casa grande, com varanda fresca e, deitada na 
rede, sonhava com muitas bonecas, sorvete de 
chocolate, mil doces confeitados, talvez uma bi-
cicleta ou um par de patins...

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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Ou aquela que, também foi menina mas nun-
ca teve casa, dormiu pela rua, sempre faminta, 
esmolando comida na porta dos bares, o cabelo 
sujo, a roupa rasgada a se defender dos abusos 
e correr da polícia. 

Aquela que um dia cresceu, pensando que 
um príncipe, com manto azulado, viria buscà
-la, num cavalo branco arreado de prata. Mas  o 
príncipe que veio, numa moto brilhante, puxou 
uma arma, atirou em seu rosto.

Aylse Therezinha Ciprestes Romanelli 
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NAS CONTAS DO MEU TERÇO

Quando à tardinha, vejo o sol poente,
Eu sinto uma tristeza tão profunda!
Parece algo morrer dentro da gente...
Sinto que em lágrimas o meu ser se inunda.

E na penumbra, quieta em oração,
Ao dedilhar as contas do meu terço,
Vou revivendo no meu coração,
Dos nossos sonhos, o doce começo.

E posso vislumbrar no pensamento,
A nossa vida inteira, em um só momento.
E assim revivo na recordação...

Foi tão linda, tão doce,  a nossa história,
Que a tenho guardada na memória...
E a tenho escrita no meu coração.

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo
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UM BREVE MOMENTO

Hoje eu amanheci sentindo frio.
Sentindo falta do seu terno abraço;
No meu coração vazio... tão vazio...
Só a saudade ocupava o espaço...

É na dor desta saudade que eu crio
As fantasias que em meus versos faço...
Chego a sentir seu toque tão macio,
E o ouço de volta no seu leve passo.

E neste momento eu até consigo
Sentir de novo o seu abraço amigo,
E esqueço toda dor, toda tristeza.

E é tão forte este sentimento,
De tanto amor e de tanta beleza,
Que sou feliz por um breve momento...

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo
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CARTAS MARCADAS

Já estava traçado o nosso destino...
- Estranho jogo de cartas marcadas -
Teve um final triste e repentino!
Nossas almas... nossas vidas separadas...

Nos trouxe a vida tantas amarguras !
E muitas vezes derramei meu pranto...
Mas tinha o nosso amor tanta doçura,
E a nossa vida tinha tanto encanto !

Perder-te assim, no meio do caminho,
Seguir em frente, o coração sozinho...
Tão longa e solitária caminhada...

Mas vou seguindo firme a minha sina,
Pois a vida cruel, não nos ensina
O estranho jogo de cartas marcadas.

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo
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SÓ PENSO EM VOCÊ

Só penso em você - Nossa canção !
Presente que me deste, apaixonado...
Ainda o guardo no meu coração,
E na memória tenho bem gravado.

Chegaste me tirando para dançar !
Ah, meu querido, nunca mais esqueço:
Baixinho, em meu ouvido a cantar...
E a sorrir, no teu riso travesso!

Tinhas a alma e o coração corretos!
Nunca trilhaste caminhos incertos,
Nem desejaste os tesouros vãos...

Eras de uma bondade infinita...
E era também tua alma tão bonita!
E a depuseste um dia em minhas mãos

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo
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NAS TRILHAS DA SAUDADE

Vou despir esse manto escuro e triste,
Que ao meu coração traz tanta amargura...
Sentir de novo o prazer que existe
Nas lembranças que guardo com ternura.

O eterno milagre do nascer do sol !
O canto alegre de um passarinho...
A beleza infinita de um arrebol...
Ternas lembranças que no peito aninho.

Com guirlandas de flores orvalhadas,
Do cheiro bom da mata impregnadas,
Quero tecer de novo meus cabelos.

Vou da saudade refazer a trilha...
Reviver meu sonho, ah, que maravilha ...
Trancá-los no meu peito, e aí retê-los!

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo



24

UMA FURTIVA LÁGRIMA

“Uma furtiva lágrima” eu canto.
De repente, estou de volta no passado...
Olhos fechados, tomada de encanto.
Sinto o meu coração angustiado.

Ouço a voz do grande tenor Caruso,
Como magia, fluindo da vitrola...
No meu coração infantil, confuso,
Há uma furtiva lágrima que rola...

Era tão jovem, tão pura, inocente.
O coração sensível já pressente
O sofrimento que nos traz o amor...

Por tantos versos que fiz e que cantei
Para esse sentimento, agora seu sei:
- A melhor rima sempre foi a dor.

Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo
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VIANA

Reporto-me à infância sempre
Nas enluaradas noites de verão,
Ainda recordo-me, na memória, tão recente,
sentávamos em frente ao antigo casarão.
Atentas às lendas, as quais a caseira contava.
Dona Hilda...
Lembro-me bem da sua grave voz.
Para nos entreter, mas também assustava.
Logo surgia uma pausa...
Ah!... O apito do trem,
ao som barulhento da máquina,
toda terra tremia.
Saltava um viajante, e seguia naquele breu da 
mata.
Os trilhos e os vaga-lumes a brilhar.
Assustadas? assustadas e encantadas com tanta 
vida no campo.
E no céu, as estrelas faziam festa,
a constelação a inebriar.
A lua em forma de um lustre de cristal.
A iluminar aquele céu estrelado, feito castiçais 
de prata.
Quanta beleza! D’um tempo que não se apaga.
Ai de quem, nada disso viveu!

Denise Moraes
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VENTOS DA PAZ

Que nos ventos retornem 
a tão esperada paz, ora recôndita. 
Que os bons tempos voltem 
e a espalhem como encanto. 

Que num leva e traz, 
leve a certeza desses desencantos, 
iluminando e energizando o ser precioso. 
Retórico? 

Que os ventos soprem a magia da paz, 
alimentando, acalantando esse ideal 
e realizando esse aguardado sonho. 
Resgatando o ser humano original. 

Devolvendo-nos o que há de tão valioso, 
que os ventos soprem e renovem 
a magia da PAZ.

Denise Moraes
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LUA CHEIA

Imperdível espetáculo da natureza,
generosamente nos propicia essa visão.
Enche-nos os olhos a lua cheia.
Munida com a câmera, capturo-a.

Nesse céu de meu Deus,
suave é esse mistério...
De estrelas a lua seguindo
Na soturna imensidão.

O céu imensurável, não a subestima.
Misteriosa que é, lua cheia de lendas, de linda 
noites,
de lua, de lua!
Iluminadas estão as ruas.

O TEMPO

Com o passar do tempo,
passamos a nos cobrar menos.
Deixando transbordar os sentimentos.
Somos mais autênticos e intensos.
Sem medos, nem arrependimentos.

Denise Moraes
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FELICIDADE

Fechei os olhos e imaginei:
Como teria de volta a felicidade.
Certo de encontrá-la,
quão tão solitário estava, e observei:

Na janela debruçado,
com o olhar no vazio, chorei.
Como será a felicidade?
Aonde encontro o que sonhei?

Na rua, cada qual no seu mundo passa.
Numa felicidade de um leva e traz.
E eu aqui infeliz e inconformado.
Vendo o tempo tão sagaz!

Percebo em cada olhar risonho.
Quero viver o sonho que acalantei.
Por meu amor choro.
Quero de volta o amor que tanto esperei.

Denise Moraes
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AMO-TE

Amo-te tanto, que o tempo não passou
O coração dorido, o tempo não apagou
Amo-te com chagas no peito
Numa realidade distante de um leito

Amo-te de coração partido
Com a saudade e a dor do tempo perdido
Amo-te sem liberdade de viver 
Com a dor de não ter você.

Amo-te como um cristal de estimação
Frágil e distante na solidão
Amo-te misteriosamente
Sem virtudes ou vícios
Amo-te como no início

Amar-te-ei até morrer
Amar-te-ei até o fim
Sem que eu tenha a ti
E você a mim.

Amo-te com prantos no rosto
Triste com a sua partida 
Volte porque espero-te
Como é triste a dor da despedida

Eliane Queiroz Auer
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...E SE FOSSE COM VOCÊ,

Seria como noite de sol
Dias de luar
Céu estrelado ao entardecer
Clarão de lua em todo o meu ser

Seria como a chuva breve num espaço de tempo
Seria o momento de pura fascinação
Um céu azul
Uma fina flor
Um abraço apertado 
Um beijo nas mãos

Sóis, luas, tempestades à beira mar
Vento vagueando sem par
Folhas tremulando num vai e vem ímpar
Chuva incessante, luzes a piscar 
As ondas vêm e vão a bailar.

Eliane Queiroz Auer
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ABRAÇOS APERTADOS

No auge daquele mais intenso dos desejos
Eis que os lábios se procuram, 
Num  ardente beijo.
 
E a correr pelas ruas de mãos dadas
Delírios , debaixo daquela chuvarada
Um cantinho bem sossegado
Sem qualquer pudor
Inevitável fazer amor
 
Um amor cheio de poesia
Gota a gota caindo
Como suor do meio dia
Afagos e carícias fluindo
 
A brisa vem chegando de mansinho
Acalmando a chuva devagarinho
A busca para aquecer do frio
Um lençol,
Dois corpos se entrelaçando
Um novo momento chegando...
 A lua, ele(a) e eu...
Nós e um grande amor nos venceu
E pensar que foi no banho de chuva
Que a amei
E me perdi em suas curvas. 

Eliane Queiroz Auer
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AMOR ADOLESCENTE

Me aqueço das suas palavras doces
Dos nossos sonhos
Da sua leveza
Dos seus encantos
 
Me aqueço do seu sorriso
Das palavras tão puras
“Você é a luz da minha vida”
“Hoje, amo mais do que ontem, minha querida”

Em resposta,
Te amo mais do que ontem, meu príncipe
Te aguardo  como quem espera 
Um soldado  chegando da guerra
 
Um  café da manhã
Um namoro na pracinha
Um amor adolescente
Amor que o tempo não apaga
Te amo para sempre, eternamente.

Me perdi de você no tempo
Agora sem acalento
Perdida sem direção
Procuro ouvir uma canção

Que lembre a lua

Eliane Queiroz Auer
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Que toque a alma
Que o tempo passe
E acalme a minha alma
 
Me sinto só
Um vazio, triste...
Insisto em te buscar no tempo
Sem controle das horas

Retorno sem graça,
Inocente  de novo
No presente,
Coração insiste em procurar 
E oportunizar o que passou
Trazendo o passado  no presente.

BANHO DE CHUVA

E quando a chuva  cair
Os corpos começarem a se molhar
É nesse instante que a vida começa,
Sem prazo para acabar
 
Cheiro de terra molhada
Transparências e comportamentos adolescentes
Se acentuam no inconsciente.
 
Razão deixada de lado, 
Febre  alta, corações descompassados
Suspiros  e momentos de delírios

Eliane Queiroz Auer
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SOLDADO DE GUERRA

Por quais campos minados andou
Não sei se por aquelas terras
Lá deixou um amor

Voltou silencioso e triste
Me deixando  em imensa solidão 
Se por mim ainda o amor existe
Ou se foi uma grande ilusão

Quem sabe em orvalhados campos
Hei de amar-te entre flores
Com a alma pura e que insiste
Buscarei em ti o mais doce dos amores

Te esperei  com o coração sofrido
Aguardando apenas o ressoar dos sinos
Do mais lindo amor guardado no peito
Pra você sempre serei a menina do seu sonho
De um amor que nunca esteve adormecido.

São Mateus –ES- 2016

Eliane Queiroz Auer
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VIVER DO AMOR E NO AMOR

A palavra amor consta dos verbetes de di-
cionários filosóficos. Voltaire, em seu Dicioná-
rio filosófico, descreve-o como “um capricho de 
alguns dias, uma ligação sem prisão, um sen-
timento sem estima, um simulado galanteador, 
um frio hábito, uma fantasia romanesca e um 
gosto seguido de um profundo desgosto”.  Platão 
nos fala do amor no Banquete e em Fedro. Para 
o filósofo, o verdadeiro amor não é um furor que 
vai do corpo à alma para turvá-la com humores 
malignos. O amor verdadeiro é um delírio que 
procede da divindade e leva nosso entusiasmo 
para Deus; é uma atração que age do exterior, um 
enfraquecimento da razão e do sentido natural; é 
o caminho que leva por graus de êxtase à origem 
única de tudo o que existe, longe dos corpos e 
da matéria, longe do que se distingue e divisa. 
Platão une o Amor à Beleza e compreende esta 
como a essência intelectual, perfeição incriada: 
a ideia de toda excelência. Assim, o amor é de-
lírio divino, êxtase da alma, loucura e suprema 
razão. Para Sócrates, o amor é o desejo de algo 

Ester Abreu vieira de Oliveira 
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que não se tem. No cristianismo, Deus é amor. 
Ele traz o sinal do sacrifício e o dom de si; ele é 
também ágape. O apóstolo Paulo aponta o amor 
como a condição da vida superior, sublimada: “O 
amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo 
sustenta.” Na doutrina freudiana, o amor é uma 
força instintiva originária, que é a libido (sensa-
ções voluptuosas que se manifestam na vida do 
homem desde o seu nascimento). Quando há a 
sublimação da libido, aparecem, segundo Freud, 
as formas superiores do amor, fundamento de 
todos os progressos da vida social, da arte, da 
ciência e da civilização. 

 O poeta vive no amor e do amor e a forma 
de transbordar esse amor é o poema. E uma das 
escolhas desse suporte amoroso é o soneto e as-
sim justificou Camões: “o vivo e puro amor de 
que sou feito, / como a matéria simples busca a 
forma”. 

Para falarmos da maneira como um poeta se 
expressa do amor escolhemos alguns sonetos da 
acadêmica Beatriz Monjardim.

 Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo, 1ª 
ocupante da Cadeira nº 24, da Academia Femi-
nina Espírito-santense de Letras, cuja patrona é 
Cleusa Carolina Rody Coelho, é poeta e artista 
plástica. 

Filha de Lauro Faria Santos e Yolanda Mon-
jardim Faria Santos, Beatriz nasceu no municí-
pio de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito 
Santo, em 06 de dezembro de 1928. Entretanto, 
quando tinha dois anos, sua família radicou-se 

Ester Abreu vieira de Oliveira 
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em Vitória, capital do Estado, onde estudou no 
Colégio Americano Batista de Vitória, e aos doze 
anos, publicou seu primeiro poema. Por oca-
sião do 4º Centenário de Vitória, teve seus po-
emas 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-í-
ris, do escritor Malba Tahan, com quem mante-
ve correspondência. Entre suas obras de Artes 
Plásticas: desenhos e pinturas a óleo estão os 
retratos dos ex-presidentes da Caixa Econômi-
ca Federal de Vitória. Participou do Projeto “Pri-
mavera: Arte e Literatura”, realizado na Galeria 
Virgínia Tamanini, no período de 27 de outubro 
a 20 de novembro de 2009. Colaborou com po-
emas nas antologias publicadas pela Academia 
Feminina Espírito-Santense de Letras tais como: 
em 1999 - Poemar; 2000 - Escritos Entre Dois 
Séculos, organizado por Miguel Marvilla e Maria 
Helena Siqueira de Teixeira; em 2003 - Textos e 
Tramas; em 2004 - Ecos da Terra Capixaba; em 
2005, Dança das Palavras; em 2008, Clepsidra; 
em 2010, Antologia Múltiplas Vozes, e no Catá-
logo 2009, Letras Capixabas em Arte, organizado 
por Maria das Graças Silva Neves, e nas Antolo-
gias da Academia Feminina, Escritos de Ontem e 
de Hoje, 2 vol. Caminhos Literários no ES, 2 vol., 
2013, Quem é você mulher, 2014. Participou ain-
da da antologia Escritos de Vitória, da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo da prefeitura 
de Vitória, com o tema “Personalidades de Vitó-
ria” (1995) e, também, da coletânea Poetas do 
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Espírito Santo, de Elmo Elton (1982) e Escritoras 
Capixabas, de Francisco Aurélio Ribeiro (1998). 
Livros de Poemas: Sementes de sonho e Floradas 
de Inverno. Em 20 de outubro de 2011, foi agra-
ciada com a Comenda Máxima, a Medalha Cora 
Coralina pela Academia Feminina Espírito-San-
tense de Letras por sua obra poética e por sua 
participação nessa Academia.

A sua obra Floradas de inverno contém 110 
poemas entre os quais se encontram 24 sonetos.  
Os sonetos de Floradas de inverno (2008) tra-
zem, em sua na maioria, a temática do amor, da 
saudade, do desejo da volta do tempo e momen-
tos idos, e há neles a predominância da métrica 
decassílaba com acentuação irregular.

A poeta canta o amor em várias modalidades. 
No soneto “A espera” (p. 8), o eu lírico, generoso 
pela dádiva da alegria que recebeu do amado, 
mostra o seu amor eterno: “perdido o sonho,/ 
vivo agora à espera,/ De encontrar-te quiçá 
na eternidade,/ Pois que jurei-te amor, eterno 
amor.” (último terceto). No soneto “Cicatrizes” (p. 
24) o eu lírico chega à dolorosa conclusão que 
“Do mal de amor, nunca se está curada (v. 14). 
No soneto “Está comigo” p. 37,  místico, o eu líri-
co mostra sua confiança no amor de Deus.

Todo poema é um produto histórico, já que 
a origem das origens é o passado. Como explica 
Octavio Paz (1993, p. 27-31) a vida é um ritual 
e consiste na repetição rítmica do passado in-
temporal e sempre presente. A esse passado o 
presente se ajusta, porque regressa no rito e na 

Ester Abreu vieira de Oliveira 
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festa, na alegria, nos momentos agradáveis da 
lembrança. E, em Floradas de inverno o eu lírico, 
no soneto “A fonte dos meus versos e cicatrizes” 
(p. 9), apresenta o momento feliz quando produz 
o poema, pois recorda o outro e as carícias que 
dele recebia:

Penso em você, quando este verso escrevo.
É um sonho tão lindo, esse que acalento!
Minha alma se embala nesse doce enlevo,
Embora seja só encantamento...
Lembro cada instante, cada momento...
Palavras, gestos... E a sonhar me ponho...
E desse sonho vivo e me alimento.
A fonte dos meus versos é o sonho!
Vazio de afeto, o coração se aquece
Ao lembrar o seu beijo, que a mim parece
Roçar de flores sobre a minha face...
Devolvo o beijo com tanto carinho...
Pressinto o coração não mais sozinho,
Como se um novo amor desabrochasse!

E em “O silêncio, uma oração” (p. 80), a poe-
ta reduz as sílabas métricas, utilizando heptas-
sílabos (redondilhas) para falar da solidão com 
a “partida” do amado, num tempo que se esvai, 
“Quando o sol morre na calma/ Desta tarde que 
se finda?”, e para questionar tristemente: “Só eu 
resisto em partir,/ Deixando o sonho invadir/ 
Meu coração tão sozinho.”

O tempo que concebemos com um contínuo 
transcorrer, num perpétuo ir para o futuro se 
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interrompe e chega a SAUDADE que procura re-
cuperar a vida perdida, reunir as parcelas per-
didas entre a vida e a morte. A reconquista dos 
fragmentos de vida perdidos se faz no tu e com 
essa falta a solidão chega. Em “Divina sabedoria” 
(p. 30), no primeiro quarteto o eu lírico constata: 
“[...] E de repente, à nossa volta olhamos/ Nin-
guém, só o vazio, estamos sós!” 

Mas “Em Tuas mãos” o eu lírico se mostra 
confiante no amor divino e faz uma confissão de 
fé e manifestação de esperança de amparo divino:

Perdoa-me, Senhor, se ainda choro,
Vergada ao peso da desesperança...
Aflita, ergo as mãos aos céus e imploro:
Não sei se me ouves... se minha voz te alcança.
Quisera ver de novo o teu olhar
Buscar o meu, tão terno e compassivo...
Todo o meu ser se abrasa ao recordar
Aquele sonho em que Te vi, tão Vivo!
Sei que és o Caminho, a Verdade e a Vida!
Que hás de curar toda dor, toda ferida...
E que, dos tristes, hás de enxugar o pranto.
Deponho em tuas mãos, minha tristeza;
Ofereço-Te estes versos, na certeza,
De que aceitas meu louvor neste meu canto.

O tema de tecer um poema para servir como 
bálsamo para a sua alma sedenta do amor per-
dido também está no soneto “Canta Baixinho” e 
os dois tercetos são a chave para este conheci-
mento:

Ester Abreu vieira de Oliveira 



41

Ah, doce musa, tu cantavas tanto!
O meu amor gostava do teu canto...
Mas nosso ninho está vazio agora.
Mas preciso te ouvir, assim esqueço,
Esse amor que perdi, que não tem preço...
Canta baixinho, que minha lama chora.

A recorrência é uma forma de permanência 
do passado, preserva-nos das mudanças da his-
tória e torna os momentos sucessivos um pro-
cesso cíclico.  No soneto o tema da memória ad-
quire uma importância bastante significativa na 
produção dos poetas, pois é por meio dela que o 
eu lírico recupera as experiências passadas — 
herança de método petrarquista — já gastas pela 
força do tempo, carregadas de melancolia. E, em 
sonetos de Floradas de inverno, o eu lírico, sau-
doso, mostra a dor pela perda dos sonhos e sen-
te-se impotente ante um incerto futuro: “Onde 
achar a magia, o novo encanto, [...]”, no poema 
“Varal de sonhos” (p. 116) E em “Noites de infân-
cia” (p. 61), deseja voltar à meninice para “ouvir 
o ressonar de entes queridos/ E adormecer tran-
quila e docemente.”

A poesia, na expressão de Paz: “não se propõe 
a consolar o homem da morte, mas a fazer com 
que ele vislumbre que a vida e a morte são inse-
paráveis [...].”  

Beatriz Monjardim usou outras metrifica-
ções, inclusive o soneto estrambótico, extrava-
gante, irregular, no poema “Coração vazio” (p.  
26), quando na 1ª estrofe coloca cinco versos e 
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não quatro, forma excêntrica de construir um 
soneto, que dá ao poeta a oportunidade de esten-
der a sua idéia. É um tipo de soneto pouco usado 
pelos poetas consagrados e em desuso, mas que 
parece que Beatriz quis atualizá-lo em quanto à 
quantidade de versos, não no que se refere à mé-
trica, à tonicidade, à disposição e às rimas. 

Enfim Beatriz Monjardim para melhor ex-
pressar o seu amor e torná-lo eterno, ora rea-
lizado ora perdido procura registrá-lo na forma 
poética clássica e se torna entre as acadêmicas, 
atualmente, a Sonetista.
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O TEMPO

Nesses dias fagueiros em que a brisa vem su-
ave e traz um ventinho acompanhado com aque-
le friozinho que balança a cortina de minha sala, 
é que me pego pensando no tempo de tudo que 
nos circunda. Mas, o que seria o tempo? Padras-
to de nossos destinos? Carrasco de todas as vi-
das? Vilão de toda história?

Ouço sempre que o tempo é o remédio para 
todas as coisas, ele cura tudo, o tempo não para, 
estamos em outros tempos e tantas outras fra-
ses que nos ajudam a entender e assimilar esse 
transcorrer que é a vida. O tempo me mostra 
hoje os cabelos brancos, os primeiros sinais de 
rugas, a experiência que se acumula e a angus-
tiosa sensação de que na ampulheta do tempo, 
nossos dias estão sendo tragados e se esgotando 
a cada grão de areia que mergulha no esqueci-
mento.

E o que estamos fazendo com esse tempo que 
transcorre? Algo útil para as gerações que virão 
ou sendo conivente com toda estupidez e hipocri-
sia que vêm manchando o tempo de ódio, guer-
ras, fofocas, e tantas outras crueldades que fa-
zem o tempo de muita gente acabar? Sinto muito 
informar que cruzar os braços não fará com que 
o tempo seja mais cauteloso para você que se 

Fabiane Rodrigues Taylor Costa
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transformou no “homem-nádegas” e espera sen-
tado o tempo passar, cultivando seu comodismo 
enquanto pessoas precisam de você em muitas 
circunstâncias mundo afora.

Ao comer aquele famoso doce de abóbora, em 
formato de coração, não me transportei para mi-
nha infância, mas senti a essência pueril, veio 
na memória o gosto, as brincadeiras, as boas 
marcas que o passado deixou em mim. É cla-
ro que nem tudo que passou aconteceu na mais 
extrema felicidade e não possuímos uma máqui-
na do tempo para modificar as coisas ruins que 
aconteceram ou escolher o que ainda está por 
vir. Porém, podemos fazer melhor hoje. Se não 
dissemos “bom dia” ontem, podemos dizer de 
hoje em diante, ainda há tempo para isso.

Só sei que o tempo nos faz mudar. Achei o 
doce de abóbora com gosto de cravo demais. Tal-
vez ele já fosse assim, mas, quando criança, eu 
tinha empatia, o tempo pode ter mudado o meu 
paladar, assim como tantas outras coisas em 
minha vida. O importante é que esse pequeno 
defeito, não deixou o doce menos saboroso. As-
sim é o tempo, mesmo com todos os defeitos e 
tantas coisas ruins que vemos passar, como é 
bom saborear cada dia que passa.

Fabiane Rodrigues Taylor Costa
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Fabiane Rodrigues Taylor Costa

PALAVRAS

Nunca imaginei que minhas singelas palavras 
pudessem alçar voo tão alto e romper fronteiras 
entre lugares tão distantes. Escrever é tornar-
se eternamente vivo. Antes, embaralhava minha 
letra em pautadas folhas de caderno, onde re-
gistrava com grafite, sensíveis emoções que pe-
rambulavam pelo meu ser. Agora, o barulho da 
tecla do notebook até que é agradável e as pala-
vras não deixaram de ser fortes e carregadas de 
emoção. A cada toque na tecla do computador, 
as palavras deslizam, feito nuvens, levadas pela 
brisa que vem do mar a se encontrar de mansi-
nho com o rosto sereno do ser humano que pas-
sa, sem ao menos perceber que a brisa indica-
lhe a vida.

Assim são essas palavras, tecladas numa fo-
lha que não posso pegar, mas que posso, feito a 
brisa, lançá-las para muitas partes, num mundo 
virtual que formará uma rede em que várias pes-
soas, a partir de um único toque meu, tomarão o 
que escrevi como base para tantas outras pala-
vras que ainda serão ditas. No mundo virtual, o 
que escrevi, virará um mosaico de tantas outras 
falas que se abastecerá a cada dia de um novo 
olhar em busca de uma fonte para beber uma 
límpida água que, contudo, renovou-se a cada 
transitar rio afora.
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Há quem prefira o impresso. As palavras são 
tatuagens da alma. Uma vez transcritas para o 
papel concreto, elas terão um cheirinho de novo, 
um despertar de aurora, ou a cor amarelada da 
experiência de vida surgida a partir das várias 
mãos que perpassaram concentradamente cada 
marca deixada no papel, sem perder nenhum 
lance, e esquecê-las por algum tempo só para 
mais tarde rever tudo aquilo que foi escrito e 
perceber que a cada vez que passamos os olhos 
pelas palavras, elas te levam, como num tapete 
mágico, para descobrir outros sentidos até então 
nem imaginados. 

Escrever é querer alcançar o infinito, mas 
quando você acha que está perto dele, novas 
possibilidades aparecem e as palavras nunca 
acabam, elas voam com a abelha tal qual o pó-
len que fecundará outra flor, e mais outra, num 
voo constante e fértil sociedade adentro, sempre 
movimentando a vida desse demasiado humano.

Sabe o menino soltando pipa? Ele solta a li-
nha cada vez mais para que a pipa chegue numa 
altura que surpreenda os outros que também 
estão com suas pipas ao redor. Mas, ao cruza-
rem as pipas, elas poderão se soltar das linhas 
e parar nas mãos de outros meninos que con-
tinuarão a brincadeira, porém, não mais como 
foi a primeira vez. Dê linha também às palavras 
que elas voarão cada vez mais alto, procurando 
você, leitor, para assoprá-las para tantos outros 
cantos. 

Fabiane Rodrigues Taylor Costa
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Felicidade Albertino Meia

CARTA DE DANTE À SUA MÃE1

 
Nápoles, agosto de 1944. 

Queridos pais: 

Afinal, chegamos ao destino, graças a Deus. 
Quando escrevi a última carta me encontrava no 
Rio de Janeiro, nas vésperas de deixar esse nosso 
querido Brasil. Se notaram subterfúgios nas res-
postas das perguntas que me faziam enquanto aí 
estive, não me levem a mal. Das melhores foram 
as minhas intenções, acreditem: Queria poupá
-los de sofrer por antecipação. Agora, é claro, se-
rei mais objetivo porque já sabem que desde os 
primeiros dias de julho deixamos aquele porto. 
Não se preocupem se demorar um pouco mais 
em receber notícias minhas. Não sei qual será 
o esquema adotado para remessa de correspon-
dência. Só não acredito que bloqueiem o direito 
que temos de nos comunicar com as nossas fa-
mílias; ao menos isso, não acham? 

Olhem, mãe e pai: isto é mais um relatório 
do que uma carta propriamente, porque nele 
darei detalhes inéditos que vinha anotando e 
escrevo-lhes agora, ocorridos anteriormente. 

Excerto do livro O Banco de jardim (2.ed, 2014), 

de Felicidade Albertino Meia.
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Exemplo: uma das coisas que não me fizeram 
bem, foi saber que me estavam olhando quando 
deixava São João Del-Rei. Sabia que entre aque-
les lenços acenando, centenas e centenas, um 
era o seu, mãe, mesmo que não a estivesse ven-
do, nem a senhora a mim, talvez. Pensei que não 
me esperassem partir. Teria sido maravilhoso 
noutra situação. Creia mãe, a aflição da saudade 
deu-me um aperto na garganta e senti vontade 
de chorar; e para falar a verdade, chorei mesmo, 
não me envergonho de lhes dizer. No momento, 
segui à risca a orientação do padre Mozart, que 
dizia e diz: É preferível chorar de consciência lim-
pa, do que reter as lágrimas alimentando o ódio. 

Apesar da situação de expectativas, houve 
momentos divertidos na temporada no Rio, mes-
mo com aquelas manobras simuladas e enfado-
nhas por sinal, de Deodoro ao “caixa-prego” e vi-
ce-versa, preparando o espírito da gente para o 
dia decisivo. E quando o dia chegou, mãe, muitos 
soldados meio macambúzios ao entrarem na “pas-
sarela”, uma espécie de ponte que nos conduziria 
até o navio transporte, me fizeram lembrar dos 
bois de corte, quando entram naquele beco, para 
serem sacrificados, com a diferença do civismo 
que imperava juntamente com o medo, é eviden-
te, e sermos racionais; mas foi idêntico. Após o 
embarque, fomos parar entre as ilhas das En-
xadas e Mocanguê Grande, mais ou menos isso, 
com os contra-torpedeiros escoltando-nos. Es-
sas escoltas compostas de unidades da marinha 
brasileira e americana, nos levariam, digamos, a 
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Fernando de Noronha; dali, seguiríamos sob a 
total responsabilidade da patrulha norte-ame-
ricana. E as escoltas retornariam aguardando, 
provavelmente, outra remessa. Durante o tempo 
em que os comboios estiveram parados, tanto no 
cais do porto quanto nas ilhas, permanecemos 
sob a mira das metralhadoras, que fuzilariam 
sem pestanejar quem se atrevesse a tentar fu-
gir pulando n’água ou por outro meio qualquer, 
levado pelo desespero. Muitos, dava para notar, 
encontravam-se mesmo nervosos e cometeriam 
qualquer loucura para não partirem, se soubes-
sem serem bem sucedidos. Soube, se me permi-
tem a liberdade, de elementos que procurassem 
comprometer-se com filhas de família (menores), 
e com isso, envolvendo-se com a justiça para, 
através do processo, ficarem retidos no Brasil. 
Não tenho certeza também; presenciei comentá-
rios. Não há dúvida de que numa situação afli-
tiva dessas, pudéssemos permanecer descontra-
ídos como se estivéssemos filosofando, perdidos 
nas agradáveis paisagens de uma bela fazenda 
igual a que me criei, respirando ar puro por to-
dos os lados, mas nem por isso vamos desespe-
rar. Afinal, como diz o velho Zenóbio, “uai sô, já 
que nascemos machos, vamos honrar as calças 
que vestimos”. Para que façam uma ideia da vigi-
lância aos praças, ouvi, não vi, apesar de ser fato 
concreto que no dia do embarque, um oficial, um 
sargento, um cabo e alguns soldados, tentaram 
livrarem-se, atirando-se na água, com carro blin-
dado e tudo, e simplesmente foram metralhados 
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impiedosamente. Se sobreviveu algum, não tive 
conhecimento durante a versão do fato, que ori-
ginou este lema, criado pelo caburé; aquele es-
curinho que está a meu lado na foto; diz a turma 
que ele é filho de africano com caboclo; por isso 
lhe chamam assim. É o que fala pouco, mas o 
que diz, fica registrado. Muito descontraído ele 
lamentava o ocorrido e de repente saiu-se com 
esta: “O HOMEM QUE NAO SE RENUNCIA EM 
DEFESA DA SUA PÁTRIA NÃO TEM O DIREITO 
DE PERMANECER NELA COM VIDA”. De repente 
esta frase se espalhou, que o Alcântara, é o seu 
verdadeiro nome, ficou até chateado pelos cum-
primentos que ia recebendo; ele que é de uma 
modéstia exagerada ficou surpreso ao ouvir que 
a sua frase que surgira por acaso, poderia ser 
impressa e colocada nas principais dependên-
cias das três armas do Brasil, para motivação 
dos que fossem chegando. De fato, ele foi muito 
feliz com a escolha dos dizeres. 

[...]
Quanto a mim, não se preocupem tanto. Te-

mos o padre Mozart, o nosso capelão, que é uma 
excelente figura humana. Um homem versátil 
que de tudo entende um pouco, sem se falar na 
sua função sacerdotal, que nos dá todo conforto 
e apoio. Com a fé que a gente tem, se sente bem 
amparado e seguro, ao menos por enquanto, que 
parece estarmos vivendo uma fantasia. Na hora 
“H”, que Deus nos proteja como sempre, dando-
nos coragem. Não se desesperem por mim, peço! 
Vocês, que a vida toda nos ensinaram a confiar 
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no Papai do Céu, chegou o momento de pôr em 
prática tudo quanto nos transmitiram, com mui-
to mais fervor, certo?... 

[...]
Olhe mãe, pretendemos, a turma dos oito, ir-

mos visitar o Vesúvio. Um vulcão de 1200 me-
tros de altura, a 8 km S.E. daqui. Li, quando 
estudava que no ano 79, depois de Cristo, ele 
sepultou debaixo de espessas camadas de cinzas 
e fluxo piroclástico durante a erupção, Pompeios 
ou Pompéia e Herculano, duas cidades próximas. 
Por achado de um camponês, de uma estátua, em 
1748, os trabalhos de escavação prosseguiram e 
foram descobertos dois terços da cidade até o sé-
culo XIX, com as pinturas e murais em perfeito 
estado de conservação. Sei que para a senhora 
e o pai, o que interessa é o que diz respeito a 
mim, mas uma coisa que li há tanto tempo e ja-
mais poderia constatar a veracidade se a guerra 
não nos trouxesse até aqui, não deixaremos que 
nos escape a oportunidade, não acham? Aliás, 
estamos ainda mais empenhados em conhecê-lo, 
para termos uma ideia de perto mais ou menos, 
do local em que esse tão afamado Vesúvio tragou 
durante mais uma de suas erupções, um nosso 
patrício, por sinal, homem de letras e um arden-
te propagandista das ideias republicanas brasi-
leiras, o Silva Jardim, que não teve tempo de de-
fender-se quando sentiu que uma fenda se abria 
no solo debaixo dos seus pés, quando o visitava; 
isto em 1891. Não sei o que foi ele fazer lá, apro-
ximando-se tanto, sabendo do perigo. Por isso, 
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coitado, pagou com a vida esse seu gesto curio-
so! Até parece que o que pretendemos fazer, não 
seja também uma bruta curiosidade, hem mãe? 
Mas iremos com precaução, não se preocupe. 

Vou parando por aqui. Brevemente, enviarei 
mais notícias, se for possível. Esta entregarei ao 
nosso capelão, o padre Mozart, para dar-lhe o 
destino, esperando que chegue até vocês. Como 
não sei se irão vistoriá-la, pedi-lhe que lacrasse 
após passar pela censura, se houver; é uma su-
posição. Recomendações aos manos, cunhados, 
Lulu com as meninas e o Mário com a Família. 
Muitos beijos para os sobrinhos. 

Para a senhora, mãe, um mundo de beijos 
com muitas saudades, que peço dividi-lo em par-
tes iguais com o pai, OK? 

Do filho que, de tão distante, lhes pede a bênção.

Dante.
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POESIAS MINIMALISTAS

Ao som da melodia
Navega minha alma cansada
Escrevo versos
Na tentativa de virar canção

Todo o tempo
O tempo todo.
Aquele amor
tornou-se lembrança.

E nada poderei lhe dar, 
além dos lamentos que vêm do mar.
Essa saudade de mim
Em mim
Atordoa-me
Nas noites sem lua.

Sozinha...  
Como lembrança
Revoejo.
Pousam incertezas.

Eu me lembro
Corpo perfeito
E dona dos meus sonhos

Pensava que o tempo 
Jamais passaria

Gilcea Rosa de Souza



54

Então te amei
Encantei-me com teu sorriso
E no teu olhar adormeci
Nas minhas lembranças...

Sua doçura 
Seu olhar 
Seu sorriso
Mas, por onde andará meu passado?
Como folhas 
Ventania me leva
Seja outono
Ou inverno
Nada sobra.

Já faz muito tempo
Que vazios em mim
Sussurram-me solidão...
Meus recantos
Vasculhei
Só ilusões
Eu encontrei.

Todos os porquês
E uma única estrada
Seguir é o segredo.

De ti?
Lembranças
A nossa canção
E a mesma solidão.
Minha dança?
É solitária e simples

Gilcea Rosa de Souza
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Danço como os bichos
No meio das florestas.
Que se dane o mundo
Que se dane tudo
Que se dane você

Fantasma e fantasia.
Depois daqui, de lá e de acolá?
Segredos...
Entre idas e vindas
Resumo-me
Perdida em nevoeiros.

Faço um rascunho rápido
Tento um poema em vão
Um vazio
Cantarolo.

Lembra-se?
Sorríamos por qualquer motivo
Noites de céu estrelado
Lua cheia
Nossas canções.
Igual a você?
Ninguém...

Sempre busco
Nas curvas do rio
O silêncio do meu coração
Que aflito
Pede por águas mansas.

Gilcea Rosa de Souza
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Descobri que “melhores amigos” 
ficam, e sempre se mostram únicos.

Espero mais um dia passar
Conto segundos 
Conto minutos
Conto tudo
Só não conto que não vi 
Quando foi que o tempo passou.

Da poesia 
Eu queria alegria
Mas é tudo fantasia.
O sábado continua sem cores 
E sem amores.

Quando a noite chegar
Haja no céu tanta estrela
Que eu não saiba sequer
Se ainda estou por aqui.

Estive pensando no amor...
Verdadeiro
Medonho
E absoluto

É que dele
Sempre esperei verdades
Mas nunca provei do seu gosto.

Sim...
Flores na janela.
Minha meninice?
Só no meu olhar.

Gilcea Rosa de Souza
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“DONA”...
Era essa a canção.
Dança comigo?
Não como dona de ti
Mas com você
Absoluto de mim.
Nada de mim...
Foi o que restou.
Levaste tudo
E nos meus dias
Apenas uma dor
Tumultua-me.

Em que voo faço meu pouso?
Jamais “experimentei” 
Todas as estações.
Encontro o verão, a primavera.
Até o outono ameaça vir...

Mas,
É no inverno que te procuro.
Quanto à Lua?
Impossível ignorá-la.
Traz-me as estrelas
Em noites sem brilho.
As montanhas
Têm o silêncio que guardo em mim

Em tom de liberdade 
Fazemos festa 
Até o pôr do sol.

Gilcea Rosa de Souza
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PROCISSÃO DAS ALMAS

Em abril de 2016, fui passar a Semana San-
ta em Minas com o intuito de assistir à Procis-
são das Almas, em Mariana.  Por coincidência, 
a procissão saia de um ponto próximo ao hotel 
reservado, na Rua das Mercês, próximo à  Igreja 
Nossa Senhora das Mercês. A saída não se dá à 
meia-noite, como todos dizem, mas pontualmen-
te aos cinco minutos do Sábado de Aleluia. Antes 
da saída, há uma concentração para o preparo 
psicológico dos participantes.  

Dona Hebe,¹ uma das organizadoras, no cen-
tro da aglomeração, falava em voz alta a respeito 
das lendas da Procissão do Miserere, na época 
do padroado2 português (a partir de 1456), em 
que a atual se inspira. Seu objetivo era relem-

Jô Drumond

 ¹ HEBE RÔLA - Hebe Maria Rôla dos Santos, nascida em 1932 (84 anos), 

professora emérita do Departamento de Letras da UFOP (Universidade 

Federal de Ouro Preto)  e preservadora do patrimônio cultural. Faz parte 

da coordenação da Procissão das Almas, em Mariana (MG).

² PADROADO - O padroado foi uma negociação da Santa Sé, firmada por  

meio de bulas pontifícias, com o objetivo de delegar poderes aos monar-

cas de Portugal e Espanha no que se refere à administração e organiza-

ção da Igreja Católica. O rei “padroeiro” arrecadava e geria os proventos 

oriundos dos dízimos eclesiásticos. Tinha também o dever de construir 

igrejas, o poder de nomear os párocos  e propor nomes de bispos. Dessa 

forma, ambos os reinos tinham, ao mesmo tempo, dimensão política, 

administrativa e religiosa. A Inquisição, por exemplo, funcionava mais 

como entidade policial que religiosa. No Brasil  o padroado durou até a 

Proclamação da República.
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brar a origem e as simbologias da procissão aos 
veteranos, e ensiná-las aos novatos. Contou as 
duas  lendas, em que se baseia o cortejo. Falou 
também sobre a marcha fúnebre, “Um lamento”, 
de autoria de Aníbal Walter, tocada pela banda 
durante o cortejo, sobre as cantorias repetitivas, 
em português, e sobre o Agnus Dei, em latim.

A procissão desceu uma ladeira íngreme, em 
direção ao centro histórico. Abrindo o cortejo, 
um tipo de estandarte composto por uma gran-
de cruz, da qual pendia um longo tecido preto, 
cujas  pontas eram seguradas, nas laterais, por 
dois participantes. As primeiras “almas” segura-
vam caveiras  humanas. As demais tinham uma 
vela acesa na mão esquerda, e um osso humano 
(fêmur) na direita. 

Todos usavam túnicas e capuzes brancos, 
exceto a figura da negra morte, esguia e macér-
rima, que circulava vestida de preto entre as al-
mas, empunhando sua foice fatal. A organizado-
ra era a única que não usava capuz, mas uma 
mantilha branca rendada, cobrindo o rosto e os 
cabelos.

 Carregava uma espécie de cesto coberto de 
branco, de onde tirava penas brancas que iam 
sendo jogadas para o alto e espalhadas pelo ca-
minho. Ouviam-se os sons das matracas3 e as 

Jô Drumond

³ MATRACA - A matraca é um instrumento de percussão constituído por 
tabuinhas móveis  contendo  um pedaço de ferro. Quando agitadas, pro-
duzem uma série de estalidos secos, parecidos  com o disparo de uma 
metralhadora. É usada na Igreja Católica, na Semana Santa, quando não 
é permitido o toque de sinos das igrejas, nem de campainha durante atos 

litúrgicos.
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lamúrias das almas penadas, em tons plangen-
tes, como se estivessem sofrendo. Um bumbo 
compassado dava um ar mais lúgubre. De vez 
em quando a banda tocava a Marcha Fúnebre 
(Requiem Aeternam), em homenagem aos mor-
tos. Tudo muito lúgubre, tétrico, mas interes-
santíssimo.

As ruas de Mariana estavam apinhadas de 
gente naquela madrugada. O horário tardio é ex-
plicado diferentemente. Há os que dizem que, a 
partir da meia-noite da Sexta-Feira da Paixão, as 
almas pagam suas penas.

 ...muito se falava sobre seres horrendos a vagar 
pelas ruas da cidade após a meia-noite da Sexta-
Feira da Paixão. Ninguém saía  com medo do que 
poderia encontrar. Procissões eram realizadas de 
madrugada. Penitentes se supliciavam, fazendo 
seus gemidos ecoarem nas noites escuras. Tochas 
acesas iluminavam as ruas. Havia batida de bas-
tões nas calçadas, correntes eram arrastadas, e os 
participantes usavam roupas medievais compri-
das e esvoaçantes. Impressionavam e provocavam 
medo, gerando muitas lendas. Era perigoso não só 
sair às ruas, mas postar-se à janela (XAVIER, Ân-
gela. Tesouros, fantasmas e lendas de Ouro Preto. 
Ouro Preto: Ed. do autor, 2007, p.209)

Recomendava-se portanto, não sair de casa, 
para evitar surpresas desagradáveis. Quanto à 
razão das fantasmagóricas túnicas, o branco 
pode simbolizar tanto o absoluto quanto a mor-
te. Sabe-se que tal cor era associada ao luto nos 
países eslavos,  na Ásia, assim como na corte 
francesa. Há quem diga que, devido à precarie-
dade da iluminação pública, o branco destacaria 
mais o cortejo à luz de archotes e velas.

Jô Drumond
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O interessante é que as lendas a que tive 
acesso, sobre a origem desse cortejo (que remon-
ta, salvo engano, ao século XVIII), são variadas. 
A cada relato elas se modificam. É a velha histó-
ria de que “quem conta um conto aumenta um 
ponto”.

Segundo dizem, a Procissão do Miserere não 
podia ser vista pelos viventes. Todos deviam 
manter-se recolhidos e de janelas fechadas. 
Quem a visse morreria.

Vejamos pois, em linhas gerais, as duas len-
das em que se baseia a procissão de Mariana:

Era uma vez uma senhora muito maledicen-
te chamada Maricota de Todos os Santos, que 
vivia à janela de sua casa vigiando a vida alheia, 
para trançar mexericos. Depois de aprontar 
muita confusão, devido às suas maledicências, 
no bairro São Gonçalo, mudou-se para a Rua 
Dom Silvério. Receosa de ser novamente expul-
sa, só vigiava a rua depois que o sino da Casa da 
Câmara tocava às 21h, sugerindo que todos se 
recolhessem. Com calos nos cotovelos, de tanto 
se debruçar no parapeito da janela, observava 
o ir e vir dos transeuntes. Em uma Sexta-Feira 
Santa, depois da meia-noite, percebeu a apro-
ximação de uma procissão. Como era frequen-
tadora assídua da igreja, e como participava de 
todas as procissões, estranhou o fato de não ter 
sido informada antecipadamente daquele even-
to. Observou o cortejo. Todos de velas na mão  
usavam túnicas, capuzes. O primeiro da fila se-
gurava uma enorme cruz preta. Ouvia-se o som 
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pausado e fúnebre de um bumbo, matracas, ge-
midos, gritos lancinantes e a cantoria:

“Reza mais, reza mais, reza mais uma oração; 
Reza mais, reza mais pra alma que morreu sem 
confissão”

“Reza mais, reza mais, reza novena e trezena; 
Reza mais, reza mais pra alma que morreu sem 
cumprir pena”.

Assustada com a estranheza do evento con-
tinuou na janela a observar. Um passante apro-
ximou-se dela, com a vela acesa e pediu-lhe que 
a guardasse até sua volta. Maricota colocou a 
vela sobre seu criado mudo e voltou ao posto de 
observação. Na volta, o participante parou para 
pegar a vela, mas antes lhe  disse:

“Mulher, amanhã estaremos juntos em ou-
tras paragens. Guarde sua língua. A noite é dos 
mortos”.

Ao entrar em seu quarto, sobre o criado-mu-
do, ela deparou com um osso humano, mais ou 
menos com as mesmas dimensões da vela. Te-
merosa, ao entregar o osso, ouviu do encapuza-
do, cujo rosto não se via:

“Que isto te sirva de lição. A Procissão das 
Almas não é para ser vista pelos viventes”.

Maricota  sentiu-se mal e veio a falecer na-
quele dia.

 A outra lenda, que se mescla à primeira, veio 
à luz por meio de Hebe Maria Rôla Santos,  pre-
servadora do patrimônio cultural de Mariana.

Era uma vez uma senhora que ajudava o pa-
dre nos serviços paroquiais. Com a contratação 
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de uma moça recém-formada, para ajudar nas 
escrituras da paróquia, ela sentiu-se enciumada 
e começou a espalhar boatos a respeito da nova-
ta, dizendo que ela era mulher do padre (mula 
sem cabeça). Como ninguém acreditava em tal 
disparate, ela arquitetou um falso flagrante. Pe-
gou os sapatos do padre e colocou-os sob a cama 
da moça, indiciando que ele os teria esquecido 
ali após ter dormido com sua auxiliar. Foi um es-
cândalo, na pequena cidade. A moça foi expulsa 
da casa dos pais, abandonada pelo noivo e foi-se 
embora, como andarilha. Anos depois retornou 
maltrapilha, faminta, e acabou morrendo na cal-
çada, sem ter sido socorrida por viva alma. Du-
rante o velório, quando a senhora maledicente 
se adentrou no recinto, a defunta se sentou no 
caixão e disse:

“Está aqui entre nós quem me levantou um 
falso.”

Todos saíram correndo, apavorados. Tal se-
nhora, sentindo-se culpada, procurou então o 
padre para confessar seu malfeito e recebeu uma 
penitência inusitada: Ela teria que recolher to-
das as penas dos quintais de Mariana. Como não 
havia abatedouro municipal, as pessoas abatiam 
suas aves em casa. Depois de longo tempo re-
colhendo-as de casa em casa, a duras penas, 
pensou ter pago a penitência. No entanto, era 
apenas o início de sua pena. Agora – disse-lhe o 
padre - leve todas as penas até o alto do morro 
do Galego, espere que um vento forte as espalhe. 
O dia em que você catar a última delas, estará 
remida de seus pecados.

Jô Drumond
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 Em outras palavras: pecado sem remissão. 
Dizem que até hoje seu fantasma anda por aí, 
catando as penas espalhadas pelo vento. A cada 
relato das lendas, algo se modifica, com discre-
tas variantes. Verdades ou inverdades, o impor-
tante é que esse culto aos mortos  mescla folclo-
re, lendas, religião e fé, mantendo viva uma das 
tradições da mais antiga cidade de Minas Gerais, 
sua primeira capital.

(abril 2016)

Jô Drumond
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A MAIS COSMOPOLITA DE SEU TEMPO: 
EMILIA PARDO BAZÁN 

Desde que vocês escrevam o que dese-
jarem escrever, isso é tudo o que im-
porta; e se vai importar por séculos ou 
apenas por horas, ninguém pode dizer. 

Virgínia Woolf

Neste trabalho, propusemo-nos a biografar 
brevemente a galega Emilia Pardo Bazán, cujo 
perfil construímos tendo como base as leituras 
de textos que tratam de sua vida e obra, como a 
tese de doutorado de Maria Mirtis Caser: Entre o 
que se vê e o que se esconde: a representação da 
mulher em contos de Emilia Pardo Bazán (2008). 

PERFIL
1- Nome completo: Emilia Pardo Bazán.

2- Data de nascimento: 16 de setembro de 1851.

3- Nome dos pais: Don José Pardo Bazán y Mos-
quera y Doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza.

4- Estado civil: aos dezesseis anos, em 10 de 
julho de 1869, portanto, casei-me com José Qui-
roga Pérez de Deza, que estava com vinte anos e 
era estudante de Direito. Porém, separamo-nos 
de forma amigável, já que naquele momento não 
existia divórcio na Espanha, porque ele não acei-
tava a minha condição de escritora.

Karina de Rezende-Fohringer
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5- Filhos: tivemos três: Jaime, Carmen y Blanca.

6- Profissão: escritora.

7- Hobbies: viajar (Londres, Viena, França) e es-
tudar línguas (inglês, alemão, francês) para ter 
o prazer de ler em língua original meus autores 
preferidos.

8- Escritores preferidos: Kant, Spinoza, Santo 
Tomás, Aristóteles e Platão.

9- Pessoas que mais admira: meu pai, que ti-
nha claríssima inteligência e uma instrução inco-
mum, e Don Francisco Giner de los Ríos, porque 
me ensinou aquele sentido de tolerância e respei-
to para com as opiniões alheias, quando essas 
são sinceras. Mostrou-me a importância de es-
tudar, de viajar e de conhecer idiomas e autores 
estrangeiros. Com suas ideias feministas, ensi-
nou-me a professar a igualdade entre os sexos.

10- Defeitos maiores: para a sociedade madri-
lena em que vivo, meu maior defeito é não que-
rer participar das reuniões sociais como fazem 
as demais mulheres. Eu quero é estar presente 
nas reuniões do Parlamento, nos círculos literá-
rios. Dizem que sou uma mulher que se mete em 
tudo... absolutamente em tudo.

11- Qualidades: sou uma feminista precoce, 
não atendo, portanto, pelo codinome de “ángel 
del hogar”.

Karina de Rezende-Fohringer



67

12- Alegria: viver de minha literatura; obter 
prestígio por causa de minha literatura; ter ca-
pacidade para assimilar o novo.
 
13- Tristeza: ver que somente para os homens 
“Todas ventanas, y para la mujer, obstáculos to-
dos”. Para o espanhol, tudo pode e deve transfor-
mar-se. Só a mulher deve permanecer imutável.

14- Lugar preferido: o mundo

15- Sua divisa: não pode haver dois tipos de mo-
ral para dois sexos.

16- Uma frase: “Voilà bien l’espagnole”, excla-
mou Victor Hugo, quando o conheci em Paris. 
Ao saber que o poeta tinha uma má impressão 
da Espanha, saí em defesa de meu país e mos-
trei, com elegância e convencimento, que estava 
equivocado.

17-  Que diz da moda: “asunto que parece frívo-
lo y no lo es tanto como parece”.

18- Opinião sobre a vida: a frivolidade da vida 
mundana tem grande poder de sedução. “Todas las 
mañanas visitas, o al picadero a aprender equita-
ción; todas las tardes en carruaje a la castellana; 
todas las noches a teatros o saraos” e pode nos des-
viar daquilo que realmente gostaríamos de fazer.
 
19- Opinião sobre a morte: a agitação de Madri 
me deixou um vazio na alma, um sentimento de 
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angústia inexplicável. Naquela época, vivi uma 
espécie de morte, pois eu não estudava, não pen-
sava, não trabalhava e nem escrevia.

20- Mais alguma coisa a declarar: Contrarian-
do todas as expectativas da época, dada a minha 
condição de mulher, escrevi romances, obras de 
teatro, mais de seiscentos contos e inúmeros en-
saios abordando temas variados, em linguagem 
moderna e demonstrando domínio da poética re-
alista-naturalista. 
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O DESCOSTUME DO CASAMENTO

A partir dos anos de 1970, em Vitória, ocor-
reram mudanças econômicas que permitiram o 
acesso de milhares de mulheres trabalhadoras 
ao mercado de trabalho que se abriu com a im-
plantação dos Grandes Projetos Industriais, fe-
nômeno que traçou profundas transformações 
na vida da mulher vitoriense. Uma dessas trans-
formações diz respeito à sua relação com a ins-
tituição do casamento, pois depois de deixarem 
de depender economicamente do pai e/ou do 
marido, as mulheres passaram a se relacionar 
de forma diferente com o casamento. Acostuma-
das que foram à condição de trabalhadoras sem 
remuneração, seja atuando no espaço domésti-
co, seja desenvolvendo atividades no campo, em 
uma sociedade que ainda traz resquícios do re-
gime patriarcal, as vitorienses, ao ingressarem 
no mercado de trabalho remunerado, elabora-
ram novos padrões de conduta. Essas mulheres 
mostraram-se socialmente capazes de gerir seu 
próprio sustento e o de sua família, além de alte-
rarem o projeto socialmente considerado o ideal 
da vida feminina: o casamento. 

Depois que as mulheres emprestaram sua 
mão de obra para contribuir na manutenção fi-
nanceira da família, deixaram de ser considera-
das simplesmente seres passivos de reprodução, 
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mostrando  capacidade em gerir seu próprio sus-
tento e o de sua família. Foi essa transformação 
no status econômico feminino que caracterizou 
a mudança das relações femininas com o casa-
mento.

Muitas mulheres desistiram mesmo de ca-
sar, preferindo morar com o companheiro sem 
precisar assinar nenhum documento perante a 
Justiça Oficial ou a igreja. Alteraram completa-
mente as tradições que as levavam ao altar vir-
gens e com pouca idade. Socializadas para se-
rem esposas e mães, foram também estimuladas 
a estudar e a aspirar à autonomia e à igualdade, 
deixando de lado o casamento como única alter-
nativa de seu destino e, em meio a um mundo 
de possibilidades, não se acanharam diante do 
rompimento conjugal. 

Concretamente, o enfraquecimento da impor-
tância do casamento na vida feminina pode ser 
visto por meio do aumento do número de uni-
ões consensuais, igualmente pela perda da im-
portância dos casamentos religiosos, pela queda 
quantitativa de casamentos oficiais, pelo aumen-
to considerável do número de separações e di-
vórcios, além de as mulheres se casarem cada 
vez com mais idade. 

No que diz respeito à mudança da idade da 
mulher em relação ao  casamento, revendo a 
trajetória da mulher na história recente capi-
xaba observa-se que, ainda na década de 1950, 
era costume a menina casar-se antes de com-
pletar vinte anos, e aquelas que ultrapassavam 
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essa idade sem um marido em perspectiva nor-
malmente sentiam constrangimentos ao serem 
abordadas por cobranças sociais que as con-
sideravam ‘encalhadas’. As que chegavam aos 
vinte e cinco anos sem se terem casado eram es-
tigmatizadas como solteironas e viviam sujeitas 
a constantes embaraços e insatisfações, além de 
serem forçadas a um controle obrigatório de sua 
reputação. Como não arranjavam marido para 
sustentá-las, elas eram consideradas um peso 
para a família e somente aquelas que desenvol-
vessem alguma atividade que gerasse remune-
ração capaz de sustentá-las poderiam viver mais 
sossegadamente. 

As mulheres que acorreram ao mercado de 
trabalho, em fins dos anos de 1950 e durante 
a década seguinte, influenciaram suas filhas a 
buscarem um estudo que as profissionalizasse 
e as ajudasse a conseguir emprego com o fim 
de se tornarem independentes, libertando-se, 
em parte, das expensas financeiras masculinas 
que deram poderes aos homens sobre elas. As 
que foram educadas para repetir o papel social 
de suas mães e tiveram que reorganizar suas 
vidas para se adaptar à nova condição de traba-
lhadoras fora do lar, já não mais permitiam que 
suas filhas imitassem sua trajetória social. An-
tes, trataram de orientá-las para que tivessem 
uma vida melhor. 

Essa geração de mulheres foi protagonista de 
uma série de mudanças nos códigos de compor-
tamento e nas relações entre os gêneros. Dentre 
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essas mudanças, destaca-se a redefinição de prá-
ticas e ideologias desafiantes da dicotomia entre 
papéis sexuais que levaram mães a matricularem 
suas filhas em escolas que iriam prepará-las para 
o enfrentamento do mercado de trabalho, alte-
rando significativamente a idade das mulheres 
para o casamento.

Tão logo concluíam o curso primário e, com 
aproximadamente, 16 anos de idade, as jovens 
que não tinham perspectiva imediata de casa-
mento, iniciavam a busca por um emprego que 
lhes desse condições de burlar a tradição de de-
pender economicamente  de um marido, apesar 
de não descartarem a ideia do casamento. 

O ensino superior gratuito, especificamente 
os cursos da Universidade Federal do Espírito 
Santo, permitiu que no início da década de 1970 
as moças já constituíssem 44,68% da população 
que frequentava o ensino superior em Vitória. E, 
isso, de certa forma proporcionou ganhos às mu-
lheres, pois desempenhou um papel importante 
no crescimento de uma consciência favorável à 
entrada de outras mulheres no mercado de tra-
balho, produzindo efeitos que, associados às mu-
danças culturais ocorridas após aqueles anos, 
evidenciaram-se na evolução etária casadoura da 
população feminina capixaba. O que antes era 
tomado como um elemento tradicionalmente for-
te no controle cultural da vida feminina (a idade 
ideal para o casamento), diante do confronto com 
a nova realidade de vida das mulheres, que viven-
ciaram significativas alterações no perfil de sua 
relação com o casamento, tomou novos rumos.     

Maria Beatriz Nader
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Além disso, as mulheres que se profissionali-
zaram e que buscaram empregos que as susten-
tassem e, muitas vezes aos seus familiares, tam-
bém mudaram a forma de se relacionar com o 
casamento, pois as solteiras passaram a adiar o 
casamento para cada vez mais tarde, ou mesmo 
a nunca optar por ele, e o trabalho remunerado 
passou a representar respeitabilidade social, au-
mento da autoestima e, principalmente, liberda-
de de escolher seu próprio destino. Quando se 
casaram, grande parte das mulheres continuou 
trabalhando, principalmente para não depender 
economicamente do marido. Depois de séculos 
colocadas em planos sociais como o segundo 
sexo, por não terem independência econômica, 
as mulheres exigiram estar em pé de igualdade 
com o sexo oposto. 

Desta forma, pode-se considerar que os efei-
tos das transformações econômicas e sociais 
ocorridas na cidade de Vitória, assim como o 
acesso à educação e ao mercado de trabalho, 
que traçou mudanças específicas na vida da mu-
lher, juntamente com a Lei do Divórcio (Lei n.° 
6.515, de 26 de dezembro de 1977), possibilita-
ram enorme mudança na relação das mulheres 
com o casamento, sem falar que o rompimento 
do vínculo conjugal tornou-se uma constante na 
vida feminina capixaba, o que pode ser obser-
vado nos levantamentos estatísticos sobre o di-
vórcio em Vitória e nos documentos de registro 
dos casamentos, que mostram que o tempo do 
casamento se altera dentro dos grupos de idade 
e sofre influência direta da profissão feminina.  

Maria Beatriz Nader
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Assim, se em Vitória, até a metade dos anos 
de 1960, o mercado de trabalho ainda era restri-
to à participação feminina, e a idade das mulhe-
res, quando se casavam, variava entre 17 e 20 
anos, na década de 1970, época em que o mer-
cado capixaba de trabalho iniciou seu processo 
de abertura à participação feminina, essa média 
saltou para 22 anos, havendo significativas alte-
rações a partir da década seguinte. Mas, isso, é 
outra história. 

Maria Beatriz Nader
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VITÓRIA, A ILHA DE OUTRORA

Vitória, ilha que flui e reflui perdida num oce-
ano de recordações cheias de quimeras e de fan-
tasias...

Sonhos longínquos perturbam-me a mente, 
velada pelos fantasmas de minha juventude - 
o ontem - imagem congelada no tempo! Cidade 
tranqüila, ruas sem muito brilho, com luzes opa-
cas, porém alegres, de gente feliz rumo à espe-
rança. Cidade sem violência, onde se podia pas-
sear a pé, de bicicleta ou de carro, pois nenhum 
perigo havia.

Ah! minha ilha, cercada de águas puras sem 
a poluição das grandes empresas que, se trou-
xeram o progresso, infelizmente também trouxe-
ram a poluição e suas consequências que geram 
perturbações e doenças.

Vitória, nunca mais será a mesma, aquela de 
minha infância e adolescência que eu vi, vivi e 
cresci. Parafraseando Casimiro de Abreu... Oh! 
Que saudades que tenho, da aurora da minha 
vida, de minha infância querida, que os anos não 
trazem mais! [...]

Vou até a minha Rua que se chamava Rio 
Novo, na Praia do Canto. Lembro-me de estar 
junto à criançada que se encontrava para jogar 
bola, brincar de fazer comidinha no Cruzeiro (pe-
dreira ao lado de minha casa, onde se instalou 
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uma cruz grande e iluminada); pular amarelinha 
e jogar bola de gude com os meninos da vizi-
nhança. As tardes eram felizes; após as obriga-
ções da Escola, tínhamos direito a passear pelas 
ruas da Praia do Canto, sem medos de assalto 
ou seqüestro; sentávamos nos muros das casas 
a jogar conversa fora, a flertar com os meninos 
que se chegavam sorrateiramente, a segredar e 
discutir sobre os arrasta-pés dos fins de semana 
no Clube Vitória.

As ruas eram estreitas, com o direito de vir 
e ir sem olhar pros lados...sem nenhum perigo.

Caminhando hoje pelas largas avenidas à 
beira do mar da Praia de Camburi, o bairro que 
adotei após o casamento e a maturidade, onde 
parte das areias do mar foi roubada pelo progres-
so vejo-me nos meus sonhos de menina quando 
toda a gurizada da família se juntava com pa-
pai e mamãe, os onze filhos - Iara, Vera, Inaiá, 
Guaraci, Zezé, Lulu, Eu (a sétima das meninas), 
Wilsinho, Rita, Tadeu e Bira. “Viajava-se” literal-
mente para se chegar à praia, pois parecia bem 
distante do centro e mesmo da Praia do Canto, 
onde morávamos, pois a única ponte existente 
era a Ponte da Passagem, que só dava passagem 
a um carro por vez; e como existiam tão poucos 
carros naquela época, não havia nenhum proble-
ma. Na praia fazíamos pic-nic; poucas pessoas a 
freqüentavam, pois o transporte era difícil. Eram 
muitos quilômetros para se chegar ao mar com 
toda sua deslumbrante e infinita extensão; mon-
tanhas de areia com vegetação rasteira, cobria a 

Maria das Graças Silva Neves



77

visão da avenida beira-mar, apenas de mão-du-
pla. No areal, diversidade de pitangueiras, coqui-
nhos, araçás, frutinhas as quais a garotada se 
divertia a comer, a brincar em torno das árvores 
de pique-esconde. Quando cansávamos, voltáva-
mos à beira do mar, para catar mexilhões; um 
furinho na areia já era o bastantes para cavar-
mos e o bichinho aparecia.Tudo era divertido, 
pois a tranqüilidade nos permitia saltar, correr e 
brincar sem nenhum risco!

Hoje, vejo uma Camburi diferente, onde o 
desenvolvimento devorou as casas pequenas ou 
grandes, e o charme dos bares na orla maríti-
ma foi desaparecendo dando lugar aos arranha-
céus, como um enorme paredão e uma verdadei-
ra selva de pedras.

Esse saudosismo não é apropriado para 
quem vive num século informatizado e tecnoló-
gico, mas a tristeza em mim é parte da emoção e 
do espírito...ela chega sussurrando e lamentan-
do o desenvolvimento urbano desarticulado e de-
sordenado em mudanças que geram a evolução 
dos tempos sem o romantismo do lugar e a doçu-
ra do viver. Eu me vejo como uma transeunte, de 
passagem; faço “couper” na praia de Camburi, 
mas ao fitá-la com seus grandes prédios perco-
me no tempo em que tudo era calmaria, amiza-
de, família... e aquelas boas e “antiquadas” rela-
ções porta a porta, berço da verdadeira amizade. 
Vitória cresceu; nossa ilha correu tanto que em 
trinta anos, o chegar do progresso até modificou 
o comportamento das pessoas. A pureza de um 
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sentimento provinciano, onde todos se conhe-
ciam e viviam como uma grande família, eva-
porou-se no tempo. A frenética busca por mais 
recursos financeiros, apartamentos de altíssimo 
custo, o exagerado consumismo; nos tornou um 
produto do meio. Não existe mais o tempo para 
se comunicar, o tempo para se visitar, o tempo 
para ouvir o amigo que precisa de ajuda; tudo 
tornou-se uma corrida atrás de conquistas, uma 
competição para se dar bem na vida, seja na po-
lítica e, ou num emprego público. A modernida-
de é como um trator que passa destruindo tudo 
de bom que a ilha já teve.

Eu peço desculpas aos meus filhos, netos e 
às futuras gerações, por estar me sentindo hoje 
de maneira lesada, por não ter mais o mesmo 
por do sol, lindo, colorido com raios dourados 
iluminando as tardes de verão da ilha, numa ci-
dade doce, tranqüila que o progresso nos roubou 
e que vocês, mais jovens, talvez jamais poderão 
ver e ter. E, quem sabe, nem se importarão, pois 
nasceram numa época de um mundo fértil, ex-
plosivo, coberto por um céu esfumaçado de po-
eira negra.

Eu então escolho um acalanto - olhar a pai-
sagem de nossa ilha sem fixar o olhar e me per-
mitir penetrar no mundo dos sonhos vagos, dos 
vagos sonhos em busca de um tempo único que 
já se foi, mas na minha imagem interior, Vitória, 
nossa ilha, continua viva como outrora.
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ROUPAGEM DA ALMA

Viajora do infinito,
em que paragem sideral
deixei perdida
a minha face oculta,
enigma indecifrável
do meu ser imortal?

Fui noite e dia,
água e fogo,
pranto e riso,
tristeza e gozo
sombra e luz.

E, vida após vida, 
unindo as linhas contrastantes
do meu EU, 
com a agulha da DOR,
vou tecendo a roupagem 
etérea,
translúcida, 
única,
que cobre minh’alma 
ainda desnuda
do verdadeiro e puro AMOR.

Maria do Carmo Marino Schneider
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MUTAÇÃO

Eu tinha uma alma iluminada,
de áureas esperanças adornada,
a cintilar qual raio e luar...

Eu tenho uma alma entristecida,
de sombras de constelações perdidas,
a refletir as trevas, devagar...

Alma, quando serás lâmpada acesa,
perene, sem as névoas da tristeza,
a expandir a luz de um vero amar?

Maria do Carmo Marino Schneider
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MARCA

Há amor tão decisivo
que cola feito adesivo
na alma e não se destaca.

E permanece visivo,
mesmo se arrancado vivo,
pois já imprimiu sua marca.

PÁGINAS DA VIDA

São assim as páginas da vida:
no livro da alma, em preto e branco,
a poesia é a palavra colorida.

Maria do Carmo Marino Schneider
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ÁLBUM DE FATOS

Ontem à noite, sem muito o que fazer, acabei 
remexendo em antigos guardados. Dentre eles, 
nosso velho álbum de família. Nele, a capa en-
velhecida, as páginas amareladas, nele nossas 
lembranças, nossas esperanças, nossas vidas. 
Envelhecidas, em alguns momentos, envileci-
das. 

E essa lágrima que teima em descer, desde 
ontem... Que faço da lágrima, escondo-a onde? 

Também, tão velho esse álbum... Tão velho 
esse algo, que sinto aqui dentro: um resquício 
de felicidade, um pouquinho da meninice no 
campo, da juventude perdida, um olhar no tem-
po, um soluço e no canto do olho, uma lágrima. 
Uma outra visão de mundo, um gosto de anti-
gamente - e de tanto mais quero - uma valsa, 
um bolero, lembranças dos nossos domingos. E 
muita, mas muita saudade.

Mas também um cheiro de papel velho, de 
vida velha e antiga e o desejo de vida nova. E 
essa lágrima, que teima em cair pelo rosto, fugi-
da de não sei onde, restinho de não sei quando.

Vida? Que vida? Perdidos cada um na poeira 
do tempo, cada um pro seu lado e eu aqui, sozi-
nha, longe no tempo e no espaço, a rememorar 
fatos e tolos desafetos, a desejar não ter esco-
lhido o difícil caminho de um lugar estranho, 
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Maria Esther Torinho

em busca de um perdido tesouro. Bem que fui 
avisada: seria um caminho sem volta. E acaso 
o aviso adianta? Para quem vai em busca do so-
nho, importa se o pão à mesa de casa é mais 
farto, quando as estrelas de longe parecer piscar 
mais fortes e muito mais alto?

Onde aquela ternura de antes, se nossos ca-
minhos, antes tão juntos, hoje tão divididos... 

Hoje, folheio o nosso álbum. Um álbum de 
fotos, de fatos, de fato. Recheado de lembran-
ças, de fatos, só no meu peito este vazio, estes 
ais. Lá dentro, toda nossa vida. Em mim, o arre-
pio, o silêncio e nada mais.

A poesia em falta - ou em alta?
No filme Asas do Desejo, de Wim Wenders, 

Nele passeiam temas como a vida, a passagem 
do tempo, a consciência a respeito de si e a des-
coberta da própria identidade.

No filme, duas visões a respeito do mesmo 
tema: a dos anjos (em preto e branco) e a dos se-
res humanos (colorida), tratando-se de um filme 
que “se assume como poesia, antes de qualquer 
coisa, então uma outra pergunta pertinente se-
ria: porque a poesia, inserida no cinema, que é 
uma arte que vende, que rende milhões?

Faço essa pergunta porque dizem que Poesia 
não vende, que ninguém lê, por isso não se edi-
ta, pra quê gastar dinheiro inutilmente? 

Entretanto, ultimamente temos observado 
uma procura maior por Poesia, ao lado da bus-
ca de novos autores, novas leituras. De vida, de 
mundo. Ou talvez de uma nova forma de apre-
ender o mundo, uma nova linguagem, novas 
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formas de expressão que possam minimizar a 
repressão que tantas vezes chamam de vida. 

Contraditoriamente, que a contradição é ine-
rente ao ser humano, uns dizem que a poesia 
está em alta, outras a dizem em falta. 

Não sei se é por coincidência que também 
existe uma busca muito maior, desde o fim do 
milênio passado e que se adentra por este, ainda 
com maior força, por assuntos esotéricos, autoa-
juda e congêneres. 

Pois bem: em Asas do Desejo, o anjo Damiel 
apaixona-se por uma mulher e por amor torna-
se humano. Mal sabe o que vai passar nos quin-
tos dos infernos que é a vida aqui na Terra, mas 
por amor, vale a pena arriscar, abandonar as co-
modidades concedidas aos anjos, incluindo-se aí 
a imortalidade.

A contradição é que, passando a ser mortal, 
buscará no amor e através dele, a imortalidade 
à qual renunciara. Então vê-se que a renúncia 
é apenas temporária, tendo as buscas e o sofri-
mento como pano de fundo para aventuras de 
que o reino dos céus provavelmente anda caren-
te. 

No final do filme, ele escreve: “Eu sei (...) ago-
ra (...) o que (...) nenhum anjo (...) sabe”, o que 
nos leva a alguns questionamentos. Em primeiro 
lugar, o que será que só Damiel sabe?  

O que Damiel sabe, segundo Betty Fuks (2), 
é que a condição de mortal faz o sujeito buscar a 
imortalidade no desejo. Por sua vez, a trapezista 
Marion conquistou a angelitude ao perceber que 

Maria Esther Torinho
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a vida e os objetos que nela desfilam são apenas 
transitórios, mas nem por isso menos belos.  

Também em A Rosa Púrpura do Cairo, a per-
sonagem sai da cena, transporta-se para a vida 
real. Mais uma renúncia aparente: deixando de 
ser apenas um marionete nas mãos do autor e/
ou do diretor, adquire vida própria. Mal sabe que 
arrisca-se a tornar-se agora um marionete diver-
so do que era antes, joguete nas mãos do amado 
ou de sua própria paixão. Mesmo assim, vale a 
pena o risco. 

Sempre vale a pena, porque a alma humana 
jamais é pequena e ainda mais crescerá, poden-
do adquirir dimensão infinita e inusitada se nos 
entregarmos às asas do sonho. 

Porque enquanto por amor, anjos tornam-se 
humanos, também em nome do amor, humanos 
transformam-se às vezes em anjos, outras em 
insanos.  

E o que tem isso a ver com a Poesia, em alta 
ou em falta? 

Bem, a Poesia é outra forma de nos entregar-
mos ao pássaro da liberdade, para navegarmos 
com ele pelo espaço infinito, mesmo que acor-
rentados a seu corpo, para termos a nossos pés 
a visão do globo, a visão do todo. E se cairmos do 
alto, terá valido a sensação de conhecer o des-
conhecido, terá valido a pena a gaze, o gosto, o 
gozo, o tumulto e até mesmo o túmulo.

Maria Esther Torinho
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ARTES E ARTÉRIAS AZUIS1

Brincadeira/homenagem a Angel Blue          
(Andréa Augusto)

Tenho uma amiga muito engraçada, nos co-
nhecemos há pouco tempo e até agora só troca-
mos bytes, mas já a admiro um bocado. Eu já a 
conhecia de nome, de um site de Literatura onde 
é uma das editoras. No entanto, ela tem se reve-
lado uma personalidade muito interessante. Se a 
chamam de poeta, diz que não, que não é nada 
disso, que poetas são as outras e que, a partir de 
agora, vai tirar o time do campo Poesia, vai ficar 
na arquibancada. 

Também dizem que ela tem veia humorística. 
Aí ela responde que não é veia, é artéria. Aliás, 
não é artéria, é arteira. Arteira, isso sim, é que 
é essa amiga. Uma graça de pessoa, com um ta-
lento e um bom humor desse tamanho. É claro 
que eu nem chego perto de tanto senso de hu-
mor, mas atrevo-me a contar a interessante co-
média de seu casamento. 

Na igreja, toda enfeitada, o noivo à espera, 
nervosíssimo, doido para terminarem a cerimô-
nia para que depois do depois pudessem ir pas-
sear no “shopi”, embora tivesse prometido a ela 
uma escapada até a praia. 

1- Texto um tanto ou quanto antigo, mas muito pouco conhecido.

Maria Esther Torinho
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A noiva está atrasada, e caía fora. Mas a noi-
va moderna, não. Não quer casar! Casar, minha 
santa? Mudar de nome, mexer em todos os do-
cumentos ao entrar no carro quebrou o salto do 
sapato. Teve que trocar o dito cujo. É entrar de 
novo no carro e bater com a cabeça na porta; tem 
que passar na farmácia, fazer curativo no galo da 
testa, que ameaça cantar em horas impróprias. 

Ao entrar na igreja, a moça olha para um e 
outro lado, dá um sorriso tipo “como fui me me-
ter nessa? Igreja, véu e grinalda? Nem sei como o 
Sr. Blue me convenceu a enfrentar essa. Danado 
ele, tanto que insistiu, acabou me trazendo pro 
altar. Acho que foi praga de madrinha!” 

Imaginem vocês: antes a noiva dava graças a 
Deus quando ele casava; o ruim era quando ele 
provava a maçã documentos, uma trabalheira 
danada para depois separar? E começar tudo de 
novo: pede o divórcio, discute pensão, quem fica 
com os filhos, visitas e tudo o mais?! E depois, 
mudar de nome novamente. E novamente entrar 
para a guerra da paquera? Ah, não, bem que eu 
não queria! 

E lá está ela entrando na igreja. Será o pri-
meiro close da filmadora. Ainda imersa em suas 
considerações, ela para, meio aérea. Mas o pa-
dre, um velho rabugento, atropela os ouvidos da 
plateia: 

— Já está atrasada e ainda para? 
Todos ficam sem graça. Um dos parentes da 

noiva pede ao padre um pouco de paciência. 

Maria Esther Torinho
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A noiva começa a avançar pela passarela, 
mas tropeça no pé do pai e vai direto de encontro 
ao altar, numa avalanche, como montes de rou-
pas que caem, quando abertas as portas de um 
certo armário. 

O padre assusta-se e o primo, Marcelo Au-
gustino, lhe diz: 

— O senhor não estava com pressa? Ela veio 
voando. 
O padre não entende nada, mas o Marcelo 
continua: 
— Por isso que eu a am... admiro. Sempre 
inovando... Tinha era que ser minha noiva. 
E a noiva voadora só não bate com o queixo 

no altar porque o Sr. Boi rapidamente a segura. 
Sr Boi que tinha sido atleta e que, para surpre-
sa geral, segura pela linda cabeleira a Rapunzel 
dos tempos modernos. E a nossa noivinha passa 
toda a cerimônia rindo. 

— Srta. Blue, aceita o Sr. Blue, aqui presen-
te, como seu legítimo esposo? 
— Sim, seu padre, tem jeito? Não levo jeito 
nem pra cair na igreja e ir pro Pronto Socor-
ro... 
O noivo nem ouve direito a resposta, mas dá 

graças por ter conseguido socorrer sua amada. E 
o padre insiste: 

— Como, minha filha? Responda a minha 
pergunta: aceita o Sr. Boi, aqui presente, 
como seu legítimo esposo? 
— Não é que eu aceite, Sr. Padre, já to amar-
rada mesmo... 

Maria Esther Torinho
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E a ladainha continua, apesar da impaciên-
cia da noiva. 

Terminada a cerimônia, mal as pessoas che-
gam ao salão de festas, a noiva inventa uma des-
culpa qualquer e some. O noivo vai procurá-la e 
desaparece também, e todos ficam pensando que 
estivessem muito impacientes pela lua de mel. 
E como em um certo romance de conhecido — e 
falecido escritor — a festa continua, mesmo na 
ausência da noiva. Ou de ambos. 

No entanto, consta nos anais da freguesia lo-
cal, que a noiva foi vista saindo dos seus aposen-
tos casadoiros diretamente para uma certa sala 
de chat, para encontrar-se com amigos virtuais, 
enquanto o Sr. Blue dormia pesadamente o sono 
dos justos, após ter tomado um copo de champa-
nhe com o qual a noiva o entregou aos cuidados 
de Morfeu. 

Dizem que o noivo, depois disso, ficou gira; 
vive com o nome da noiva na boca mas como 
confunde as cores, ora chama-a de Miss White, 
ora a chama por Miss Yellow e por aí fora; ficou 
como um pardalzinho doente e de asas partidas, 
implorando pelos cuidados da amada; nunca 
mais quis casar, anda por aí com ar de passa-
rinho, cantando umas e outras, mas falou em 
casar, sai correndo. 

A noiva até hoje passeia pelas salas de chat, 
com amigos aos blocos, e quando a pedem em 
casamento, dá risada. Ninguém entende porque 
uma moça dá risada ao ser pedida em casamen-
to, mas na cidade em que ela mora ficaram duas 

Maria Esther Torinho
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frases: “Noiva que casa e vai pro chat, é fato que 
não se repete” e “Noivo dormido não pode ser 
bom marido” Ao que acrescento: Noiva destram-
belhada, ou vai ter muita sorte na vida, ou vai 
ser para sempre azarada. (isso foi o que vi nas 
cartas). 

Bem, minha gente, não sei até que ponto 
gostaram da história, mas qualquer coincidência 
com personagens reais é mera discordância, afi-
nal blue é apenas uma cor em inglês.

Maria Esther Torinho
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SOLIDÃO
 

Fiquei numa solidão doída.                                                                                          
Há vozes ao meu lado
mas não distingo
a que gostaria de ouvir.

Estou intimidada com a vida
que era tão expressiva
e me fazia rir.

Tenho que enxugar meus olhos                                                          
por sentir-me tão só,
de tristeza incontida.

E rilhar os dentes, louca,
as unhas enterrar às mãos fechadas.

Mas sorrir e sorrir 
e, pouco a pouco,
estrangular as dores sufocadas.
 

Maria Filina Salles de Sá de Miranda
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O VALOR DA AMIZADE

Nesta fase da vida
é que reconheço
o valor da amizade.
Amizade que consola,
que preenche espaços
e que me faz ver
este mundo tumultuado                                                                                                  
Um pouco melhor.

Estou caminhando
pedindo que a tristeza                                                                                                    
não seja mais minha companheira.                                                                      
Quero sorrir e, pensando no ontem,                                                                    
posso de novo sorrir.

Maria Filina Salles de Sá de Miranda
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REGISTRO

Estou na varanda, numa cadeira do papai, 
confortável, que abrigou, por algum tempo, o 
meu amor, Negil, A casa foi um presente que 
Deus nos deu. Uma piscina de água sempre té-
pida, onde tenho dado algumas braçadas de bra-
ços velhos.

O céu está completamente azul. De brigadei-
ro. De repente, na pontinha da varanda, os sa-
biás que cantam levam comida para os filhotes, 
naquele ninho de amor. Acreditem, “minha casa 
tem palmeiras onde cantam os sabiás”. Os co-
queiros farfalham o dia inteiro num sonho ins-
tigante. Estou na Bahia. Em Vilas do Atlântico, 
lugar que aprendi a gostar, por tudo de bom. É 
uma magia. Estamos vendendo o imóvel. Ficou 
longe para administrar. Aqui, perto de mim, ago-
ra, o Waltinho faz uma homenagem de despe-
dida. Ele toma conta de uma casa em frente à 
nossa. É de uma sensibilidade impressionante. 
E chora, e chora... Olhos vermelhos de tantas lá-
grimas. Sua mulher, Jane, mandou-me um pra-
to de empadinhas.

Nossa Senhora! Quanta coisa bonita de viver, 
de sentir, de emocionar. Tenho que ir embora. 
Consegui passar a casa. Levo saudades e lem-
branças. E que lembranças...

Lágrimas, muitas lágrimas estão caindo como 
cachoeira em meu coração.

Maria Filina Salles de Sá de Miranda
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TURBILHÃO

Este é um dia sem boas novidades. Terminou 
sem acontecer nada, como tantos outros que se 
passaram por mim.

Após as novelas fui me deitar. O sono não 
veio. Por meu cérebro passaram cenas que me 
levaram a um passado. Há tanto tempo perdido! 
Que pena! Quanta coisa perdida, um mundo de 
preconceitos não me deixou viver.

Agora é quase meia noite, já tomei meu com-
primido, espero dormir bem.

Portas se fecharam.  
Luzes se apagaram.  
Dói fundo no peito  
Perdi a visão.

Anjos atônitos mostraram   
Resto de uma imagem 
Resto de um olhar. 
No final do meu dia 
Só inquietação.

Amanhã quero viver
Como aventureira.
Não importam chuvas e ventos.
De índole atrevida

Maria José Menezes 
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Agarro a muralha do tempo 
No meu sombrio entardecer.
Estou sozinha, amor volante,

Uma tristeza feito solidão  
Percorro um caminho errante

Ai se eu pudesse esquecer
Os meus muitos anos 
Um mar de desencontros
Montanhas sabre os ombros

De decepções e enganos.  
Venci a dor da alma
Também a do coração.
Hoje me sinto forte
Redimida pelo perdão.

A paz renovada
Me fará sorrir. 
Silenciosa, emocionada
Definirei meu caminho
Meus valores.

Para melhor me conduzir 
Sem pedras, sem espinhos.
Sou livre, no momento,
emoção, eu sou prisão.

Maria José Menezes 
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É CARNAVAL

Os tambores ressoam.
Gente que ri e canta
ao prazer da folia.
Gente que curte seu corpo
esquece a sua alma
 Porque é Carnaval.

Mulheres quase nuas
pulando e cantando,
estrelas buscando esplendor,
essências dos salões, das ruas
entre palhaços e pierrôs
 Porque é Carnaval.

Uma noite infinita.
Mulheres em desvarios,
alegres, combalidas
entre homens acabados
se deitam em restos orvalhados,
esteira de folhagem ressequida
 Porque é Carnaval.

Ainda fantasiadas,
elas seguem rumo ao mar,
esperam lavar suas almas
até então arruinadas,
mentes empobrecidas.
Seus corpos já estão lavados
de suor e muita bebida

Porque acabou o Carnaval

Maria José Menezes 
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SER MULHER

Frágil, porém gigante
na coleta de atividades.
Como autêntica guerreira
lutando para sobreviver
age com capacidade
.
Você mulher se destaca
em qualquer momento,
em qualquer lugar.
Nos salões, nas academias,
na arte de cozinhar.
Do congelado, ao omelete,
do leite, à ambrosia,
rocambole, uma torta especial.
Sua habilidade,
seu encanto pessoal
funcionam
como sutis segredos
na arte de bem viver.

 

Maria José Menezes 
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ENLEVO

Poesia é arte é cultura,
história criatividade.
Não tem forma estrutural,

não é aprendizado.
Poesia é sonho, fantasia,
é viver emocionalmente
o seu dia a dia.
É brincar na chuva,
entoar cantigas de roda,
viver o hoje, o amanhã,
ganhar a lua cheia,
baladas da noite,
brincar na areia.
O mar na sua magia
cria na alma da gente
sonhos, emoções,
convites à poesia.

Maria José Menezes 
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IDEAIS ILUMINISTAS

Calmamente, vinha ele, pela rua, cumpri-
mentando a todos, clemente, atendendo aos 
seus pedidos.

Certo dia, à tarde, na recepção da Câmara 
Municipal de Castelo, chegou um cidadão ves-
tido de bermuda, camisa regata e boné. Dr. Vi-
cente Schettino, Presidente do Poder Legislati-
vo, olhou para ele seriamente, por cima de seus 
óculos e perguntou-lhe: “O que deseja? O senhor 
sabe onde está? Este é o Poder Legislativo. O 
Senhor precisa se vestir, adequadamente, para 
entrar neste recinto”, disse. O cidadão se des-
culpou e disse que voltaria num outro momento. 
Confesso que senti pena do rapaz. Estava ini-
ciando no serviço público, entretanto, pensei, se 
ele, o Chefe do Poder Legislativo pensa assim, ele 
está correto, porque ele sempre estava correto, 
com toda a sua franqueza. 

Em seguida, depois de terminar a leitura dos 
jornais, desceu devagar até à Secretaria e deter-
minou ao Escriturário Luís Vilasti que redigis-
se um Ato Administrativo estabelecendo normas 
para se vestir adequadamente, para ser atendi-
do na Câmara. O que pensaria ele hoje, vendo 
cidadãos entrarem nos templos religiosos e em 
outros locais públicos, participarem de sessões, 
vestidos daquela forma, portando bonés e mas-
cando chicletes?

Maria José Vettorazzi
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Todas as tardes, Dr. Vicente chegava de man-
sinho à Câmara, depois de atender aos clientes 
no seu escritório de Advocacia. Parava diante do 
balcão, na recepção, e, de pé, passava os olhos 
em todos os jornais: Jornal do Brasil, A Gaze-
ta e A Gazeta Mercantil, entre outros boletins 
informativos. Depois se dirigia até a Secretaria, 
com muitos trabalhos redigidos, à mão, embaixo 
do braço. Eram rascunhos de projetos, ofícios e 
outros. Eram sempre muitos trabalhos. Ele pou-
co falava, mas tinha sempre gestos respeitosos. 
Algumas vezes até brincava e sorria baixinho, 
trazendo alguma notícia engraçada.

Foi, de fato, um parlamentar. Ao utilizar a 
Tribuna, em todas as sessões, nenhum tema 
relevante era despercebido. “A Câmara não é 
cozinha da Prefeitura”, dizia sempre, cobrando 
atenção, respeito e postura independente entre 
os poderes.

E foi assim, desde que iniciei no serviço pú-
blico, que aprendi a respeitar a hierarquia dos 
poderes e a Casa de Leis. Estudante, me des-
lumbrava ao assistir aos seus pronunciamentos 
sobre os ideais iluministas: “igualdade, liberda-
de, fraternidade...” conclamando as mudanças 
na maneira de pensar e sentir das pessoas. As-
sociava conhecimento crítico ao desenvolvimen-
to da sociedade e do estado, de forma racional. 

Criticava a forma de governo e defendia re-
formas econômicas e políticas, tema bem atu-
al. Bom senso ao conclamar aos seus pares por 
idealismo. “O político não deve pensar em se 

Maria José Vettorazzi
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promover ou obter vantagens pessoais”, salien-
tava. Fundou o jornal “A Tribuna da Câmara” 
para publicação dos Atos Administrativos, “com 
caráter informativo e não de promoção do agente 
político”, reafirmava sempre.

Numa daquelas tardes progressistas e ilumi-
nadas, disse-lhe que gostaria de fundar, em Cas-
telo, um Instituto Cultural e ele, imediatamente, 
redigiu o Estatuto, à mão, e pediu que digitasse 
e agendasse uma reunião para discussão, apro-
vação e eleição da Diretoria. Ato realizado. Assim 
ele agia. 

Uma senhora, um dia, relatou que ele era seu 
advogado, porque somente ele atendia de graça 
aos pobres. 

Calmamente, vinha ele pela rua cumprimen-
tando todos, clemente, atendendo aos seus pe-
didos.

O respeito que tanto exigia também recebia. 
Nós, funcionários, o esperávamos ansiosos, por-
que sabíamos da luta para alcançarmos à de-
manda. Troca de experiências e muita confiança. 
Da mesma maneira cortês com a qual tratava os 
colegas também assim era tratado. O que tinha 
deu aos necessitados: o seu trabalho. Veem-se, 
hoje, palavras valiosas sobre sua conduta. Bela 
e afortunada alma!

Sua passagem foi recheada de momentos ím-
pares: idealismo, sensibilidade, franqueza, hu-
mildade, coragem, racionalidade, honestidade. 

Comportamento dignamente humano que tan-
to a sociedade necessita para bem se desenvolver. 

Maria José Vettorazzi
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As cenas de nosso cotidiano nos chocam e nos 
fazem crer que o ensino cívico precisa ganhar o 
seu espaço. O meio está determinando os nossos 
passos, a cada dia mais acelerados e sem dire-
ção. Para onde caminhará a humanidade?

Ideais de Liberdade, Igualdade e Fraterni-
dade, não podem estar apenas em longínquas 
lembranças de idealistas filosóficos, escritores, 
intelectuais e cientistas que tanto influenciaram 
a vida política, econômica e cultural de gran-
de parte dos países ocidentais. Portanto, quero 
fazer um tributo a John Locke, Montesquieu, 
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Voltaire, 
Adam Smith, Marquês de Pombal, Buffon, David 
Hume, Jean Jacques Rousseau, Denis Diderot, 
Kant, Benjamin Constant, Cláudio Manuel da 
Costa, João C. Casagrande, Vicente Schettino e 
muitos outros.

Maria José Vettorazzi
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MAMÃE, HEROÍNA!

A eternidade das silenciosas horas.
Nos próximos vinte dias, visitarei, diariamen-

te, Campestre. Irei à Casa Amarela, ao encontro 
de Marylin, da Família e de tudo o que me en-
canta aqui. Velarei diante de tudo – preservando 
os ecos silenciosos dos fatos, enquanto Mamãe 
passeia por Vitória.

Todos os dias, pela manhãzinha, desço até 
Castelo. Vou trabalhar. Antes das 13 horas, já 
volto pelo ônibus escolar: alunos sorridentes, 
cantos, conversas tranquilas, enquanto Ricardo 
nos guia até a Casa, nosso lugar seguro.

Maior que qualquer outro sentimento de 
medo, insegurança, solidão, está o amor. Por 
isso, venho até aqui. Assim que chego, abro as 
portas principais, todas as janelas e observo 
tudo ao redor, acompanhada, a cada passo, por 
Marylin. Ela está solitária e triste pela ausência 
da filha Madalena e de Mamãe. Vejo que sempre 
procura por Madalena.

Enquanto a tarde passa e a noite demora a 
chegar, sento-me à varanda, onde, noutros dias, 
encontro mamãe. Vejo seu olhar passeando, per-
dido em lembranças longínquas. _ Sua benção!

 _ Deus a abençoe! Está bem? _Ah! Sempre 
igual, aqui, sozinha! Ela responde. Com essa 
resposta uma agulha me atravessa o peito. Isso 

Maria José Vettorazzi



104

logo mudará, penso. No meu silêncio, aqui, ago-
ra, percebo o quanto Mamãe é forte e corajosa. 
Nos últimos anos, perdeu muitas pessoas que 
amava: Papai, Pedro, Tia Adelaide, Tio Valter, 
Bizoca, Carlinhos, Mariquinha, Moacir... Jesus, 
tende piedade! Dura vida.

Nesses olhares, profundamente saudosos, 
noto o quanto ela está só. Ela não reclama, por 
isso, venho quando posso. Sei que este é o meu 
dever. Mamãe, a minha Família, a nossa Casa, a 
nossa Terra, a minha Marylin são minhas adorá-
veis responsabilidades.

Durante esses dias, percebo a eternidade 
das silenciosas horas que Mamãe tem convivido, 
abreviadas pelos passarinhos, que em bandos 
passam cantando, ou pela presença de algum 
bom e companheiro vizinho.

A partir de agora, provocarei o silêncio. Tam-
bém estarei aqui. 

Maria José Vettorazzi
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OLHAR VENCIDO

Em algumas noites a imagem volta
com ela chegam todas as sensações
e as íris da mente me transportam
grávidas de memoráveis recordações

na cama uma janela bem ao lado
se abre para as montanhas ondulantes
que se alteiam neste querido Estado
do Espírito Santo de seus amantes

pensou-se ler para o espírito descansar
assim um bom livro se leva para lá
se o corpo as forças precisa recuperar
é o que faço onde quer que vá

porém os verdes das matas distantes
pela névoa do entardecer embaçados
se entrelaçam ao som de bugios cantantes
e ao coro dos pássaros tão amados

então as pupilas pelo ar puro acariciadas
fazem o livro no colo ser esquecido
pela pintura viva na vidraça são desviadas
a natureza atrai o olhar por ela vencido.

Maria Lucia Grossi Zunti
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AS PLANTAS CHORAM

Se as pupilas aguçar
as íris dos olhos estender
os cílios expandir
e as pálpebras abertas conservar
vai assistir com o real olhar
seiva melancólica a cair
– abundante
ou quase invisível –
que escorre de alguma flor
de um galho ou um vegetal qualquer
quando humanas mãos
cortam, colhem ou podam
ou o vento inclemente os quebram
ou até mesmo numa fruta
verde ou madura
despencando no chão
tendo o sol, as nuvens
a lua ou o vento
como testemunhas amorfas
no silêncio das coisas mortas
bem à frente do olhar
e se quiser mesmo ver
na verdade
as plantas choram
como qualquer vivente ser.

Maria Lucia Grossi Zunti
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POETA OU POETISA?
  
A vida inteira eu soube que o feminino de po-

eta era poetisa. Acho que aprendi no curso pri-
mário, estudando palavras masculinas e femini-
nas.

E me cansei de ouvir as pessoas denominan-
do a mulher que fazia poemas de poetisa e lendo 
também em jornais, revistas e até em livros.

De uns tempos para cá comecei a ouvir cha-
mar a mulher que faz poesias de poeta. E ouvi 
argumentos de “entendidos” dizendo que era 
errado chamar a mulher de poetisa. Nunca me 
conformei com isso.

Há algum tempo atrás, lendo o jornal da Aca-
demia Feminina Espírito-santense de Letras, da 
qual sou sócia correspondente, encontrei um 
texto curto de Humberto Del Maestro, extraído 
de sua obra “Literatura & Arte”, no qual ele ex-
plica com sabedoria que “o epíteto moderno para 
as mulheres que escrevem poemas, o correto, a 
meu ver, é POETISA. O erro (desvio ou engano) 
teve início com uma interpretação sem consis-
tência de um dos primeiros versos escritos por 
Cecília Meireles (Motivo), em que ela escreve 
como se fosse “homem” (natural, na época) EU 
CANTO porque o instante existe/ e a minha vida 
está completa/ não sou alegre nem sou triste: 
sou poeta”. 

Marilia Villela de Medeiros Mignone
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E ele complementa dizendo: “Ai de nós ho-
mens, se não existissem as mulheres!”.

Está aí a explicação de se chamar a mulher 
autora de poemas de poeta. Alguém leu Cecília 
Meireles, achou que o correto seria chamar a 
mulher de poeta, começou a espalhar, outros le-
ram, deram razão a Cecília Meireles ou quiseram 
imitá-la ou acharam que o que ela dizia é que era 
o correto e daí em diante passou-se a chamar a 
mulher de poeta.

O mini dicionário Houaiss, no verbete “poe-
ta”, traz em seguida os dizeres entre parênteses: 
“(feminino: poetisa)”.

No dicionário Aurélio existe um verbete que 
diz o seguinte: “poetisa (Fem. de poeta) S. f. Mu-
lher que faz poesias”. 

Ignoro quem foi que leu Cecília Meireles e daí 
para frente passou a intitular a mulher que faz 
versos de poeta.

De minha parte, nunca usei a terminologia 
de poeta para indicar qualquer mulher que faz 
poesias. Para mim há a distinção, consagrada 
nos dicionários e ultimamente na explicação ló-
gica de Humberto Del Maestro, que mulher que 
faz poesias é POETISA e nunca poeta.

Quem quiser chamar a mulher de poeta, é 
problema dele. Acho, como Humberto Del Maes-
tro, que não tem consistência. O certo é poetisa. 
O homem que faz poemas é poeta. E a mulher 
que faz poemas é poetisa.

E tenho dito.
 

Marilia Villela de Medeiros Mignone
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Marilia Villela de Medeiros Mignone

CARANGUEJO

Sempre observei os caranguejos por causa da 
capacidade que eles têm de andar para todos os 
lados e bem depressa. Eu, por mim, na minha 
idade, quase que não consigo andar nem para 
frente. Não tenho medo dos caranguejos, mas se 
um resolve vir em minha direção, saio correndo.

É a mesma coisa com as borboletas, chama-
das de “bruxas”. Dessas eu tenho horror porque 
são mais poderosas do que eu: voam e eu não 
consigo voar. E os morcegos que a gente espanta 
durante o dia?

Mas voltando aos caranguejos, por causa da 
porcaria (qualquer um usa o adjetivo que achar 
mais apropriado) da dengue, que peguei não sei 
aonde, adquiri labirintite e passei a andar de 
lado, como caranguejo. Outro dia, uma das en-
fermeiras de Pedro veio me ajudar a sair da cama 
para ir ao banheiro (sozinha eu me esborracha-
ria no chão). Pois eu não achava o caminho reto. 
Saí me arrastando pela parede e meti o nariz no 
portal da porta do closet. 

Aí ela me falou: “dona Marilia, anda para 
frente”. Que frente? – pensei eu. Eu estou an-
dando para frente. Mas não estava. Só que não 
conseguia fazer diferente.

Pensei: “chegou meu dia de caranguejo”.
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Tem gente que reclama que de vez em quan-
do vivo falando em doenças. Principalmente as 
minhas. Mas na situação atual, em que estou 
presa dentro de casa há mais de quarenta dias, 
e aguardando o dia seguinte para ver que sur-
presa a dengue me reserva, que assunto eu vou 
escrever? Nem televisão eu tenho ânimo de ver. 
Ler muito menos.

Outro dia liguei a TV do quarto para ver o 
“Jornal Nacional” e acordei durante um filme, já 
de madrugada.

Estou triste porque queria participar da Bie-
nal Rubem Braga (estava esperando por ela há 
dois anos), e não pude. Tive que cancelar todas 
as minhas palestras em Casas Espíritas (adiei, 
felizmente) para o futuro), e o que está me dei-
xando muito triste é que acho que não vou poder 
participar do Encontro de Corais. Não que eu es-
pere continuar doente até junho, mas não estou 
ensaiando. Como aprender as músicas, princi-
palmente se sou contralto (faço a segunda voz)? 
E a voz do contrato é bem mais difícil? E logo 
agora que nós estamos ensaiando um pot-pourri 
(medley) de músicas do musical “O Fantasma da 
Ópera”, que eu tanto adoro. Já chorei muito por 
causa disso.

Não sei se isso é benção, para eu descansar 
um pouquinho da minha correria do dia a dia e 
receber a visita da minha filha e do meu irmão 
ou se é urucubaca mesmo.

O certo é que estou aqui em casa treinando 
para ser caranguejo, andando de lado e embi-
cando com as paredes.

Marilia Villela de Medeiros Mignone
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Nunca vi uma doença para deixar a gente tão 
afastada do mundo. Nem quando fraturei o bra-
ço e fiquei dois meses e meio sem poder dirigir, 
eu fiquei assim totalmente perdida. O braço es-
tava ruim, mas a cabeça estava boa. Agora, nada 
funciona mais. Minha arrumadeira falou que mi-
nha cabeça está “leve”. É verdade: começo a falar 
uma coisa e me esqueço na metade. E não me 
lembro mais de jeito nenhum.

Será que caranguejo é assim? Começa a an-
dar para um lado, se esquece o que ia fazer e 
corre para o outro? Estou treinando.

Marilia Villela de Medeiros Mignone
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VOU CONTAR TUDO A DEUS

Se por um lado, as redes sociais têm contri-
buído para fins menos dignos, menos morais, 
mais reprováveis, por outro, encurtam distân-
cias, reavivam amizades, aproximam pessoas, 
levam muitas mensagens de otimismo, augúrios 
de bem, outras delícias. Inegável o quanto de uti-
lidade nos favorecem. 

Exatamente através delas me chega a imagem 
de um menino, mais um, entre os tantos refu-
giados da incompreensível guerra na Síria. Está 
ferido, sangue desce-lhe da altura do pescoço, 
pelo débil corpo. Não vejo, mas posso imaginar 
quantas outras feridas minam seu frágil corpo, 
quanto dilaceramento interior, quantas marcas 
rasgaram sua alma e a deixaram em frangalhos. 
Mãos enluvadas dispensam-lhe algum cuidado. 
Muito magro, descamisado, demonstra sentir 
dor e chora. Abaixo de referida imagem, uma 
afirmação: “quando eu morrer, vou contar tudo 
a Deus”.

Claro que tal visão me choca, claro que fico 
atônita e ao mesmo tempo brigando com a minha 
própria impotência. Eu que não tenho do que me 
queixar, porque se o fizer, é por puro egoísmo. 
O frio que faz nestes dias mesmo que não pos-
sa impedi-lo de entrar onde moro, livro-me dele, 
com um ou mais agasalhos, cubro-me e assim 

Marlusse Pestana Daher
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Marlusse Pestana Daher

minimizo o mal-estar que me causa. No entanto, 
tem gente que dorme ao relento. Na mesa em que 
me sento, ainda que quem preparou não me te-
nha  perguntado do que gosto ou o que gostaria 
de saborear naquele instante, tem sempre algo 
que me livra das agruras da fome. Sei que tenho 
praticamente tudo de que preciso, sou privilegia-
da e dou graças a Deus. 

O pensamento daquele menino cujo nome 
não sei, não sei de quem é filho, nem onde nes-
te momento possa estar, me incomoda. Eu sei 
que outras situações de penúria afligem outros 
seus coetâneos, quem sabe nem estão longe de 
mim. Outros nascem de qualquer jeito depois de 
suas mães terem iniciado trabalho de parto ain-
da de pé na portaria de uma maternidade que 
não atende a demanda ali. Outras são meninas 
e estão sendo estupradas, pelos tais padrastos, 
pelo filho da vizinha, pelo próprio pai, ou por ir-
mão, ou por um desalmado qualquer. 

Há ainda outros que têm os olhos esbugalha-
dos ao olhar vitrinas decoradas onde se encontra 
aquele brinquedo, objeto de seu grande desejo e 
de aquisição impossível pelo subsalário que en-
tra em sua casa a cada mês.

Não, por favor, não morram, queridinhos, 
para irem contar a Deus as agruras que os afli-
gem, as penúrias em que vocês estão vivendo. 
Pelas bandas onde nasceu o pequeno siríaco, há 
uma concepção de que se encontra Deus depois 
da morte, mas enquanto se peregrina por esta 
terra dos homens, a única opção é sofrer. 
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Não é verdade, Deus já sabe de tudo, Ele o 
olha e talvez se sinta atônito como eu, ao ver 
seu sofrimento, já tendo feito tanto, muita coisa 
e não só, dando sua vida. 

Mesmo que Deus já saiba, vamos contar a 
Ele tudinho é agora. Vamos implorar de novo 
que se compadeça de você, de todas as crian-
ças que crescem desprovidas dos direitos que 
lhes assistem, todos muito bem descritos nos 
textos das mais diversas normas específicas em 
todos os países e nas respectivas Constituições, 
como é o caso da brasileira. Vamos pedir tam-
bém que se compadeça de nós, que crescemos 
e muitas vezes nos acomodamos ou omitimos, 
outras vezes conscientemente, fazendo o errado 
por camaradagem ou compadrio, quando, por 
exemplo, votamos em candidatos sem virtudes 
políticas porque alimentamos a expectativa de 
obter deles algum proveito que sendo por esta 
via, é certamente imoral.

Por tudo, pelo muito que devo, ao menos me 
deixe lhe pedir perdão.  

Vitória, 15 de junho de 2016 16:35

Marlusse Pestana Daher
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UM OLHAR, UM LUGAR

Fazia frio naquela noite chuvosa de quarta-
feira, o que não impediu que algumas dezenas, 
cinco ou seis, de amantes da boa música cuja 
produção vai rareando entre nós, vez que,  com-
pulsoriamente, cede espaço aos funks e outras 
modernidades, com prejuízo da língua culta, da 
verdadeira interpretação dos sentimentos do-
minantes nas pessoas, do amor de verdade, da 
necessária decantação da saudade e tradução 
profunda de quanto a dor dói, quando se fere o 
coração,  não renunciassem a se deslocar dos 
respectivos aconchegos em que se refugiaram 
para chegar ao “Palácio de Cristal”, da bela Pe-
trópolis, cidade de Pedro. 

Que nome merecidamente dado! Ali, tem-se 
revelada para quem não conhece, relembrada 
para quem esqueceu, a história do brasileiro que  
foi obrigado a deixar o país amado, a terra em 
que nasceu, com a Proclamação da República, 
deixando para trás sua casa, seus amigos, mui-
ta coisa que amava tanto, a terra onde apesar 
de ter desposado uma mulher que julgava per-
feita, vez que apresentada através de pinturas 
de artistas da terra dela, Nápoles. Na realidade, 
não era fisicamente bonita, chegando inclusive 
a ser manca. E o imperador decepcionou-se a 

Marlusse Pestana Daher



116

mais não poder. Mas se casara com ela, por pro-
curação, diga-se de passagem. O convívio fê-lo 
descobrir os dons dos quais Teresa Cristina era 
dotada, exímia cantora, pianista, mulher cora-
ção e aprendeu a amá-la. 

O que levou aquelas pessoas ao Palácio de 
Cristal, agora só no nome, pois, as paredes de 
cristal foram substituídas por vidro de boa qua-
lidade, foi a ocorrência de uma semanal seresta 
que neste tempo, maio de 2016, comemora 19 
anos de realização ininterrupta. 

Quem chega, recebe um livreto com todas as 
letras das canções que o coral composto por cin-
co mulheres e quatro homens, acompanhados de 
um saxofonista, um violonista, um bom de cava-
quinho e ótimo percussionista irão interpretar, 
logicamente, que acompanhados pelos presentes 
que não resistem à provocação dos magníficos 
acordes das músicas verdadeiros clássicos do 
cancioneiro brasileiro. 

Dos tais jovens lá não se constatavam pre-
senças. Gente de ao menos 35 a 40 anos para 
cima, dominava a plateia. Todos cantavam ani-
madamente, muitos se levantaram aos acordes 
do Hino Nacional samba, “Aquarela do Brasil” de 
Ary Barroso. Neste momento, uma réplica ou só-
sia da famosa Piná, destaque da Beija Flor, “cin-
derela negra que ao príncipe encantou”, como 
cantava a escola no seu samba enredo em 1983, 
chamou atenção, por ter no corpo o verdadeiro 
gingado do samba e nos pés o compasso do pas-
so certo desse entusiasmante ritmo. 

Marlusse Pestana Daher
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Só música que toca na alma, “Último desejo” 
de Noel Rosa; “Sentimental demais” de Jair Amo-
rim e Evaldo Gouveia entre outras. 

E eis que no grande salão já repleto de can-
ção e poesia ecoam os acordes de “Lembranças” 
de Raul Sampaio e Benil Santos: “Lembro um 
olhar, lembro um lugar, Teu vulto amado. Lem-
bro um sorriso e o paraíso que tive ao eu lado, 
lembro a saudade que hoje invade os dias meus, 
para o meu mal, lembro  afinal, um triste adeus. 
Sou agora no mar desta vida, um barco a vagar. 
Onde está o teu olhar, onde está teu sorriso e 
aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia, para o 
meu padecer ocultar mas diante e tantas lem-
branças me ponho a chorar”.

E se levanta para dançar, a cabeça mais bran-
ca por ali vista, de uma senhora que provavel-
mente beirava os noventa anos, podendo tê-los 
ultrapassado, que rodopiou no compasso da mú-
sica e que fez levantar-se o companheiro, cabeça 
em neve ele também, e abraçados, dançam e até 
mais de uma vez se beijam, tocados pela magia 
da canção, enquanto são saudados por ruidosos 
aplausos vindos da plateia e do palco. 

Ao último acorde, mas ainda entrelaçados, 
voltam a ocupar seus respectivos assentos.

Aquele estupendo sarau culminaria com 
“Despedida” de Roberto Carlos. 

Francisca e Carlos deixam a sala como todos 
e por impulso antes de transpor a porta de saída, 
entreolham-se e se veem possuir de lembranças 
que remontam àqueles momentos de mais de 60 

Marlusse Pestana Daher
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anos passados, quando se viram pela primeira 
vez, na praça da cidadezinha em que ambos nas-
ceram, toda constituída de casas baixas, coladi-
nhas umas nas outras, de fachadas quase total-
mente constituídas de uma porta de entrada e 
duas janelas que pertenciam ao quarto da frente.

Pela porta, adentrava-se pequena sala, segui-
da de um corredor lateral aos outros dois ou três 
quartos, findando na copa cozinha. Aos fundos, 
um “banheiro”. 

E ali mesmo, cada um começou a dizer ao 
outro o que ia lembrando. 

Tamanha era a emoção que não perceberam 
logo, que chovia, e foi somente momentos depois 
que abriram o guarda-chuva sob o qual acon-
chegaram-se ainda mais e não paravam de falar.

Primeiro sentados num divã, depois na cama 
daquele quarto de hotel, as lembranças borbu-
lhavam e vez ou outra se acompanhavam de so-
noras risadas, até que já amanhecia, quando o 
sono os dominou.

Nunca uma noite foi tão curta para conter 
todos aqueles anos de lembranças. 

Vitória, 9 de maio de 2016
 

Marlusse Pestana Daher
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RETROSPECTIVA

Hoje estou com saudades de ontem
O ontem pra mim foi amor
O silêncio de longos dias e meses
Trouxe meditação, verdade e dor

A dor do imperdoável, mas perdoável
Dúvida em meus próprios sentimentos
lembranças que correm a alma
lembranças que me trazem calma

A vida é uma caixa do inesperado
Envolve-nos em círculos imagináveis
Ensina-nos a vivê-la e enfrentá-la
caminhando em passos insondáveis.

26 de Julho de 2016 
 

Neusa Gloria dos Santos
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CORAÇÃO QUEBRANTADO

Ainda, o coração quebrantado
O pulsar das minhas veias se acelera
O olhar triste a observar o céu
Vejo a natureza morta que me espera

A droga, essa morte em vida
A insensível maneira de ser
O cárcere aberto em feridas
Machuca, fere o meu viver

Como curar o que corrói a alma?
Como agir em seu ser doente
Se eu também adoeci e choro
Sem resposta em meu ser impotente

Deus, meu Deus, eu imploro
Tu és o Deus do impossível
Opera a Fé em nossas vidas
Para que creiamos no invisível.

 

Neusa Gloria dos Santos
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ENTARDECER

O entardecer habita em meu ser
Crepúsculo suave, alegria de viver
Vejo o sol, se despedir aos poucos
Lentamente, a natureza vai adormecer

Tarde alegre de verão
O sol já tímido se vai
Ventos suaves nos abraçam
É sinal, que a chuva não cai

Meu coração pulsa feliz
Minha alma canta em paz
Meus lábios se manifestam
O amanhecer, alegria traz

Neusa Gloria dos Santos
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MINHA MÃE

Nos seus momentos de alegria ou amargor,
você acalmava, transmitia força e segurança.
Traçava novos caminhos com sorriso e amor.
Curava as dores e renovava a esperança.
  
Angústias escondidas para me fazer seguir.
Sonhos sonhados, pelo prazer de me ver feliz.  
Fantasias sublimadas para me fazer sorrir...
sem nunca desistir desta sua aprendiz.
 
E agora, Mãe! Ao vê-la assim tão ausente,
vendo sua fragilidade e, ao vê-la assim, acaricio
os riscos em sua face, marcas do nosso tempo  .

Nem vejo mais o brilho de seus lábios sorridentes!
Com palavras sufocadas prometo sinceramente,
- Mãe! Eis-me  aqui. Eu a abraço e cuido de ti.
 

Regina Menezes Loureiro
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NADA SEI!

Qual a minha idade, se nem sei mais em qual 
mundo quero ficar?

Hoje nem sei mais qual meu papel. Sou filha, 
irmã, esposa, mãe... mãe, filha... um dia serei 
filha novamente?

Quem sou eu?
Este mundo parece uma orquestra. Lá fora 

pássaros cantam nas árvores, o vento sussur-
ra entre montanhas e os rios caminham para o 
mar...

Hoje acordei cedo... e, da minha varanda ain-
da vejo o Convento de Nossa Senhora da Penha. 
Orei.

A chuva fina ainda cai e molha árvores, ruas, 
telhados, tudo! Os pássaros chegam um, dois, 
cinco, muitos. Eles querem beber água doce em 
copos especiais que deixo sempre bem limpinhos 
para eles.

Eis a natureza com seus segredos!
Como poeta busco exaltar belezas...
Às vezes sonho ser poeta, outras, sonho que 

sou criança. Se brinco, choro, rio, sinto o peso 
de um olhar.

Com as palavras faço trovas e a idade que eu 
conto desaparece do meu rosto. Só vejo a clari-
dade do céu, a luz do luar, o vento sussurrante, 
o mar com suas riquezas.
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Dizem até que sou mais nova!
Mas não tenho mais os olhos da menina e 

longe vai, o tempo da juventude.
Se não foi perfeita minha existência, descobri 

que amo a vida, apesar dos contratempos.
Quando a velhice chegar quero brincar que 

nem criança, dividir bagagens, olhar os proble-
mas com menos emoção, ter um pé no passado, 
e isto sim, com uma visão de um futuro espe-
rançoso com menos sofrimento. Serei filha no-
vamente.

E minha alma, qual idade terá? Terá ela vin-
do de outros tempos?

Hoje sinto-me tão estranha!
Pode ter sentido este sonho mal contado?
Sinto que amar é esquecer e me pergunto se 

o desamor é a espera de um outro amor.
Quero mudar algo em mim, mas do que gosto 

não quero perder.
Como páginas passageiras, vislumbro a mi-

nha passagem pelo mundo e me pergunto se a 
vida é longa ou se curto é o meu viver.

Se seu braço me acolhe e uma palavra me 
consola, o tempo é pouco ou passa ligeiro.

Se para frente olho, nada vejo do meu futuro. 
Nem imagino o que dele devo esperar.

Se o que passou foi muito, só no segredo fi-
cou.

Entendi!
Chega uma hora em que o tempo é de vidro. 

Ele se parte e vamos embora.
 

Regina Menezes Loureiro
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EU E ELA

Aprecio esta vida cheia de seres e fazeres,            
angústias, ausências, respostas e muitas cores. 
E o espírito entre flores, vê a vida pela janela. 
Da janela do quarto, eu mesmo junto dela. 

Sinto o sol vindo de mansinho. Eu olho. 
Visto nuvens e  neblinas das verdes folhas e,
qual linda moça da janela, eu contemplo.
Aprecio a vida , e me perco a sonhar,

Em  meus sonhos só há flores e a donzela. 
Não há  rosto de criança, nem capelas.
São visões vivas, imaginárias e reais 
Com perfumes e o despertar de pardais.

Regina Menezes Loureiro
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EXALTAÇÃO

Foi assim que tudo começou...
Um jardim com luzes e flores,
leves borboletas coloridas,
pétalas de muitas cores e,
pássaros celebrando a vida.
E assim começa a mais bela história de amor, as-
sim começam as Histórias das Mil e Uma Noites.

Era uma vez...
Por sobre todas as cabeças, o azul do céu bor-

dado pelo clarão alaranjado do sol. Mil borbole-
tas pintavam de anil todo o azul do firmamento. 
Sob os pés dos mortais a terra. A Mãe Terra que 
abriga corações e consciências, estava enfeitada 
entre pássaros, flores e borboletas.

Aquele era um jardim muito lindo, bem cui-
dado por todos os habitantes que agora se agita-
vam em preparativos. Todos se enfeitavam.

As rosas acariciavam suas pétalas e deixa-
vam no ar o mais divinal perfume para encantar 
aquela tarde. Era um momento especial.

Por entre lábios de pétalas coloridas a vida 
escorria em suaves gangorras de perfumes ine-
briantes e sonoros cantares.

A mais bela rosa do jardim ajeitava suas de-
licadas pétalas vermelhas. Orgulhosa diante de 
tanta beleza ela soltava suspiros de satisfação.

Regina Menezes Loureiro
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Encantava-se com a sua imagem refletida 
nas águas cristalinas do regato que corria bem 
aos seus pés.

Rouxinóis enamorados tocavam a lira do tem-
po e não tocavam de ouvido como um tal gênio 
mau que passava inspirando lamúrias e lançan-
do fiapos pelas ventas.

Os translúcidos cristais pedregulhos que en-
feitavam o fundo do regato brilhavam sob a luz 
do sol enquanto peixinhos bailavam ao sabor da 
correnteza.

Eram peixinhos de todas as cores que se or-
ganizavam em vários bandos. Bailavam entre as 
folhas das plantas, brincavam de esconde-es-
conde entre as pedras fazendo borbulhas que 
subiam até a superfície como pequenas lágrimas 
de felicidade.

Como soldadinhos de chumbo empertigados, 
milhares de lírios brancos ocupavam os dois la-
dos da calçada do jardim. Pétalas de todas as co-
res eram espalhadas sobre a calçada formando o 
grande tapete de Corpus Cristi.

Uma importante assembleia seria realizada 
neste Jardim de Amores Encantado.

O local escolhido foi uma clareira localizada 
bem ao centro deste Jardim.

De repente ouve-se a música do sino celes-
tial e um vento suave anunciou a chegada do 
Criador de toda beleza. Era a brisa anunciando 
a chegada do Todo Poderoso, e soprava  o cora-
ção dos viventes, purificava a terra dos mortais, 
revigorava a água das nascentes inspirava a can-
toria dos pardais.

Regina Menezes Loureiro
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Pássaros mil se agitavam no céu. Céus e Ter-
ra se curvaram para receber Aquele que era o 
Senhor de todas as coisas e chegara protegido 
nuvens de anjos borboletas.

O Todo Poderoso, aquele que reluz a espada 
da justiça, sentou-se ao centro da clareira e deu 
inicio à solenidade, pondo em discussão o princi-
pal e único assunto da pauta: a tristeza de Adão.

Toda a Criação foi abençoada e cada bicho 
procurou seu lugar na clareira e logo todos fo-
ram autorizados a falar, cada um por vez:

- Adão não quer mais brincar, disse o maca-
co, pulando de galho em galho.
- Ontem ele nem quis se alimentar, falou a 
girafa espichando o pescoço.
- Nem brinca mais, murmurou um burrinho 
todo envergonhado.
- Adão está triste! Não quer mais nossa com-
panhia! falou a sábia coruja.
Então o Todo Poderoso, usando da palavra, 

decretou:
Adão, está triste porque não têm uma com-

panheira!
- e o Senhor desenhou a mulher -
Ela terá o sorriso pleno do Ser Criador.
Companheira de beleza suprema, seu cora-

ção é manifestação de poder do mais puro amor.
Seu olhar transparente e sua inteligência são  

- insondáveis mistérios do Universo - refletem  
a paixão que envolve a existência e a beleza de 
toda a Minha Criação.

Homem! Ame com alegria a sua mulher.

Regina Menezes Loureiro
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Ela carregará em seu seio, a vida e a poste-
ridade.

Da humanidade será a sublime essência.
Protegerá em seus braços os filhos do povo 

meu.
Em seus abraços oferece consolos e carícias.
Aromas suaves exalou das mãos do Criador 

- e assim o Senhor criou a mulher do riso de fe-
licidade.
 

Regina Menezes Loureiro
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SOLARES (TRATADO POÉTICO AMOROSO)

I
Fui atriz.
Lembro ainda:
Noites de estreia,
Luzes, cenários.
Podiam ver que eu era
Quem fingia ser.

Atuei nos palcos da ilha mundo
Sendo eu e sendo outras de mim.

Quando as luzes se apagavam
Bebia o sol que trazia escondido
Em um frasco dentro da bolsa.
Bebia a luz densa e flexível sentindo raiar o dia.
Pensava: - hoje o inédito está vulnerável.

Naquele mundo
Mãos ávidas agarravam o resto de brilho
Que se esvaia do sol que se tornara dia.
Sedutor, o astro balançava na minha direção
A ruiva cabeleira.
−Te quero aqui! Te quero!
As palavras brotavam límpidas de minha boca 
Como se um veio d’água nascesse em pleno 
deserto.
Te quero!

Renata Bonfim
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Renata Bonfim

Entre os dedos gotejava, viscoso, o desejo.
Eu era noiva então e seguia
Vestida de luz.
As núpcias.
Nossos corpos serpentearam enroscados
como raios.

II
Sentamos à mesa.

O garçom serviu quente, a carne de um anjo.
Você, que me prometera o paraíso, me obrigava 
a comer carne de anjo.
Eu sentia o horror de ter entre os dentes aquele 
pequeno mimo,
Delicia, transgressão macia e...
Minha língua analisava a textura do santo,
O meu sangue tornou-se vinho. 
Salivei mel e excretei delícias sem nome: 
Ainda éramos inocentes!
O anjo fora preparado com ingredientes frescos
Colhidos no que se tornaria a eternidade.

III
Elevo os olhos para além 
Do conhecido.
O céu fictício, com um sol que carrego penitente,
Existe inexistido.
A fabulação é ofício (árduo e fatídico)
Fabulo para não morrer e canto
Cantiga antiga, de amiga, de amor.
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Quero apalpar o amanhã,
O dia é o prolongamento do sonho.
Canto o amor que trouxe desde a célula 
duplicada
Amor que continua dentro e que grita a minha 
boca aberta, 
Quentura, ansiedade e desejo por outra boca 
quente.
O meu ser convulsiona dentro do sistema,
Não me encaixo!
Caixa, coxa, convulsiono!

Estou nua das certezas,
O amor me habita,
Convulsiono!

IV
A vida anda curta.
Os dias não cabem no teu momento de 
contentamento.
Eu canto como quem grita no escuro e não 
escuta a própria vida.
O sonho que prolonga a vida e o viver não 
acorda.
Cegueira.
Levo a mão ao seio, sinto a carne quente que 
vibra
Sinto o céu como se voasse no vazio.
O céu é um buraco, não há nada além de 
nuvens.
Desenho no céu com as nuvens!
Imagino e não vejo possibilidade de voltar a 
cantar.

Renata Bonfim
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V
Ela estava cansada de levar consigo
O sol.
Guardava o astro entre as mãos como se
dele dependesse a própria vida.
As trevas eram pesadas como pétalas de rosas.
O sol pesava e queimada a palma ressentida de 
minha mão.
Precisava plantar o astro antes que ele 
explodisse:
O sol é uma bomba!

Caminho cantarolando a música do pássaro e da 
aranha.
O sol está rubro como um tudo,
Plantar o sol é a minha maior responsabilidade.
Útero sol.
Razão do amanhã.
Razão do meu ventre parindo alvoradas,
Razões do meu corpo retalhado pelos sonhos.

Cai a noite.
O sol não se arrepende da luz que perdeu.

Sombra amiga, qual a medida do meu ser dia?
Qual o tempo da colheita das rosas?
A estrela gira suas pontas,
Há desespero nos dedos dos meus pés.

VI
Cortei a cebola.
Os olhos percorriam a cozinha.
Cada objeto guarda um segredo.

Renata Bonfim
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Há momentos em que o tilintar das colheres
Evoca espíritos.
Cortei a cebola e coloquei na panela quente
Óleo e alho.

O fogo aquecido evocava o frio de uma ausência.
Lembrei da hortelã e da pimenta.
O verde e o vermelho enviaram um tempo
De cores e aromas felizes para a mesa.
A felicidade estava de volta
Como um morto revivido enviado pela memória.

VII
Já fui princesa no devaneio de uma saudade.
Já fui princesa.

Toquei a poesia
Vislumbrei o invejável de uma presença.
As sombras não deixam esquecer a minha 
filiação.

Caiu a máscara.
Sob o verniz outra máscara e outra e outra.
A solidão desafia, sob o não-rosto, o teu rosto 
frio.
A luz fraca se projeta no chão que se abre
Sinto o mundo dentro de mim,
Vejo as entranhas da terra.

Fui mulher quando as mulheres não sabiam
Que era preciso carregar o sol.
Fui mulher quando não existiam mulheres e
nem homem,

Renata Bonfim
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Apenas seres.
A noite possui uma razão desprovida de verdade,
As sombras brincam de volúpia e potência.
Fui mulher ensaiando a delícia de ser esse não 
ser.
Não sabia que as sombras eram filhas do dia 
adormecido.

Lembro ainda, fui princesa nos meus sonhos!
Caminhei por lugares distantes repetindo o teu 
nome,
Desejando pertencer a tua família.
Queria o teu nome junto ao meu.
Assim, garantiria que nossos corpos estariam 
unidos pela eternidade.
Sonhei, sonhei, sonhei.
A realidade revelou que o dia dura um tempo 
colossal.

VIII
A casa continua vazia.
O sol está sobre a mesa, ilumina o ambiente,
Um anjo se revira no meu dentro.
Falta algo.
Falta o sol no auge do esplendor,
O sol perdeu a potência.
As ruas estão vazias.
As pessoas desapareceram no labirinto de suas
Solidões particulares.
As paredes das casas guardam as últimas 
palavras pronunciadas.
Os homens entraram na espiral do 
esquecimento.

Renata Bonfim
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−Te amo!
Ouço uma ruína gemer como se fosse de carne e 
sangue.
−Te amo!
Vivi o vazio da casa eterna-eternamente vazia,
Necessito do teu estar aqui,
Necessito que o teu corpo etéreo se torne 
realidade.

IX
O sol é uma saudade dentro de um tempo.
Lutei para ser alguém,
Enchi a cabeça de teorias,
As paredes plenas diplomas mostram
Que fracassei
Sou alguém quando teu corpo raspa as camadas
do meu dentro,
Penetrando o meu uno,
Fertilizando o meu simples, 
Pluralizando esse isso que hoje brilha dentro de 
mim.

X
Saiu da minha boca uma palavra
E voou para o inefável como uma pomba em 
busca
de outra palavra.
Meus joelhos se dobraram
Rezei sem fé palavras encantadas,
Crente no poder do dizer:
Femeamente celebrei e dancei ao redor
Das palavras: inomináveis!

Renata Bonfim
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AMAR

Amar é brilhar
Vibrar, se entregar.
É perder o tom
É mergulhar no som,
É muito bom!
É  ir, é vir
Chorar, sorrir
Ficar, partir...
Romper amarras,
Livrar-se das garras da posse
Amar é dar-se...
perder-se...

VOLÚPIA
     
Corpos que se entregam
Que se tragam, se entrelaçam
Desejo ardente.
Céu e terra num encontro horizontal

Trocam fluídos, odores, sabores.
Alquimia.
Explosão de intenso prazer.
Vida em tempo e espaço mágicos.

Silvana Soares Sampaio
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SONHO

Tinhas a cor do anoitecer estrelado                                    
Quem sabe de um quase amanhecer
Cheiravas o cheiro doce da jabuticaba madura
E o teu gosto era forte como o sal da terra
Sempre estiveste ali,
Preso aos meus sonhos de menina-mulher.

Um dia,
Sonho transformado em realidade: surgiste.
Trazias um lindo sorriso de criança
A alegria de viver cada instante como se fosse
único
Eras a Felicidade!
Tomaste conta de minha vida fazendo-me feliz
também.

Se um dia tu fores
Com a mesma rapidez que chegaste,
Deixarás um coração partido
Mas ainda assim,
Terá valido a pena.

Silvana Soares Sampaio



139

Silvana Soares Sampaio

OLHOS DE CRISTAL

No princípio era o Verbo
Verbo ou Música?
Melodia, ginga
Olhos nos olhos
Olhos de cristal. 

Dedos entrelaçados
Corpos colados
Beijos roubados
Louca paixão.

Céu lilás
Sopro de brisa
Mornas tardes de abril.
E o Verbo?

Silêncios, sussurros
Corpos suados
Beijos molhados
Luar de prata
Olhos de cristal.

Manto de Eros cobre Guarapari.  
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INSEGURANÇA
  
Esse olhar inquieto,
Esse sorriso incerto,
Essa aura de tensão que te envolve
Mistério...

Frases interrompidas,
Palavras esquecidas,
Morder de dedos
Timidez?
Medo?
Mistério...    

Silvana Soares Sampaio
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LUGAR DE TODA MAGIA

Sempre que eu me sinto triste – e muitas 
vezes, alegre -  visito uma Amiga que tenho há 
muitos anos. Ela é bonita, luminosa e está dis-
ponível dia e noite. Para entender o que estou 
falando, só mesmo indo fazer uma visitinha a 
Ela. Vitória tem uma avenida em que você con-
segue vislumbrar a casa desta amiga, ao longo 
de todo o caminho percorrido, a pé ou de car-
ro. Não existe sensação mais aconchegante do 
que lançar um olhar para este lugar, nem que 
seja bem rapidinho. Para saber um pouquinho 
mais sobre este cantinho de magia , paz e bele-
za, o lugar está situado em Vila Velha, que de 
Vitória até lá é só atravessar a Terceira Ponte 
e começar a sorver a beleza de verde e flores. 
Frei Pedro Palácios, em 1558, queria construir 
uma capela e o lugar escolhido é este que está 
na foto.

O Convento fica a 154m de altitude e está 
cercado pela Mata Atlântica. É impressionante 
como podemos ouvir pássaros, sentir o verde e 
entrar no espírito de fé que o lugar nos oferece. 
A ladeira é alta... um pouco cansativa, mas se 
formos bem devagar, poderemos entender como 
foi construída. O caminho é todo feito de pedras. 
Eu, que tenho fascinação por pedras, consigo 
visualizar as pessoas, em 1558, carregando as 

Sonia Rita Sancio Landrith
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pedras para o alto, onde o convento está edifi-
cado... e me emociono. Como pode... 450 anos 
atrás e tudo está perfeitamente no lugar?

Esqueci de confidenciar uma coisa para vo-
cês. Eu tenho um trato com Nossa Senhora (com 
o devido respeito a outras crenças) – Toda vez 
que eu estou angustiada ou muito triste, peço-
Lhe que me mostre o caminho. Ela nunca, uma 
única vez sequer, falhou. Retira-me a tristeza e 
me dá alegria. Este lugar é o meu cantinho de re-
flexão e tem um poder mágico sobre mim... não 
preciso nem fazer orações prontas; apenas olho 
para Ela e sou atendida.

É certo que, de vez em quando, Ela se zanga 
comigo e me coloca de castigo, virada para a pa-
rede. Mas eu sempre volto...

Sonia Rita Sancio Landrith
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Sonia Rita Sancio Landrith

O QUE NÃO PODEMOS ALCANÇAR

O pequeno Rio Timbuí passa exatamente atrás 
da casa em que fui criada, onde meus irmãos e 
eu pescávamos piabas e mandis com anzóis e va-
ras de bambu, catadas às margens do rio.

Do outro lado, há uma densa floresta. É lin-
da, como tudo que temos da natureza. Dentre as 
milhares de árvores, um dia eu resolvi escolher 
uma só para mim! Os tons de cores que ela tem 
são bem diferentes e, por esta razão, ela me cha-
mou a atenção. Muitas vezes eu me perguntei se 
alguém a tinha plantado, um dia. Acho que não! 
Ninguém iria plantar tantas árvores, tão junti-
nhas... Foi uma obra do Deus-Natureza mes-
mo... assim como aquela pedra lisinha que fazia 
parte do caminho da igreja, que resolvi também 
pegá-la emprestada para mim. Esta mania de 
sonhos vem desde que eu era menininha... Fa-
zia questão de não contar a ninguém, com receio 
que alguém também quisesse as duas...

Hoje, passados tantos anos, a pedra e a árvo-
re ainda continuam lá. Na pedra, eu faço questão 
de colocar os meus pés descalços. Já a árvore... 
eu a abraço de longe, sem que eu nunca a tenha 
visitado. Não dá para chegar até ela, não tem ca-
minho... só se eu for desbravando as matas, tal-
vez eu chegue até ela e possa reverenciá-la bem 
de perto!
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Existem coisas na vida da gente que nunca 
poderemos alcançar, mas com certeza, podemos 
vê-las, apreciá-las e senti-las... Algumas pesso-
as, mesmo de longe, nos dão a mão de tal modo 
que sentimos o coração pulsando, a boa vontade 
e a beleza interior se expandindo dentro de nós, 
dando-nos força e esperança para chegar até a 
árvore que tanto amamos.

Com essas pessoas, eu partilho a minha ár-
vore querida.

Sonia Rita Sancio Landrith
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DOCES IKEBANAS  

A estrutura desse arranjo floral japonês está 
baseada em três pontos principais que simboli-
zam o céu, a terra e a humanidade.   (Wikipedia)

 
Pensando bem, as feirinhas das cidades pe-

quenas trazem uma harmonia em pensamentos; 
à medida que nos deparamos com as pessoas, 
cuidando com muito carinho de seus produtos, 
o meu (pensamento) vai longe, numa velocidade 
de raio. Apesar de minha família ser italiana (em 
origem e costumes) apreciamos e respeitamos 
todas as culturas. Estamos sempre nos inovan-
do, à procura de uma palavra em sua plenitude: 
HARMONIA. Neste mundo repleto de más ati-
tudes, mau pensamento, inveja, cobiça, compe-
tição, desrespeito... podemos fazer com que ele 
possa melhorar um pouco, através do contato 
com a energia natural que a própria vida pode (e 
deve) nos dar.

Cada flor tem seu encanto particular.  As flo-
res das feirinhas ainda nos chegam com o cheiro 
da terra, parecem que foram tiradas naquele mo-
mento... acordar às seis da manhã e assistir à ar-
rumação das bancas é algo que poucas pessoas 
vivenciam. Todos correm demais, à procura dos 
alimentos para a semana que chega... e mistu-
radas aos legumes, frutas, pó de café torrado na 
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hora, queijos e outros produtos incríveis - (ou-
tro dia eu vi um rapaz vendendo brincos acondi-
cionados em um guarda-chuvas aberto: não há 
como não comprar um brinquinho...) - As flores 
estão lá pedindo, pacientemente, que as levem 
pra casa... um ramo de “Bastão do Imperador” 
custa cinco reais e arrumá-lo em um vaso será 
tarefa especial para quem sabe o valor de uma 
Ikebana. 

Não somente a origem da técnica oriental de 
ofertas a Buda, as ikebanas chegaram em nossa 
família para ficar. Se alcançarmos, de dentro de 
nós, a força que um gesto bom tem, a vida seria 
muito, muito mais fácil de ser.

 
Este “ser” deixo por conta de sua imaginação.

Sonia Rita Sancio Landrith
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DE AMORAS E DE TRANÇAS

Com que graça o laço de fita pousava em mi-
nhas tranças... Quando eu meninava, os olhos 

deslumbravam... Essa menina de trança não 
se parece comigo? Tô com  saudades de mim!

(Marilena Soneghet Bergmann)

 Acho que a infância é o período da vida em 
que tudo amanhece mais bonito. É nela que 
vamos moldar os primeiros sinais de uma vida 
adulta, que invariavelmente chega para todos.  
Alguns de nós aproveitamos mais aquele tempo 
mágico, quando nossos cabelos eram cortados 
com uma cuia na cabeça para fazer o molde ou 
os laços de fitas adornavam as tranças. 

Eu me lembro que os meus laços de fita eram 
brancos, cuidadosamente passados a ferro pela 
Nega, minha fiel escudeira e irmã. Para que eles 
ficassem presos, ela dava uns nós com borra-
chinhas antes. Mesmo assim, logo eles cairiam, 
pela textura finíssima dos meus cabelos e eu 
voltava a tê-los soltos e livres, como a minha 
mente, até hoje. 

Eu só fui ter uma trança nos meus cabelos 
muitos anos depois, daquelas que são embuti-
das e difíceis de fazer. Ficou tão lindo que fiz 
questão de fotografar. Porque, quando eu era 
menina, meus cabelos de palha de milho não 

Sonia Rita Sancio Landrith



148

seguravam tranças de nenhum modo. Em mi-
nutos elas se desfaziam e os fios retos tomavam 
seu lugar e reinavam sobre a minha cabecinha 
de menina. 

Eu não me importava, para dizer a verdade, 
moleca demais que era. Acomodada na nossa 
vida simples, não tinha grandes sonhos e vivia 
um dia de cada vez (como hoje, de outro modo) 
e em tudo que eu fazia não eram incluídos rotei-
ros, porque a cada dia eu tinha que inventar algo 
para me deixar feliz e cada dia era novo! 

E como eu era feliz, se era!  Não passáva-
mos enormes dificuldades, pois tínhamos pão, 
café, sopa, polenta, ovos, laranjas e bananas. A 
minha fruta preferida é banana.  Na feira livre 
de domingo, pertinho aqui de casa, vou com-
prar bananas do moço que grita um “alô me-
nina” ininterruptamente, para meninas, moças, 
senhoras e senhores.  Hoje cedo, ao ver um pro-
grama de televisão que adoro, pois traz o campo 
para o meu mundo, vi uma plantação de moran-
gos. Linda, verde de folhas e vermelho de frutos. 
De limpar os olhos e de vontade de estar lá, com 
um chapéu de palha para me proteger do sol e 
regando as folhas lindas dos pés de morango. 
Acabei de sentir cheiro de mato! 

Nossa rua, antes de tornar-se a Rua de Lazer 
que é nos dias atuais, poderia ter barraquinhas  
montadas para que o pessoal de minha terra 
vendesse seus bordados, doces, pães, massas , 
ao invés de focar a rua em restaurantes ape-
nas. Mesas são espalhadas e ocupadas por uma 

Sonia Rita Sancio Landrith



149

multidão que ouve música a todo volume e cuja 
finalidade maior de estar no lugar é provar todos 
os tipos de vinhos e outras bebidas.  Nosso ca-
sarão, nesta mesma rua, que antes era aberto o 
tempo inteiro, tem que ter trancas e um máximo 
de proteção para nossa mãe, já idosa, mas não 
sem o temor que todos experimentamos.

Uma das casas que mais eu me recordo com 
saudade é a primeira da rua, ao lado do Bar Eli-
te, onde os meus conterrâneos se reúnem para a 
cantoria italiana aos domingos. Dona Maria Pretti 
era pequenina e muito esperta. Nunca conheci a 
casa dela por dentro, mas ela me permitia visitar 
o seu jardim, que tinha margaridinhas, coentro, 
cebolinha verde, roseiras, amor-perfeito e amo-
ras rasteiras. Eu ficava de olho. As danadinhas 
se escondiam debaixo das folhas verdes, como 
querendo me enganar. Elas queriam um tempi-
nho para amadurecer, o que eu não permitia, de 
modo algum. Ficava com medo que alguém pas-
sasse lá antes de mim e as levava – umas duas 
ou três no máximo – verdinhas mesmo. E Dona 
Maria ria de mim, pela carinha de sapeca feliz 
que eu fazia. 

Hoje me deu saudade da menina de tranças 
que eu não fui...

Sonia Rita Sancio Landrith
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A FOTOGRAFIA À LUZ DA SEMIÓTICA

A história da fotografia pode ser contada a 
partir das experiências executadas por químicos 
e alquimistas desde a mais remota antiguidade. 
Por volta de 350 a.C., aproximadamente na épo-
ca em que viveu Aristóteles na Grécia antiga, já 
se conhecia o fenômeno da produção de imagens 
pela passagem da luz através de um pequeno ori-
fício. O árabe, Ibn al Haitam (965-1038), também 
conhecido por Alhazem, que observa um eclipse 
solar com a câmara escura na Corte de Constan-
tinopla, em princípios do século XI. A primeira 
descoberta importante para a fotografia foi a Câ-
mara Escura. O conhecimento do seu princípio 
ótico é atribuído, por alguns historiadores, ao 
chinês Mo Tzu no século V a.C.. O processo da 
formação de imagens foi estudado com renova-
ções por Leonardo da Vinci (séc. XVI), tendo des-
coberto o princípio ótico do aparelho fotográfico. 
A câmara escura de Da Vinci passou a ser usada 
por pintores, desenhistas e projetistas da época, 
como meio de auxiliar em seus trabalhos.

A primeira fotografia reconhecida data de 
1826, atribuída ao francês Joseph Nicéphore Ni-
épce. Entretanto, a fotografia não é invenção de 
um só autor, mas um processo de avanços ao 
longo de muitos anos. A tecnologia tem sistema-
ticamente possibilitado melhorias na qualidade 
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das imagens produzidas, agilidade das etapas do 
processo de produção e a redução de custos, po-
pularizando o uso da fotografia. Em 1837, um 
outro francês, Louis Jacques Mande Daguerre 
descobriu o processo de fixação de imagens. Em 
1833 um imigrante francês, morador em Cam-
pinas/SP, conseguiu capturar imagens com 
o auxílio de uma câmara escura de fabricação 
caseira. Por isso, atribui-se ao século XIX a in-
venção e o aperfeiçoamento da fotografia em pre-
to e branco como usamos hoje; ao século XX, a 
evolução das aplicações e controles da fotografia 
no aparecimento da fotografia em cores, cinema, 
televisão, e todos os usos científicos hoje utiliza-
dos. A fotografia chegou ao Brasil com a família 
real (1808). Era uma das grandes novidades sur-
gidas no final do século XIX.

Apesar do processo químico da fotografia es-
tar com seus dias contados, devido ao apareci-
mento da fotografia digital, somente no século 
XXI torna-se padrão para a captura de imagens. 
Os filmes atuais têm uma gama de tonalidades, 
superiores resultando em imagens ricas em de-
talhes. A fotografia colorida foi explorada duran-
te o século XIX e a primeira fotografia colorida foi 
tirada em 1861 pelo físico James Clerk Maxwell. 
A fotografia digital é captada tirada por uma câ-
mera digital ou determinados modelos de telefo-
ne celular, resultando em um arquivo de com-
putador que pode ser editado, impresso, enviado 
por e-mail ou armazenado em memórias, websi-
tes e Cds e demais meios digitais e tecnológicos.
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Em curto espaço de tempo as câmeras digi-
tais se tornaram produtos de consumo, e estão 
de modo irreversível, substituindo gradualmente 
suas equivalentes tradicionais em muitas aplica-
ções, pois o preço dos componentes eletrônicos 
cai e a qualidade da imagem melhora. A fotogra-
fia que antes documentava situações cotidianas 
como eventos, e era vista como registro, hoje está 
intimamente voltada a sua própria essência, ou 
seja, voltada para sua fluidez, tornando-se uma 
ferramenta importante para moldar a realidade. 
É por meio de fotografias que entendemos o que 
constitui nossa visão de mundo. De todas as fon-
tes iconográficas, a fotografia merece uma aten-
ção especial.

Com a fotografia a memória ganhou poderosa 
aliada. Memória visual, pensada e sentida, co-
letiva ou individual, mas sempre historicamen-
te construída; percebida como uma mensagem 
composta por sistemas de signos não verbais e 
individualmente compreendidos por meio de có-
digos cuja decifração possibilita a análise de cer-
tas ações humanas socialmente determinadas.

Podemos dizer que todas as mensagens visu-
ais designam duas funções: a cognitiva e a emo-
tiva. Estas duas funções da comunicação refe-
rem-se à denotação (conteúdo da mensagem), e 
à conotação (dependente da forma como a men-
sagem é organizada), sendo suas possíveis leitu-
ras e interpretações oriundas da experiência do 
receptor, podendo ser produtora dos mais dife-
rentes sentidos.

Sonia Maria da Costa Barreto
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Independentemente das funções que a comu-
nicação exerça, faz-se imperativo pensar e refle-
tir sobre um único sentido que a fotografia em 
questão suscita, sendo a verdade contundente 
que ela traduz inegável e inconfundível. A foto-
grafia ocupa um espaço natural nas matérias 
produzidas pela imprensa. Ela remete o leitor, 
de imediato, ao reconhecimento da sua dimen-
são documental, enquanto reflexo ou espelho do 
real. 

E como afirma Barthes (1985, p.132): na 
foto “[...] a imagem transforma-se numa escri-
ta a partir do momento em que é significativa.” 
Diz, ainda, o autor: “[...] uma fotografia será por 
nós considerada fala exatamente como um arti-
go de jornal.” Assim, os elementos do conteúdo 
da fotografia só irão adquirir sentido por meio 
das relações estabelecidas entre eles. Tornam-se 
visíveis através da interpretação que lhe é dada, 
e ao efeito de sentido que a circunscreve. Ela é 
multidirecionada, isto é dependerá do olhar de 
cada ‘leitor’. Devemos considerar que a leitura 
semiótica de qualquer texto é extremamente va-
riável, pois cada pessoa de determinada socieda-
de pode fazer uma leitura diferente de um texto 
em função dos seus valores culturais e visão de 
mundo, dentre outros aspectos a serem conside-
rados.

O tratamento da informação em semióticas 
complexas acontece de maneira multidimensio-
nal e é considerado complexo porque existem di-
versos tipos de sistemas operando no discurso. 

Sonia Maria da Costa Barreto
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Cada discurso tem uma função semiótica, que 
coexiste paralelamente com os demais, dando 
um sentido amplo e complexo ao objeto semió-
tico.

Numa visão simplificada de um processo de 
comunicação, são identificados um emissor, um 
receptor e uma mensagem. Do ponto de vista se-
miótico, esse processo assume uma dimensão 
ampliada e passa a ser percebido como um pro-
cesso de significação. Enquanto num processo 
de comunicação, pragmaticamente, o emissor e 
receptor são seres biológicos e sociais, que pos-
suem um papel no processo de comunicação, 
independentemente da linguagem utilizada; no 
processo de significação enunciador e enun-
ciatário, ambos são sujeitos do discurso. Já a 
mensagem de um processo comunicacional cor-
responde numa primeira instância, ao texto do 
discurso, mas vai além, tendo em vista que a 
semiótica tem o objetivo de explorar o sentido 
do discurso e não se limita ao sentido da comu-
nicação, porque dá conta e busca sentido num 
processo mais amplo, o da significação.

A fotografia é uma construção a partir de um 
sistema de representação, operacionalizado pelo 
interesse, pela motivação e pelas referências cul-
turais do fotógrafo. A fotografia é, portanto, uma 
representação a partir do real. Na fotografia, há 
uma dupla realidade: a realidade externa, en-
quadrada pelo fotógrafo, e a realidade interna, 
que é a história da fotografia. Toda fotografia é 
estética e documental. Assim, a fotografia como 

Sonia Maria da Costa Barreto
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documento configura-se como uma segunda re-
alidade. A primeira é exterior ao documento, é o 
próprio fato fixado. É possível perceber, na fo-
tografia, a existência de uma tensão constante 
entre o fato passado e sua representação. 

A fotografia é utilizada como veículo de di-
vulgação e incorporação de ideais e concepções. 
Se considerarmos essa afirmação verdadeira, 
necessariamente, teremos que considerar o con-
sumo das imagens. A fotografia permite análise 
e produz materialização documental no espaço e 
no tempo. A materialização se resume na relação 
do documento/representação, que é indissociá-
vel. Fotografar é uma prática de representação e, 
nesse sentido, podemos considerar a fotografia 
como um recorte da realidade. “Uma imagem é 
constituída a partir da significação ou da rela-
ção que possa estabelecer com algo representado 
[...]” (FOERSTE, 2004, p. 23), seja um período, 
um fato, ou uma classe social. 

Como fonte documental, a fotografia, pode 
facilitar a compreensão de questões relativas à 
determinada época, porque permite múltiplas 
possibilidades de investigação, constituindo um 
leque de informações. De todas as estruturas de 
informação a fotografia seria a única a ser ex-
clusivamente constituída por uma mensagem 
‘denotada’ que esgotaria totalmente seu ser. Por-
tanto, a descrição de uma fotografia é, ao pé da 
letra, quase impossível. A imagem visual ou tex-
to visual vai além dos limites da palavra escri-
ta, convertendo-a em uma forma específica de 
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comunicação. A fotografia, numa reportagem de 
uma revista, ou de um periódico, pode se cons-
tituir num testemunho da realidade, além de ser 
uma linguagem universal. A imagem visual vai 
além dos limites das palavras escritas.

BARTHES, Roland. A câmara clara. Tradução de Júlio Castañon Guima-

rães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
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ROUBARAM MINHA IDENTIDADE!

Entre a alma vida e coração estão as nossas 
emoções que, às vezes nos encorajam e às 

vezes nos fazem covardes:

Hoje me bateu uma revolta muito grande de 
não ser o que poderia ter sido...roubaram mi-
nha identidade! Deram-me uma cor que não é 
a minha. Tenho sangue negro, minha pele tem 
uma cor que não é branca, tão pouco negra. É 
uma cor de “vomitado”, daqueles que quando se 
mistura feijão preto, arroz e carne. Sabe qual? 
Então. Falam que sou morena, que é a mistura 
de negro com branco. Queria eu ter tido a opor-
tunidade de viver como sou verdadeiramente!

Vivi em uma época em que éramos quase 
obrigados a ter cabelos lisos. Até mesmo os ar-
tistas famosos, cantores alisavam seus cabelos.

Garfos quentes, alisantes, agressivos que dei-
xavam feridas enormes no couro cabeludo, que 
poderiam até ser chamados de “couro careca”, 
pois os fios caíam todos. Lembro-me de uma vi-
zinha que, em prantos, em meios a longas ora-
ções ao Céu, pedia que seus cabelos parassem 
de cair. Outra que fora levada para o hospital 
com o couro cabeludo em feridas sangrentas.

Quero minha identidade de negro! Quero 
meus cabelos de volta!

Sonia Rosseto
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Quero poder ser eu e viver como eu era des-
de que nasci. Cadê os meus cabelos ondulados?! 
Não consigo deixá-los em mim. Não tenho cora-
gem de mostrar a ninguém, pois por muito tem-
po a sociedade em que vivi ditava as regras e 
nós tínhamos de segui-las. A norma era: cabelos 
Lisos. Quem não tinha cabelos lisos deveria pro-
videnciar um alisante ou um garfo quente para 
deixá-los lisos. Maldita época! Fui escrava da be-
leza e refém dos cabelos lisos.

Se desde criança fosse acostumada a me acei-
tar com meus cabelos cacheados, ondulados, 
hoje eu poderia não ter tanto trabalho para cui-
dar das minhas “madeixas” . Agora, o tempo co-
meu mais da metade da minha irreverência, por-
que para cada idade temos tamanho de saia, cor 
de batom, assim como também estilo de cabelo. 
Bem, também isso é ditado pelo tempo, pela so-
ciedade. Talvez um cabelo ondulado e cheio não 
vá assentar para os meus quase 58 anos. Estou 
condenada a morrer de cabelos lisos ou curtos, 
porque hoje em dia o estilo para idoso, segundo 
a “maldita” moda, são cabelos curtos. Precisa-
mos, na contemporaneidade, deixar as crianças 
com seus cabelos ondulados, cacheados e assim 
mesmo tratados sem que para isso eles precisem 
ser alisados. Somos únicos e temos que viver 
como tal. Talvez as crianças de hoje venham a 
ser idosos que não precisarão seguir esse mode-
lo anteriormente referido, sem permanecer total-
mente ligadas ao que vivo hoje. Deixe que cada 
um tenha o tipo de cabelo que deseja. Aos que 

Sonia Rosseto
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desejam tê-los mais lisos, alisem, e aos que não 
desejam fiquem com eles da forma que bem qui-
serem, sendo assim felizes.

Estou em processo de reabilitação, como 
quem se acidentou, perdeu os movimentos e, 
agora, tenta andar outra vez, recomeçar. 

Quero meu cabelo de volta! Roubaram-me 
de mim mesma, sou refém do tempo, escrava da 
moda e vítima da sociedade passada.

Quero minha identidade, eu não sou eu.

26/12/2015
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AMIGAS OU INIMIGAS!?

Ontem não estavas comigo.
Hoje você chegou!
E amanhã como será?

Já é hoje que era ontem e você está cada vez 
mais intensa!

Olho-te diante do espelho. Desnudo-me e você 
toma conta do meu corpo!

Passo a mão sobre você, mas, como tatuagem 
está na minha pele.

Passam mais dias e ainda estás comigo. Posso
tocá-la e te sentir cada vez mais perspicaz,
tenaz, colada ainda mais em minha pele.

Saio à rua e vejo-te em outro rosto. Busco você
no jovem, você não está.

Encontro-te no ancião e, no peso da idade, você
toma conta! És uma doença do tempo?

Quero que vás embora de mim, mas, você sorri
e me diz:
 - Não posso ir embora, sou tua!

Sonia Rosseto
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Somente saio de ti forçadamente, mas, só por 
um tempo, depois volto!

Então afastei-me de ti.  Te arranquei com uma
faca, deitada em um leito indesejável!

Olho-me no espelho e, no meu rosto, não mais 
estás.

Contudo, te encontrei em minhas mãos, 
pequena e sórdida! Desespero-me! Com você 
não tem jeito!!

Passa o tempo. Olho-me outra vez no espelho. 
Surpresa!! Você voltou!?

Nada adiante! Você está de novo no meu rosto, 
cravada como uma tatuagem! E ainda trouxe 
mais uma, outra e outra.
Pronto, entrego os pontos!! Cansei, não dá 
mais!

Mora comigo, durma comigo, cola em mim.

Sou sua e você é minha. Somos sinais do 
tempo! Estaremos juntas até que a morte não 
nos separe.

Eu e você formamos o tempo e o tempo tem 
uma idade, e a idade não reverte com o tempo. 
Pelo contrário, aumenta ainda mais!

Sonia Rosseto
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Fica comigo. Vamos juntas viver para sempre? 
Você mostra-me o quanto vivi, cresci. O quanto 
aprendi e o quanto tenho a ensinar.

Você é quem diz a idade que tenho.

Vamos de mão dadas desbravar a vida!        
Fica aqui, irei acariciá-la sempre para que não 
fique triste e, com isso, me mate de tristeza.

Fique comigo amiga! Seremos eternas amigas
ou inimigas? Bem, não me vou preocupar com
isso, pois assim irei me aproximar mais de você.

Morem comigo, durmam comigo, vivam comigo, 
minhas amigas...RUGAS!?

2007/2016 

Sonia Rosseto
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SONHOS E PEDRAS

Ela tem um sonho (dentre muitos outros), 
que sabota todos os dias, como se não se achas-
se merecedora para alcançá-lo. Seus olhos bri-
lham na expectativa, sorrisos cheios de doçura 
revelam a força do desejo. Sonha em fazer uma 
plástica. Futilidade? Nem sempre. Ela é peque-
na, linda, mas continua  redondinha, mesmo de-
pois da bariátrica a que se submeteu anos atrás. 
Deixou na sala de cirurgia o equivalente a outra 
pessoa, em retalhos de seu corpo que se recusa-
va a emagrecer. Só que não há mágica e a pele 
não encolhe, ela permanece e a solução é uma 
plástica, que remodele o corpo e lhe devolva en-
fim, a paz com o espelho.

Disse que já ouviu várias vezes: “Você tem 
um rosto lindo, pena que é gordinha...” E lá se 
vai mais um possível romance, adiando a vonta-
de de construir uma família, viver a maternida-
de. Sente o tempo passar, o tic-tac implacável do 
relógio biológico. Ajeita o corpo na cadeira, sorri 
envergonhada por expor sua história e mostra a 
foto do antes. Come um salgado desses que pa-
recem isopor colorido (devem ser mesmo...), na 
ânsia de aplacar o sonho que fica mais distan-
te, pois agora precisa perder 15 kg. Menina, por 
que isso? Que forças se conjugam para que no-
vos obstáculos se interponham nesse caminho 

Vanda Luiza de Souza Netto
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de tantas lutas? São as pedras do caminho de 
Drummond.

Ela estuda à noite, chega cansada, bocejos in-
findáveis se sucedem, os olhos tentam ficar aber-
tos para acompanhar a aula. Vida difícil como a 
de tantos outros, mas ela também não desiste, 
é uma lutadora. Faz faxina, mostra as mãos pe-
quenas e delicadas, um dos dedos está em carne 
viva, devido a um produto de limpeza que usou 
sem proteção. Mas, aos poucos, ela vence o can-
saço e começa a interagir, faz perguntas, estabe-
lece relações, participa. E eu observo admirada 
sua luta, e me emociono com sua coragem. Adi-
vinho que ela vai vencer suas batalhas, uma a 
uma e quero estar por perto para aplaudir e dar 
um grande abraço. Ela merece.

 

Vanda Luiza de Souza Netto
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O PEIXE E OS CACOS

Pegou o ônibus na horinha, estava cansada 
após um dia inteiro de trabalho e ainda ir para 
a faculdade. A noite quente, a aula chata (ou ela 
que não conseguia se concentrar? Sabe-se lá.) 
Era isso tudo e mais a tristeza na alma.

Por onde passou, até chegar no ponto, nem 
percebia, mas deixou um rastro de encantamen-
to. Alta, morena cor de canela, cabelos longos, 
brilhantes e lisos, sorriso iluminado, todos pa-
ravam para olhar. Era até perigoso, havia gen-
te que esbarrava nos outros, sem perceber. Por 
dentro, no entanto, o coração estraçalhado. Tan-
ta coisa que não entendia estava acontecendo 
em sua vida. Pensava nos sonhos que tinham se 
desmanchado no ar, na família que queria ter, e, 
por mais que tentasse não estava dando certo. 
Todos os dias a mesma dificuldade, a irritação 
sem motivo, a ausência, a falta de carinho, a im-
paciência. E todas as tentativas, no sentido de 
retomar os sonhos, eram inúteis.

Conseguiu manter o equilíbrio no corredor 
apertado, segurando a bolsa e os livros que ame-
açavam despencar. Por sorte, uma pessoa levan-
tou e surgiu um lugar. Assim, foi possível até 
tirar um cochilo. Após algum tempo, entreabriu 
os olhos e reconheceu as luzes da praça e da 
lanchonete. Estendeu o braço e deu sinal para 

Vanda Luiza de Souza Netto
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descer, era o seu ponto. Desceu do ônibus no 
automático, mas logo ficou atenta ao atravessar 
a rua. Passo a passo chegou a casa. Luzes apa-
gadas, pensou: “Será que ele já está dormindo? 
Queria tanto conversar um pouco, receber um 
abraço...” Pegou a chave na bolsa para abrir a 
porta. Acende a luz e sabe que não há ninguém 
em casa. Então sente os pés molhados, está de 
sandália baixa. Olha para o lado e, devagar, sen-
te as lágrimas que escorrem pelo rosto: no chão, 
o aquário espatifado em mil pedaços e Chiqui-
nho, seu peixe vermelho, está imóvel numa poça 
de água. Morto, completamente. E ela sabe o que 
isto quer dizer, foi a última dor.

Enxuga as lágrimas, vai até o quarto e pega a 
mala. Junta suas roupas e documentos.  Vai até 
o telefone e chama um táxi. Sai e fecha a porta, 
sem olhar para trás. Acabou.

Vanda Luiza de Souza Netto
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correspondente 
da Afesl. Conta 
com produções 
poéticas em An-
tologias, Cole-
tâneas, Livros, 
Jornais, Revistas 
locais, em âmbito 
nacional e internacional, entre outros. Partici-
pou do Varal de Poesias, Parque das Mangabei-
ras, Belo Horizonte e Coletiva do Dia do Livro, 
em Vila do Conde em Portugal.

O Salão de Artes e Literatura da ABD - Macaé
-RJ, conferiu-lhe Medalha de  Ouro e 1º lugar em 
poesias, exaltando a poesia “A Heroína Capixaba 
Maria Ortiz”, e a AFEMIL Menção Honrosa com 
a Crônica “A Heroína Capixaba Maria Ortiz,” no 
Concurso Helena Morley em Belo Horizonte sen-
do publicada na Antologia da mesma em 2015.
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Eliane 
Queiroz 
Auer

Nasceu em 
São Mateus, nor-
te do ES. Gradu-
ada em Pedagogia 
pela Universidade 
Federal do Espíri-
to Santo-UFES, 
é Pós-Graduada 
em Especializa-
ção na Educação: 
Inspeção Esco-
lar, Supervisão, 

Orientação e Gestão Escolar, pela Faculdade 
Vale do Cricaré. Realizou também estudos sobre 
Valorização da Cultura da Criança e suas habili-
dades: Talentos Inatos. Ocupa a cadeira nº 4, da 
Academia Mateense de Letras-AMALETRAS que 
tem como Patrona: Elza Cunha Pires, a poeti-
sa de São Mateus, sucedendo Herinéa Lima Oli-
veira. Acadêmica Correspondente da Academia 
Feminina Espírito-santense de Letras, pertence 
também à Academia Marataizense de Letras. 
Além de publicação individual em livros, publi-
cou em jornais e diversas antologias. 
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Ester 
Abreu Vieira 
de Oliveira

Professora e 
escritora, Douto-
ra em Letras Ne-
olatinas (UFRJ), 
Pós-doutora em 
Filologia Espa-
nhola – (UNED- 
Madri). pertence 
à AFESL, ocu-
pando a Cadei-
ra 31- Patrona 
Vanda Almada; à 
ALES, ocupando a Cadeira 27, patrono Roberto 
Almada; ao IHGES, à APEES, à ABH, à AIH e à 
AITENSO. Faz parte de conselhos editoriais  na-
cionais e internacionais. Tem atuado em Setores 
culturais e participado em comissões culturais 
estaduais e municipais e em organização de li-
vros e de antologias. É membro de corpo edito-
rial de revista e de editoras no Brasil e no exte-
rior. Possui obras publicadas (impressas, on-line 
e CDs) infantil, didática, ensaio, memória, crô-
nicas e poesia e tem participações em  jornais 
e revistas impressas e em on-line e em  jornais 
impressos e em on-line. Fez traduções de obras e 
já recebeu várias homenagens e prêmios por sua 
atuação profissional, inclusive o nome do pré-
dio do Centro de Língua para a Comunidade da 
UFES recebeu o seu nome. Entre as suas obras 



172

estão: O mito de don Juan: suas relações com 
Eros e Thanatos 2ª ed. 2013;  História em verso 
(Ensaios sobre épicas: Cantar de Mio Cid, Can-
to General, Mem de Sá) — 2004; Ultrapassando 
fronteiras (Ensaios de poesia) — 2004).Para una 
lectura del teatro actual: Estudio de PANIC de 
Alfonso Vallejo —2009; Estudio comparativo de 
la sintaxis verbal portuguesa y española con es-
pecial atención al uso brasileño - 2013;  Ensaios 
sobre Dramaturgia do clássico ao contemporâ-
neo – 2016; Muqui – Cidade Menina — em verso 
e prosa -  2011.
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Fabiani 
Rodrigues 
Taylor Costa 

Formada em 
Letras. Mestran-
da em Letras pela 
UFES. Possui Es-
pecialização em 
Literatura Bra-
sileira e também 
em Gestão Es-
colar. Reside em 
Piúma-ES. Pro-
fessora de Língua 
Portuguesa da 
EEEFM Profª Filomena Quitiba. Ganhadora do 
concurso de crônicas 2013 da Academia Femi-
nina Espírito-santense de Letras com a crônica 
“Cartas”. Ganhadora, também, do concurso de 
artigo da Academia de São Mateus – ES (Meda-
lha Cora Coralina). Recebeu, em 2013, a Comen-
da Rubem Braga. 1º lugar no concurso de crô-
nicas da ALIVAT 2016. 1º lugar no concurso de 
livro infanto-juvenil da III Feira Literária Capixa-
ba, com a obra Hieróglifos. Atualmente, escreve 
para o Jornal Espírito Santo Notícias.
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Felicidade 
Albertino 
Meia

Nasceu em 
São Miguel, Gua-
rapari ES. É 
membro da Aca-
demia Feminina 
Espírito-santen-
se de Letras com 
assento na ca-
deira 21  sob o 
patronímico de  
Maria Marques. 
Foi colaboradora 
do Jornal “A Ga-

zeta”. Possui vasta obra publicada em diversos 
meios. Seus textos, cheios de reminiscências, 
dão-nos testemunho de uma época. Dentre suas 
obras citam-se os romances: Joguetes do Desti-
no, Meu Filho meu Juiz, Se o silencio falasse, O 
banco do Jardim, Monólogo do sol, entre outros.  

Vítima de uma época, para suas primeiras 
publicações usou pseudônimo de Fabiola Haury 
Meirelles pela Editora Pongetti do Rio de Janei-
ro. Participou de todas as antologias já editadas 
pela Afesl: Prosa e verso, Poemar, Dança das Pa-
lavras, Clepsidra, todas. 

Tem seu trabalho reconhecido inclusive com 
a condecoração máxima da Afesl, a Medalha 
Cora Coralina, com a Medalha Ano Literário Ru-
bem Braga da Academia Mateense de Letras. 

Apesar do peso do tempo, frequenta com bas-
tante assiduidade as reuniões mensais da Aca-
demia. 
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Gilcéa 
Rosa de Souza

Nasceu em 
São José do Cal-
çado, ES.. Licen-
ciada em Letras, 
Bacharel em Bi-
bl ioteconomia. 
Professora de 
Língua Portugue-
sa e Literatura 
Brasileira. Pós 
graduada Lín-
gua Portugue-
sa, Planejamen-
to Educacional e 
Educação Especial Inclusiva com Ênfase em De-
ficiências. É membro correspondente das Acade-
mias: ACL, cadeira de nº 21 da Patrona Olendina 
de Siqueira Moreira e AMALETRAS, cadeira de 
nº 3 da Patrona Henriqueta Lisboa (2013). Efe-
tiva na AFESL, tem assento na cadeira de nº 30 
cuja patrona é Carmélia Maria de Souza.

Escolhida pelo Ministério de Educação e Cul-
tura atuou em um Programa de Capacitación de 
Lengua Española (2004) na Universidad de Bue-
nos Aires. 

Sua interação com as três academias propor-
cionou-lhe oportunidades valiosas. Publicou em 
diversas antologias. 

Teve publicada uma de suas crônicas – To-
tonho - na Revista Italiana Benfazeja – online 
– (2013). Atualmente faz parte da Comissão de 
Literatura na Secretaria Municipal de Cultura de 
Vitória-Lei Rubem Braga. Participa no Recanto 
das Letras. Publicou Versos Inversos em 2012.
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Josina Nunes 
Drumond 
(Jô Drumond)

É Pós-dou-
tora, Doutora, 
Mestre, pós-gra-
duada, da Lín-
gua portuguesa 
à Semiótica, de-
pois de gradu-
ar-se em Letra e 
Artes plásticas. 
Domina também 
a língua france-
sa.  É membro da 

AESL, da Academia Feminina ES de Letras, da 
Academia Feminina Mineira de Letras, membro 
do IHGES e do Conselho Estadual de Cultura. 
Professora aposentada, premiada em concursos 
literários em diversos Estados. Dedica-se atual-
mente a pesquisas literárias e a traduções. Tem 
13 livros publicados, sendo 2 de poemas, 4 de 
contos e crônicas e 7 de ensaios literários, além 
de artigos, ensaios, crônicas, poemas e contos 
em diversas antologias jornais, revistas, Inter-
net, anais e no em blog
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Karina 
de Rezende-
Fohringer

G r a d u a d a 
em Letras-Por-
tuguês, Mestre e 
Doutora Letras 
(UFES). Obteve 
Bolsa Sanduíche 
na Universidade 
de Santiago de 
Compostela Foi 
professora e co-
ordenadora do 
curso de Letras 
da Faculdade Saberes (ES). Professora dos Cur-
sos de Especialização Lato Sensu da Faculda-
de Saberes. É membro da cadeira nº 8 da Aca-
demia Feminina Espírito-Santense de Letras, 
cuja patrona é Ypoméia Braga de Oliveira e do 
IHGES. É consultora ad hoc das Revistas Ágo-
ra e Dimensões (ambas de História/UFES) e da 
REEL (Letras/UFES) e parecerista da EDUFES 
e da Revista de Estudos de Literatura Brasilei-
ra Contemporânea (UnB). É Autora de Alma de 
Flor: Maria Antonieta Tatagiba- vida e obra; O 
papel da mulher e a mulher de papel: vida e obra 
de Maria Antonieta Tatagiba; Chrysallida: vida e 
obra de Guilly Furtado Bandeira; e de dois livros 
de poesia: Sentidos e Horas verdes.
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Maria 
Beatriz 
Nader

P ó s - d o u t o -
ra em Sociologia 
Política, é pro-
fessora titular 
do Programa de 
Pós-graduação 
em História So-
cial das Relações 
Políticas da Uni-
versidade Federal 
do Espírito Santo 
(UFES). Ocupa a 

cadeira 34 da Academia Feminina Espírito-san-
tense de Letras (AFESL) e tem trabalhos publica-
dos no Brasil e no exterior. Pesquisa relações de 
gênero, feminismo e masculinidade. Atualmente 
mapeia a violência contra a mulher na cidade de 
Vitória (ES) e na UFES.



179

Maria 
das Graças 
Silva Neves

Nasceu em 
Pancas, no Es-
tado do ES, em 
02 de agosto de 
1949. Presidente 
de Honra da Aca-
demia Feminina 
Espírito-santense 
de Letras; Presi-
dente da ACRIS- 
Associação Cul-
tural Ricardina 
Stamato, Membro da Academia Espírito-san-
tense de Letras,  da Academia Feminina Espí-
rito-santense de Letras; do Instituto Histórico e 
Geográfico do ES, da AEI- Associação Espírito-
santense de Imprensa, da AJEB- Associação de 
Jornalistas e Escritores do Brasil no ES e da RE-
BRA- Rede de Escritoras Brasileiras. Autora dos 
livros: “Graça que graça”, “A Vida”; “Variações 
sobre o mesmo tempo”; “Coral dos Ventos”; “Tre-
vo de Quatro Folhas” (parceria); “Viveiro do Si-
lêncio-Le Vivier du Silence” (português-francês); 
“Artes e Letras Capixabas” (Org.) Trilogia Musi-
cal-(Org.) Letras Capixabas em Arte (Org.); “O 
Folclore na Educação Musical”; “Sibila e a Escada 
Musical” (2º edição -português/ inglês) 2013. Tem 
participação em várias coletâneas. Detém inúme-
ros títulos e honrarias. 
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Maria 
do Carmo 
Marino 
Schneider 
(01/09/1941)

P r o f e s s o r a , 
escritora, canto-
ra capixaba. Per-
tence à Academia 
Feminina Espí-
rito-santense de 
Letras, onde ocu-
pa a cadeira 17, 
que tem como pa-
trona Maria Mag-
dalena Pisa. Con-

ta com vasta publicação em antologias locais e 
nacionais.

Entre suas obras destacam-se: Fio de Prumo, 
Sonatas, Só ser, Ave Marias, A música folclórica 
brasileira: das origens à modernidade, Beatriz 
Abaurre: um ícone da cultura capixaba, Annette 
de Castro Mattos- resgate de uma cronista capi-
xaba.
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Maria Ester 
Torinho

Que é gradu-
ada em Letras e 
Psicologia, Mes-
tre e Doutoranda 
em Letras per-
tence à Afesl des-
de 11 de novem-
bro de 2010 e a 
outros silogeus. 
Labuta com  po-
emas, crônicas e 
contos curtos.

Multi premia-
da em diversos concursos literários, publicou 
Pássaro Migrante, Pescadora de Estrelas, Se-
mentes de Fogo, Liberdade para as borboletas 
(Poesia) e Maré Vazante (Crônicas e Contos).

Transita na pintura, desenvolvendo trabalhos 
em óleo, acrílica e pastel seco, sendo seus temas 
principais flores, pássaros e a natureza em geral, 
com participação em e algumas exposições virtu-
ais e ao vivo, no Brasil e em Portugal. 
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Maria Filina 
Salles de Sá 
de Miranda 
(30/08/1929)

E s c r i t o r a , 
d e c l a m a d o r a , 
pesquisadora, e 
professora apo-
sentada da UFES. 
Membro do IH-
GES, da Acade-
mia Feminina 
Espírito-santen-
se de Letras. Em 
reconhecimento 

aos seus relevantes trabalhos,  a UFES instituiu 
o prêmio de Mérito Extensionista “Professora 
Maria Filina”.  Ali, por vários anos, mediante sua 
ternura, ela foi chefe da respectiva Sub-Reitoria. 
Formou diversas gerações na arte de declamar 
na qual é considerada a mestra. 
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Maria José 
Menezes

(1 de março de 
1914) é natural 
de Iragaçu – ES. 
Foi professora 
por muitos anos. 
Seu trabalho va-
leu-lhe grande 
reconhecimento. 
Recebeu divesos 
prêmios e hon-
rarias. Foi a pri-
meira ganhadora 
da Medalha “Cora 
Coralina”, maior honraria da Afesl.  

Conta hoje 102 anos e a memória lhe anda 
adormecida pelo que não escreve mais. Mas lon-
ge de nós, privar-nos de contar ainda desta vez 
com seus versos, e por esta foto com seu sorriso. 
Presença marcante na literatura capixaba, seu 
legado edificará ainda muitas outras gerações. A 
poesia de sua filha Regina nesta edição diz muito 
dessa querida amiga. 
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Maria José 
Vettorazzi 

A p o n t a d a 
como represen-
tante da litera-
tura em Castelo, 
redatora na Câ-
mara Municipal, 
foi empossada 
como associada 
corresponden-
te da Academia 
Feminina Espí-
rito-Santense de 
Letras. Sempre 

demonstrou seu orgulho afelista. Preside o Con-
selho Municipal de Políticas Culturais, é Presi-
dente de Honra do Instituto “Frei Manuel Simón” 
– IFMS. Ativista comprometida com as tradições 
e a história castelense. Publicou: “Sob os segre-
dos do Tempo” e “O quarto das moças”, além de 
contar com participações em Antologias Literá-
rias Nacionais e Internacionais. Tendo fundado, 
preside a Academia Literária Castelense – ALC, 
onde ocupa a cadeira n° 1 que tem como patrono 
Benjamim Silva.
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Maria Lucia 
Grossi Zunti

Uma minei-
ra radicada no 
ES desde 1968. 
Graduada em 
História e Mestre 
em História da 
Educação. Mem-
bro do Instituto 
Histórico e Ge-
ográfico do Es-
pírito Santo, da 
AFESL; funda-
dora da SERLIH-
GES (Seccional Regional de Linhares do IHGES); 
Tornou-se “Cidadã Linharense”; Detém a  “Co-
menda Caboclo Bernardo” pela Câmara Munici-
pal de Linhares e Assembleia Legislativa do ES; 
fundadora e diretora de Faculdade historiadora; 
contista e poeta. Professora-aposentada; foi Se-
cretária da Educação em Linhares (1989); chefe 
da Superintendência Regional Estadual de Edu-
cação por três anos.
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Marilia Villela 
de Medeiros 
Mignone

De Cachoei-
ro de Itapemirim, 
ES, graduada em 
Direito pela UFES 
advogada e juíza 
de direito apo-
sentada, membro 
correspondente 
da Academia Fe-
minina Espírito-
santense de Le-
tras, membro da 

Academia Cachoeirense de Letras, membro do 
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito San-
to e membro do Instituto Histórico e Geográfi-
co de Cachoeiro de Itapemirim. Tem oito livros 
publicados de crônicas e contos. É pós gradu-
ada em Direito Civil e Direito Processual Civil, 
ex-professora e ex-diretora da Faculdade de Di-
reito de Cachoeiro de Itapemirim. É cronista da 
revista “Sete Dias”, de Cachoeiro de Itapemirim. 
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Marlusse 
Pestana 
Daher

Escreve em 
diversos gêne-
ros. Seus escritos 
constam dos dez 
livros já publica-
dos, das antolo-
gias da Afesl e de 
outras Academias 
São encontrados 
também em jor-
nais, revistas e 
nas redes sociais. 
Pertence a  Academia feminina Espírito-santen-
se de letras.  É fundadora e atual presidente da 
Academia Mateense de Letras - Amaletras. Pro-
duz e apresenta na Rádio América de Vitória, há 
22 anos, o programa “Cinco Minutos com Ma-
ria”. Promotora de justiça aposentada é assesso-
ra de estudos e pesquisas científicas da Associa-
ção Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica 
– afiliada da Federação das Mulheres de Carreira 
Jurídica. 
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Neuza
Glória 
dos Santos

Primeira De-
legada de Policia 
em nosso Estado, 
primeira a dirigir 
um presidio mas-
culino com 400 
homens. Cumu-
lativamente, com 
a mesma função, 
em presídio femi-
nino. Frequentou 

a Escola Superior de Guerra, Avatar nos EEUU 
além de outros diversoss cursos. Sente-se agra-
decida pelo reconhecimento geral em sua fun-
ção. Escritora, poeta, declamadora, palestrante, 
pertence a Afesl. Escreveu: O cerco no imenso 
salão, Olhar sobre a vida e Câncer: o protagonis-
ta silencioso. Publicações também em antologias 
e outros meios.  É consultora em Neolinguística.
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Regina
Menezes 
Loureiro

Nascida em 
Vitória, seguiu 
os passos de 
sua mãe, a poe-
tisa Maria José 
Menezes. Poeta 
também, contis-
ta, memorialista, 
advogada, profes-
sora. Especialista 
em educação in-
fantil, metodolo-
gia do ensino fundamental, estrutura e funcio-
namento do ensino de 1° e 2° graus e psicologia 
da educação. Criadora e redatora do informativo 
“As Acadêmcias” com circulação inclusive inter-
nacional.  Além de publicações individuais com 
destaque para a última:  História de Itaguaçu, 
participou das antologias publicadas pela Afesl e 
outras. É idealizadora da Feira Literária Capixa-
ba – Flic – já tendo realizado três edições. 
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Renata 
Bomfim

Nasceu na 
Ilha de Vitória 
(ES) no dia 21 
de novembro de 
1972. É artista 
plástica, mestre 
e doutora em Le-
tras pela Univer-
sidade Federal 
do Espírito Santo 
(UFES). É pesqui-
sadora do CNPq 
desde 2007. Poe-

ta e ensaísta, a escritora possui artigos cientí-
ficos publicados no Brasil e no exterior e texto 
em antologias. Ocupante da cadeira de nº 16 na 
Academia Feminina Espírito-Santense de Letras 
e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 
Santo, participa ativamente do movimento poéti-
co Latino-americano, tendo representado o Bra-
sil em festivais internacionais de poesia. Autora 
dos poemários: Mina (2010), Arcano Dezenove 
(2011), Colóquio das árvores (2015) e O coração 
da Medusa (bilíngue, no prelo), Atua como edu-
cadora socioambiental e professora de literatu-
ra na Universidade Federal do Espírito Santo/
UFES e autora da Revista Literária Letra e fel 
(www.letraefel.com). 
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Silvana 
Soares 
Sampaio                                                    

É  professora 
de Arte, contado-
ra de histórias e 
escritora. Estu-
dou na Fundação 
Armando Álvares 
Penteado–FAAP 
em São Paulo, 
num dos primei-
ros cursos para 
formação de pro-
fessores de Edu-
cação Artística e fez especialização em Docência 
do Ensino Superior pela Universidade Cândido 
Mendes. É membro do Instituto Histórico Geo-
gráfico do Espírito Santo e ocupa desde 2005 a 
cadeira de nº 37 da Academia Feminina Espíri-
to-santense de Letras - AFESL, cuja patrona é 
Léa Manhães de Penedo. Publicou quatro livros 
de literatura infanto-juvenil: Aventuras de um 
Vermelho Inquieto, Roda-Vida, Lendas Capixa-
bas em Versos e Vento Sul, assim como contos, 
crônicas e  poemas em antologias, revistas e jor-
nais.
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Sônia Maria 
da Costa 
Barreto

Doutora em 
Comunicação e 
Semiótica PUC/
SP - Mestre em 
Educação UFES 
- Especialista em 
Tecnologia Edu-
cacional e Estu-
do de Problemas 
Brasileiros UFES 
- Licenciada e 
Bacharelada em 

História UFES – Professora aposentada UFES. 
Membro da Academia Feminina Espírito-santen-
se de Letras. Membro titular como Representan-
te da Comunidade no Conselho de Curadores/
UFES. Trabalhos apresentados em congressos 
nacionais e internacionais. Publicações em even-
tos nacionais e internacionais em forma de livro, 
antologias, capítulos, ensaios, resumos, anais, 
jornais locais.
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Sonia Rita 
Sancio 
Landrith

É de Santa 
Teresa-ES. Co-
meçou a escre-
ver com 14 anos 
para o Jornal “A 
Voz”. Publicou: 
“Portais da Alma” 
(2004); “Lua Per-
feita” (2008), em 
parceria com sua 
irmã Maria Ce-
cília, “Contos de 
Saudade” (2010). Participa Antologias. Pertence 
à Academia Feminina Espírito-santense de Le-
tras, associada correspondente Academia Mate-
ense de Letras.   Publica também no blog “Amor 
de Poeira”, com  muitos seguidores de vários 
países. É tradutora e bacharel em Direito pela 
UFES.  Pertence a “Poetas del Mundo” e ao IH-
GES. 1ª Secretária da Academia Feminina Espi-
rito Santense de Letras durante seis anos.
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Sonia 
Rosseto

Nascida em 
Car i a c i ca –ES , 
é formada em, 
Pedagogia e Pós 
graduada em LI-
BRAS - Língua 
brasileira de Si-
nais, Salmista no 
Santuário Basíli-
ca de Santo An-
tônio – Colabora-
dora e assistente 

no PROJETO GENTILEZA(Raimundo Oliveira).
Escritora Capixaba e membro da Academia 

Feminina de Letras Espírito Santo- 4 livros lan-
çados sendo - uma biografia de sua sogra- “Ci-
rina uma mulher para ser lembrada sempre”  
“O sonho do Toninho” 2002- “A serpente Dali-
la” 2007- A panela encantada 2009. Amante da 
natureza, seus livros além de sempre aborda-
rem o ambiente, deixam uma mensagem para 
a vida de cada pessoa. 
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Vanda Luiza 
de Souza 
Netto

Graduada em 
Letras, Mestre 
em Estudos Lite-
rários pela UFES.  
Coordenou a 
Roda de Leitu-
ra na Associação 
Capixaba Contra 
o Câncer Infantil 
(ACACCI), Tuto-
ra Presencial no 
Núcleo de Ensino 
a Distância da Universidade Federal do Espírito 
Santo, em 2011. Escreve contos, é revisora. Pu-
blicou: A embaixadora das Artes: Lidia Besou-
chet, vida e obra e Os povos que formaram a mi-
nha terra, sobre a formação do povo capixaba. 
É Professora de Língua Portuguesa, Literatura 
e Metodologia nos Cursos de Letras, Pedagogia, 
Administração, Redes e Sistemas, no Centro de 
Ensino Superior FABRA, na cidade da Serra.




