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Apresentação

A publicação da antologia Quem é você mulher?  se deve ao in-
centivo que a Prefeitura Municipal de Vitória tem dado à cultura 
no Espírito Santo, por meio da Lei Rubem Braga, e ao apoio re-
cebido da empresa ArcelorMittal, na concessão de bônus, me-
diante o projeto apresentado por esta Instituição.

 A Academia agradece a todos os que participaram da aprova-
ção do seu projeto: à Comissão Julgadora da referida Lei; aos 
que trabalharam para esta publicação: aos funcionários da grá-
fica	e,	principalmente,	a	Vicente	Penedo	(diagramador	e	ideali-
zador da capa).

Desde a sua fundação, em 18/08/1949, a AFESL vem participando 
de eventos culturais no Espírito Santo e publicando antologias 
nas quais as acadêmicas têm a oportunidade de registrar suas 
produções literárias, republicando obras em homenagem a algu-
ma acadêmica e esta publicação é mais um exemplo do cuidado 
da AFESL e do reconhecimento que faz às suas acadêmicas. 

A AFESL tem no seu quadro 40 escritoras capixabas, residentes 
em Vitória e Grande Vitória, pertencentes a uma determinada 
Cadeira, cuja patrona é uma mulher que se destacou na política, 
na literatura, na história do nosso Estado. 

Em seu blog http://afesl-es.ning.com a AFESL põe em conheci-
mento a entidade e os seus membros, divulga notícias e aceita 
simpatizantes. 

Nesta obra se encontram, por ordem alfabética e em gênero 
diverso, a colaboração de acadêmicas, que dela quiseram par-
ticipar. Com poesia: Andra Valladares, Arneyde T. Marcheschi, 
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Andra Valladares1 

PÁSSARA

Ornei-me com os tons do céu,
bordei n’alma o cintilar de estrelas,
refleti	nos	olhos	o	fulgor	da	lua.
No afã do desejo, alcei voo ao léu...
Sem qualquer temor, entoei querelas...
Entreguei-me ao espaço, puramente nua.

UVA PASSA (acróstico)

Um	sonho	ficou	para	trás,
Velejando pelo tempo.
Antes, depois, não importa... 

Passou da vida, o momento. 
Assim, descrida demais,
Sumiram os meus ideais. 
Somente restando no rosto 
As marcas do meu sofrimento.

GORJEIOS

Cantar, cantar...
Sem amarras...
O tempo não tarda
e a morte não poupa
nem os passarinhos e as cigarras.

1 Andra Valladares – AFESL, Membro Correspondente. 
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Beatriz Monjardim F. Santos Rabelo, Denise Moraes, Eliane 
Queiroz Auer, Esther Torinho, Felicidade Albertino Méia, Katia 
Maria Bobbio Lima, Maria do Carmo Marino Schneider, Maria 
José Menezes, Maria José Vettorazzi, Maria Lúcia Grossi Zunti, 
Marilena	Soneghet,	Regina	Menezes	Loureiro,	Renata	Bomfim,	
Silvana Soares Sampaio e Valsema Rodrigues da Costa; com crí-
tica ensaística e/ou poética:  Ailse Therezinha Cypreste Roma-
nelli, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Karina de Rezende Tavares 
Fleury; Maria da Graça Lobino, Sônia Maria da Costa Barreto e 
Wanda Maria Alckmin; com crônica: Gilcéa Rosa de Souza, Jô 
Drumond, Maria Beatriz Nader, Maria Filina Sales de Sá e Miran-
da, Neusa Jordem Possatti e Sonia Rita Sancio Landrith; regis-
tro memorístico: Maria das Graça Neves e Beatriz Monjardim 
Faria Santos Rabelo.

Em	fim,	como	amostra	da	manifestação	literária	da	mulher	ca-
pixaba apresentamos para o(s) leitor(es) Quem é você mulher? 

As coordenadoras
Silvana Soares Sampaio (Presidente)

Ester Abreu Vieira de Oliveira (Vice-Presidente)
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ROTINEIRAMENTE

Colocou a mesa para dois,
como sempre fazia...
E jantou assistindo TV,
como sempre fazia...
Lavou apenas um prato,
como sempre fazia...
Verificou	portas	e	janelas,
como sempre fazia...
Vestiu a camisola, soltou os cabelos,
como sempre fazia...
Rezou o terço baixinho,
como sempre fazia...
Apagou a última lâmpada,
como sempre fazia...
Deitou-se na cama fria,
como sempre, sozinha.

AREIAS DO TEMPO

Memórias, muitas memórias,
guardo comigo, em segredo.
Algumas tecem histórias,
outras	desfiam	o	medo.

Se travo lutas inglórias,
ou me transmuto em rochedo...
Memórias, muitas memórias,
guardo comigo, em segredo.

Vai-se o tempo entre as auroras,
feito areia entre meus dedos.
Se há derrotas ou vitórias,
compõem o mesmo enredo...
Memórias, muitas memórias!

Ailse therezinha Cypreste Romanelli2

MULHERES

Você mulher, já nasceu despersonalizada porque não teve um 
molde original, você foi feita de um osso emprestado. O autor 
do texto pensou um ente criado para a submissão, pois saindo 
de  debaixo do braço do homem e, ao seu alcance, estava abai-
xo e não ao lado dele;  não viria para ser companheira, mas a 
serva.  

Condenada à ignorância por uma suposta incapacidade  intelec-
tual, viu-se obrigada a se fazer de tonta para não ofender, dis-
farçar a inteligência, a perspicácia, a lucidez, a independência 
interior,	em	defesa	uma	identidade	mal	definida.	

Por longo tempo a mulher viveu à sombra. Manteve-se refém 
das convenções, como um ser humano de segunda categoria; 
não podia soltar os cabelos, nem andar com a cabeça descober-
ta; era proibida de ajudar nos serviços religiosos, devia manter 
distância e não se aproximar do altar e nem poderia cantar nos 
ofícios religiosos. Mas não foi à toa que Eva comeu da árvore do 
conhecimento. Logo, logo os resultados apareceram.

No tempo em que seria ultrajante para um homem falar com 
uma mulher na rua, e vedado à mulher, fora de casa, dirigir-se 
a um homem, Jesus, não só pediu água à samaritana, junto ao 
poço, como conversou com ela, para escândalo dos próprios 
discípulos. Em casa de Simão foi uma mulher quem se encar-
regou do ritual de lavar os pés do  Mestre com suas lágrimas e 
enxugá-los com seus cabelos soltos. Um choque, principalmen-

2 Ailse Therezinha Cypreste Romanelli – AFESL, Cadeira nº 25. 
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te pelos cabelos soltos. Com esta atitude, Madalena igualou-se 
às prostitutas e como tal foi considerada.     

Quando	 era	 inaceitável,	 e	 sem	precedentes,	 que	mulheres	 fi-
zessem parte de grupos de estudos, conduzidos por rabinos 
ou professores, pelo menos cinco mulheres acompanhavam 
Jesus,	em	suas	pregações,	desafiando	as	leis	do	templo.	Dentre	
elas Madalena, talvez a mais ativa, costumava participar dos de-
bates.  Inúmeras vezes teve seus argumentos rejeitados, pelo 
simples fato de que eram ditos por uma mulher. A veracidade 
de suas palavras era negada  porque, como mulher, não era re-
conhecida como autoridade para transmitir conhecimento. En-
tretanto, Madalena esteve muito presente na vida de Jesus. Na 
pregação	e	na	doutrina,	na	crucificação	e	na	morte,	na	sepultu-
ra e na ressurreição. Teria ela amado Jesus, como esposa e mãe 
de	seus	filhos?	E	se	foi?	

Depois da morte  de Jesus, a noção de dignidade humana e res-
peito	à	mulher	foi	prontamente	esquecida	e,	por	fim,	definitiva-
mente banida.  O olhar da mulher era temido porque ele toca e 
perturba a alma,  “não só o olhar da mulher  desenfreada mas 
também o da mulher decente”,  e também porque “obviamen-
te o celibato não consegue mudar o homem em seres assexua-
dos, e por isso o ‘olhar da mulher’ é um perigo constante”.  Que 
o digam Betsabá, Thais, Dalila  e outras.   

A idéia da mulher como oportunidade de luxúria, pecado e trai-
ção esteve fortemente associada a uma teoria de ódio ao pra-
zer – “qualquer prazer é pecado e onde prevalece o pecado o 
Espírito Santo não está presente.” Esse pressuposto, quase uni-
versal,	predominou	nos	tempos	medievos	em	que	se	afirmava	
que, mesmo no casamento, fazer sexo era um ato pecaminoso. 

Mas nem todos os teólogos e nem todos os séculos de domi-
nação	foram	suficientes	para	impedir	que	Heloisa,	bela	e	inteli-
gente, sobrinha do cônego Fulberto, se apaixonasse por Pedro 
Abelardo,  professor brilhante, então ensinando em Paris, pon-

tificando	em	franca	oposição	à	massa	de	teólogos	que	detesta-
va o prazer.  Os dois não hesitaram em arriscar  o nome, posição 
social, carreira, até a vida, para mergulhar no turbilhão de uma 
paixão pecaminosa.  

Ainda	que	 casados	 foram	obrigados	 a	 separar-se,	Heloisa	 en-
trou para um mosteiro mas não fez os votos e corajosamente, 
resolveu viver como amante de Abelardo. Na quietude do claus-
tro,	chorou	em	silêncio,	deixando	a	dor	fluir,	devagar,	em	doces	
cartas apaixonadas e os dois jamais deixaram  de se encontrar 
para o amor.  

Condenada à condição de simples complemento do marido, a 
mulher permanecia oprimida; devia dormir vestida,  fazer sexo 
com a luz apagada e aparentando ar de enfado.  Educada como 
um ser assexuado, não devia externar qualquer manifestação 
de prazer. Orgasmo? Nunca! E se por um feliz acaso, viesse a ter 
um,	era	preciso	fingir	indiferença,	como	se	nada	tivesse	acon-
tecido, para não parecer indecorosa e devassa. Além do mais, 
quando menstruava era considerada impura. Que venham os 
sentimentos de culpa!

A teoria do ódio ao prazer era apenas uma das faces da meda-
lha. Na outra face estava o amor satânico que, supostamente, 
conferia certos poderes a algumas mulheres - as feiticeiras ou 
bruxas -, entre elas as parteiras e as benzedeiras.  Estas produ-
ziriam sortilégios capazes de tornar os homens impotentes ou 
morrer na noite de núpcias, para impedir as mulheres de conce-
ber. Considerando que a contracepção era tida como assassina-
to,	era	preciso	identificar	as	assassinas	-	as	“feiticeiras”-, extrair 
delas	a	confissão	de	suas	práticas	e	estabelecer	as	penas.	

Pobres mulheres sem nome. Acusadas de bruxarias e apanha-
das aos milhares nas redes da intriga, caçadas como  animais, 
tiveram seus genitais vasculhados, seu ventre aberto, ao vivo, 
para que os inquisidores procurassem em seu útero ou em suas 
entranhas o demônio ali escondido. Ainda assim, malgrado 
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todas as proibições e desdenhando todas as recomendações, 
Isolda ignorou o perigo dos inquisidores e guardou segredo, 
quando sua ama preparou uma poção mágica do amor. Mistu-
rada ao vinho, no banquete de casamento,  faria com que ela se 
apaixonasse pelo marido.  Porém a taça destinada ao marido foi 
parar, por engano, nas mãos de Tristão. E os dois se apaixona-
ram. Teria sido, mesmo, acidental? 

Isolda casou-se e tornou-se amante de Tristão.  Descoberta a 
traição, Tristão foi envenenado e Isolda simplesmente tomou o 
veneno que restava na taça, para morrer abraçada ao homem 
amado. Não foi assim, também com Julieta?

A dominação persiste. Se o homem é traído os traidores mere-
cem a morte. A honra masculina só pode ser restaurada com 
sangue. Mas e quando o homem trai? Nesse caso é diferente. 
A  mulher, deve manter a cabeça fria e ter bom senso, mesmo 
que a alma esteja sangrando. Uma vez mulher, seu dever impõe 
respirar fundo, engolir o sapo	e	agüentar	firme.	Será	que	mulher	
não tem honra, nem amor próprio, nem sentimentos? 

Eis que Medeia desfaz a imagem da esposa frágil e dócil, con-
formada	em	sua	missão	de	cuidar	do	lar	e	dos	filhos,	obedien-
te e submissa ao marido.  Casada com Jasão, ao descobrir que 
este	vai	deixa-la	para	se	casar	com	a	filha	do	rei,	Medeia	não	
pensa em relevar, nem ignorar, muito menos perdoar. Apesar 
do sofrimento e da profunda angustia  diante da traição e do 
abandono, fez-se de resignada e em silêncio tramou sua vin-
gança.  Preparou alguns presentes de casamento e mandou os 
filhos	entregar	no	palácio.	Os	presentes	estavam	envenenados	
e,	assim,	morreram	a	princesa	e	o	rei.	Em	seguida,	fiel	à	tradição	
de que o maior mal que se pode fazer a um homem é tirar dele 
a	própria	família,		Medeia	mata	os	filhos	e	foge	da	cidade.	Quan-
tas Medeias andam hoje por aí!?

Alguém pregou na mulher o rótulo de sexo frágil, o que não 
incomodou nem um pouco porque, na primeira fresta que se 

abriu, ela escapou. Lenta e silenciosamente, deixou de ser a 
dona de casa, a parteira, a benzedeira, a professora, a tenta-
dora. O caminho foi se abrindo, por ali elas escaparam e nunca 
mais se deixaram apanhar. 

Aí estão elas, cientistas, escritoras, poetas, estadistas, médicas, 
enfermeiras, soldados, prêmios Nobel, dirigindo seu próprio 
carro ou pilotando aviões, sem esquecer de levar na bolsa, jun-
to com o batom vermelho, o anticoncepcional e o preservativo. 
Seguem adiante, cada vez mais livres, cada vez mais senhoras 
de si. E que se cuidem os Querubins de Deus porque a árvore da 
vida ainda está lá, em um dos muitos caminhos dos jardins do 
Éden.

A batalha foi longa e você, mulher, resistiu bravamente à opres-
são, ao preconceito, à hipocrisia, às decepções, às traições, às 
perdas. Um dia você teve a vida destroçada, mas conseguiu jun-
tar os cacos e seguir em frente. Escolheu ser livre e ser feliz, deu 
a volta por cima para poder sorrir de novo, depois que a dor 
se vai, o nariz empinado, segue seu caminho gerenciando, com 
segurança, a própria vida.

Quem é você mulher? 
É você... Sou eu.... Somos todas nós...Mulheres apenas.
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Arneyde t. Marcheschi3 

Divina e Bendita a Mulher!

Ser supremo
que emana tanta luz.
Amor, encantos, magias,
mulheres são fadas,
que a todos conduz.
São sábias, pacientes,
amorosas, ardentes.
Mulheres de todas as cores
de todos amores,
mulher é sempre mulher,
santuário de poesia
beleza e fantasia.
Divina mulher
que agasalha, sacia a fome,
enxuga as lágrimas,
concerta os erros,
acoberta os enganos,
sempre se doando,
e a todos se apegando.
Divina mulher
onde	pisa	vira	flores
perfuma terrenos áridos
inférteis, improdutivos.
Mulher mãe, amante
professora, advogada
engenheira, dentista,
médica, doméstica,

3 Arneyde T. Marcheschi – AFESL, Membro Correspondente. 

loira, ruiva, mestiça.
Mulher ministra
primeira dama, todas
são iguais, no amor
na paixão, no ardor.
Algumas mais pacientes
outras mais temperamentais,
mas sempre mulheres,
são todas iguais.
Ser de rara beleza interior,
altivez e muita inteligência.
O que seria dos homens,
pobres coitados...
se não fossemos nós
as benditas mulheres!
Acho, que o mundo iria
acabar de cabeça para baixo,
um verdadeiro caos,
desespero total, pior que
uma guerra mundial.
Eu que não quero viver
para ver acontecer,
o	fim	do	nosso	planeta.
Afinal	sou	também	mulher
e como todas:
poderosa, sedutora e fatal.
O	diabo,	veste	prada,	afinal!

 u u u u u u u u u u u u u u u
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Beatriz Monjardim4 

QUEM SOU EU?

Desfiz-me	dos	meus	belos	sonhos,
Inda promessa, mal desabrochados.
Entreguei-os a um outro coração
Que, igual ao meu, julguei também tristonho.
Não	saberei	jamais	da	floração	perdida,
Nem lhes sentirei o aroma, embevecida.
Enterrei-os no fundo de minh’alma.
 
Desfiz-me	dos	meus	sonhos	de	beleza,
Guardei pincéis, tintas e telas.
Basta-me amar, sentir a natureza,
E o belo quadro que vejo da janela.
 
Desfiz-me	da	ilusão	de	ser	amada.
Ah, não acharei jamais amor igual ao meu!
Basta-me sonhar... sonhar...
E ter um coração para amar.
 
Deixei de ser quem sou. Ah, quem sou eu?
 
Quando chamarem por meu nome agora,
Ponham muita ternura a pronúncia.
Chamem baixinho! Quem sou eu?
Renúncia!
         
 

4 Beatriz Monjardim F. Santos Rabelo – AFESL, Cadeira nº 24. 

AS ILUSÕES QUE CRIEI

A minha esperança é assim
Qual relva verde
Que embora pisada, remoída,
Sempre volta à vida,
Na eterna luta do sobreviver...

Ah, pobre alma,
que sonha e que espera
Que tu tragas, num abraço,
A primavera,
E, no sorriso,
ESTÁS COMIGO
Tenho,	nesse	amor,	tal	confiança!
Nem pergunto aonde me leva, aonde vai...
Vou	seguindo	-	O	confiante,	qual	criança,							
Que caminha, segura à mão do Pai.

E sinto nesse amor tal segurança,
Por Ele vivo, o seu olhar me atrai...
Se, às vezes , fraquejo na desesperança,
Ouço-o	dizer	baixinho:	–	Confiai!

À Sua voz, todo o meu ser se acalma:
O seu olhar a iluminar minha alma,
Enxugo o pranto e, outra vez sorrio.

Segura à Sua mão, de novo prossigo;
Vou tão contente, Ele está comigo!
E	O	amo	tanto,	só	nEle	confio!

 u u u u u u u u u u u u u u u u u u
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CORAÇÃO VAZIO 

Aquele	ninho,	em	meio	a	tantas	flores,	
Onde arrulhavam pequeninas aves 
Já não tem chilreios, já não tem cantares; 
Vazio de sonhos, vazio de amores, 
Não tem mais risos, agora tem pesares. 

Aquela brisa alegre e sussurrante 
Que me trazia juras de um amor eterno, 
Parece rajadas de um vento uivante, 
De um longo, muito longo e frio inverno... 

Aquele coração cheio de sonhos, 
Qual	canteiro	de	flores	coloridas	
Que	florescera	assim,	anos	a	fio,	

Pesa no peito, agora, tão tristonho. 
As	flores	murchas	já	descoloridas...	
Vazo partido... coração vazio. 

É DOCE O PRANTO

Meus olhos se banharam em pranto:
Orvalho da saudade mansa
Que banha minha face enquanto,
Saudosa, lembro os dias de criança.

Já se perde o tempo na distância;
Embora a vida escoe e o tempo passe,
Relembrando os saudosos dias da infância,
É doce o pranto que banha a face...

Ah, louras manhãs ensolaradas
Que douravam a verde capoeira,
Onde eu sonhava horas encantadas,
Ao som dos grilos e cigarras cantadeiras...

As folhas secas me faziam o berço,
Na relva fresca, doce e perfumada,
Por aroeiras, goimbês – ah, nunca esqueço,
Se deste aroma, tenho a alma saturada!

O sol queimava, a terra sufocava,
Zumbiam insetos no ar parado e quente...
E eu, deitada na relva, armazenava,
Essas lembranças para o eternamente.

Ah, louras manhãs, tardes serenas,
Que ainda perduram, embora o tempo passe...
Brotam em meus olhos lágrimas amenas;
É doce o pranto que me banha a face.
  

O sOl para aquecer-me

A pobre alma,
Que morre e agoniza,
No triste coração da poetisa.

Onde as  guirlandas
E festões de versos
Que enfeitavam o nosso universo?

Que	fizeste	dos	sonhos	que	te	dei?
Que faço agora,
Das ilusões que criei?
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Denise Moraes5 

AMAR

Amar não é apoderar-se de alguém
É sentir que já invade o outro em pensamento.
É perceber que já vive nesse alguém.
E sentir todo esse encantamento.

Que vai muito, muito mais além.
Além de quê? 
Além de quem?
Não há além, 
Nem de você, nem de mim,nem de nós, 
e de mais ninguém.

O TEMPO

Ah... o tempo!
Diante dos vendavais,
não passou sombrio.
Tornei-me plurais.

Arrisquei e me reinventei.
E não o vi passar.
Bem que tentei com intento,
...
não mais sentir frio.

5 Denise Moraes – AFESL, Membro Correspondente. 

E me reinventei.
Com o propósito de nunca lamentar.
E nem mais, pronunciar meus ais.

Quando estou distraída,
não estou olhando no vazio,
nem solitária e perdida.
Os pensamentos estão viajando.

Estou compondo a vida.
Mergulhada na imensidão
de um rio profundo e límpido.
É de lá que saem meus versos.

E vou sonhando, sonhando...
Chamam - me de borboleta.
Dizem que vivo voando.
É	que	o	pensamento	fica	disperso.

Em forma de versos,
logo eu desperto.

ENTRELINHAS

Quanto eu tenho para te dizer.
Mas, não há forças.
Não imponho o meu querer.
Olhares que dispersam.

Naufragando no meu ser.
Ilhada nesse mar de lágrimas,
me vejo esmorecer.
Contudo, quero que entendas,

E que saia com a certeza:
No mundo não existe só você.

u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
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Vá! Se vá!
E só assim, poderei viver.

O silêncio não tem resposta,
e a teve nas entrelinhas.
Sob o meu olhar cortante,
que já não era o meu amado dantes.

SILÊNCIO

Quando estou distraída,
não estou olhando no vazio,
nem solitária e perdida.
Os pensamentos estão viajando.
Estou compondo a vida.
Mergulhada na imensidão
de um 
rio profundo e 
límpido.
É de lá que saem meus versos.
E vou sonhando, sonhando...
Chamam - me de borboleta.
Dizem que vivo voando.
É que 
o	pensamento	fica	
disperso.
Em forma de 
versos,
logo eu desperto.

Eliane Queiroz Auer6 

QUEM É VOCÊ MULHER?

Quem é você Mulher?
Em algum momento da vida
Não me vi ser mulher
Puseram-me saias compridas
Nas mãos uma criança emprestada

Um coração ferido
Um pedido de oração
À Senhora que me amava.

Não me vi ser mulher
Pés e mãos atadas
Sorriso largo e intranqüilo
Corpo esguio e mãos de fada

Quando	me	fizeram	mulher
Nem sabia o que carregava
Se as sementes da inquietação
Se o prazer ou o sangue derramado
Com os olhos perdidos na fé
Deitei-me sobre o chão do templo
É tarde,
Já não me encontro em deslumbramento.
Fiz pose de meretriz
Arranquei o véu que cobria
Descobri a pele macia
O triste sabor da agonia

6 Eliane Queiroz Auer – AFESL, Membro Correspondente. 
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Não fui a mulher do padre
Nem a mulher do presidente
Fui a mulher de todos os tempos
Que permanece presente

O berço de ouro que me abrigaram
Foi retirado pelos insanos
Numa noite sem argumentos
Por aqueles impiedosos

No chão as sobras dos poderosos
Os	filhos	da	trabalhadora
Recolhiam para alimentar-se
No frio chão da atual senzala.
Assim fez-se dia e noite
Suor e sangue
Risos e prantos.
No acalento e nas noites,
Defino-me	MULHER.

Ester Abreu Vieira de oliveira7 

UM FAZER POÉTICO FEMININO

O poema, conjunto de frases de ordens verbais, baseadas no rit-
mo, exceção do poema concreto, feito com jogos de palavras, 
concentra a fala. Ele é o veículo de aproximação do poeta (o 
autor) ao leitor e vice-versa. Para sua realização intervém a von-
tade de criar para expressar um sentimento, ou uma emoção. 

No poema a palavra do criador se reveste de compromisso para 
projetar, mas, ao mesmo tempo em que apresenta uma libera-
ção pessoal, mostra, também, uma liberação social, por meio 
de seu ofício de artesão da palavra precisa, da imagem revela-
dora,	da	 rima	encantadora.	Sócrates,	no	 ION,	definiu	o	poeta	
como “um ser alado, leve e sagrado, incapaz de produzir quan-
do o entusiasmo não o arrasta e o faz sair de si”. No poema o 
PROCESSO eu procuro falar do fazer poético

Tecendo palavras
vão nascendo pouco a pouco, hora a hora
tênues linhas.
Crescem	fios
que se enovelam
cheios de luz e sombra
à espera de quem, como um Teseu,
possa o mistério desvendar.

Poetizar é criar com palavras, é fazer poemas. Por isso se diz 
que o poema é dependente da palavra, contudo o seu primeiro 
compromisso é para com a beleza e para despertar emoção no 

7 Ester Abreu Vieira de Oliveira – AFESL, Cadeira - 31. 
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leitor. Eliot, poeta anglo-americano, disse que a leitura é uma 
experiência de vida e nós somos o que vivemos e o que lemos. 
Logo ler um poema e sensibilizar-se com ele é uma forma de 
recriá-lo e ser um poeta, porém sem leitor uma obra não existe 
em sua totalidade.

A	linguagem	poética	opera	com	imagens	e	figuras,	com	hipérbo-
le	e	com	hipérbato,	com	licenças	poéticas	e	figuras	gramaticais.	
É uma linguagem mais atrevida, mais livre, mais adornada, mais 
artesanal,	mais	artística	que	a	linguagem	científica	ou	filosófica.	
Ela torna vitoriosa a imaginação. É rica e cheia de expressões e 
imagens e a metáfora torna-se o principal instrumento do po-
ema, já que é por meio da imagem, cujo papel é aproximar e 
tornar semelhante os objetos distantes e opostos, que o poeta 
pode dizer que isto é parecido com aquilo. A linguagem poética 
desperta as forças ocultas do idioma. Como pondera Octavio 
Paz, “a linguagem do poema está nele e só nele se revela. Por 
isso o poeta (homem ou mulher) pode, como San Juan de la 
Cruz, com propriedade, relacionar uma sensação diferente do 
órgão do sentido e fazer cruzamentos de efeitos sensoriais: “la 
música callada,/ la soledad sonora.,” Intercessão dessas quali-
dades numa linguagem comum seria ridículo. É pela musicali-
dade da poética que  Valery compara a prosa a uma marcha e 
a poesia a uma valsa. O poeta lírico narra ou descreve muito 
pouco. Seu tema são as suas vivências ou o mundo que contem-
pla em seu aspecto sensitivo e emocional. E ser um poeta lírico 
independe de ser mulher ou homem.

No poema TECELAGEM procuro falar do que constitui um poe-
ma e de como ele nasce

O poeta molda suas dores
sentimentos e alegrias
em palavras
entre sons , reticências,
espaço em branco.
Em qualquer hora ou lugar,

basta-lhe uma caneta
um papel e a coragem de expor a sua alma
para purgar-se
e comunicar a outros
a Beleza do Cosmo 
e os arquétipos humanos.

A história da poesia é a história da experiência emotiva do ser 
humano no mundo. O ritmo não é, precisamente, o poético. Ele 
serve para preparar-nos às sugestões da poesia. Podemos dizer 
que ele hipnotiza o leitor. Ele é um elemento pré-poético. O ele-
mento poético é uma palpitação do espírito. Independente do 
gênero	o	poema	pode	refletir	uma	emoção,	uma	amargura	ou	
uma insatisfação, como faço em VER-SE NAS FOTOS:

Aos cinquenta e sete anos tirei retratos
e aos 15 e aos dezoito também.
Uno-os com o das bodas
de branco véu
e comparo-os.

Aos cinquenta e sete anos tirei varias fotos.
Algumas sérias a cara mostrava
outras não.
À	direita	e	à	esquerda	me	fitei.

Trinta quilos a mais
Quarenta anos depois!...

As fotos revelaram o trabalho de Cromo
e a descoberta de um lado feio:
sobrancelhas caídas,
cara chorosa.
De um ar suave 
passa-se para  um apreensivo

Aos cinqüenta e sete anos tirei algumas fotos.
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As fotos revelaram-me a dualidade da face.
O sorriso da foto da esquerda
retoma o dos quinze,
mas na foto da direita o tempo mostra suas marcas.
Há	mais	suavidade,	beleza	na	foto	da	esquerda
e mais agressividade e tristeza na da direita.
Se relembrarmos Doren Grey,
à esquerda está alma
e à direita a vil e mutante matéria.
Essa solução amacia o ego.

A poesia nasce da agudeza de sentidos e de sentimentos e poe-
sia é uma arte e como toda arte tem um sentido metafórico. O 
poeta recebe a realidade e nos devolve o que vê ou sente con-
vertido em arte e esta depende do seu estado emocional para 
reproduzi-lo e de palavras relevantes para transmitir um prazer 
funcional lógico-estético. Poetizar nasce do ser humano ao as-
sombrar-se com o que vê, sente e ouve para admirá-los, amar e 
divinizar. Como toda arte, a poesia, nos proporciona descanso, 
purificação,	elevação	espiritual.	Tanto	a	poesia	feita	por	mulhe-
res (poetisas) como as feitas por homens (poetas) reproduzem 
o estado de alma e há poesias boas e ruins produzidas por ho-
mens e mulheres. A poética, enquanto expressão do imaginá-
rio, seja em qualquer gênero, isto é, seja na narrativa em prosa, 
seja no poema ou no romance lírico, o critério de seleção não 
deve ser pelos padrões de autoria masculina ou feminina, mas 
sim pelo aspecto formal ou por seu conteúdo.

A alteridade da literatura de autoria feminina tornou-se a base 
da abordagem feminista na literatura. Ser o outro, o excluso, o 
estranho, foram ou são motivos mitológicos, antropológicos, 
sociológicos e históricos referentes à mulher que, excluída do 
mundo, quis penetrar no “sério” mundo acadêmico ou literá-
rio. Mas é por ser mulher que poetas como a chilena Gabriela 
Mistral, premio Nobel de Literatura, com uma lírica sincera e 
musical, de grande intensidade afetiva com métrica imperfeita, 
difere das marcas dos poetas de sua época? É, também, por ser 

uma mulher que (como dizem é inconstante) Cecília Meireles 
estréia sua poética na estética parnasiana, passa para a do Sim-
bolismo e penetra no Modernismo, num percurso semelhante a 
poetas famosos como Mário de Andrade?  Falam que se compa-
rarmos, de uma maneira geral, o poema erótico feminino com o 
masculino, neles, poderemos observar características próprias 
do gênero de quem o criou, pois o produzido pela mulher costu-
ma ser mais sutil e menos pesado, ainda que haja os que fogem 
a essa generalidade como os poemas de Safo, Gilda Machado, 
Hilda	Hist	 e	 Ana	 Cristina	 César,	 pois	 elas	 ousaram	poetizar	 o	
mais oculto, socialmente falando, do seu corpo, o ser humano 
está unido à palavra (escrita/ falada/gestual) para expressar-se, 
para ser compreendido, para comunicar tudo o que quer sentir 
e sem ela a pessoa se isola, pois é a ponte que une o ser humano 
à realidade exterior.

O mais comum é apreciar a produção segundo o gênero, va-
lorizando a obra masculina. Mas se julgamos pela lógica, que 
deduz que a segunda criação é mais perfeita que a primeira e 
que há dependência de criação, podemos chegar à conclusão 
de que as obras produzidas pelo gênero mais perfeito é o das 
Evas, pois, na história bíblica, a segunda obra, gerada na criação 
do mundo, foi Eva, retirada da costela de Adão. Assim, por esse 
aspecto, podemos dizer que são as mulheres que se expressam 
melhor? Nada disso, pois há poemas bons e maus feitos por ho-
mens e/ou por mulheres. Logo o mérito do poema independe 
do sexo.

Já foi dito que a poesia feminina é inferior a masculina porque 
os temas preferidos de sua poética é o cotidiano. Por ser mu-
lher e transformar extraordinariamente o cotidiano é inferior o 
poetizar do comum de Adélia Prado ao de Mário Quintana?  

A poesia se aproxima do mito e do arquétipo. Poesia é imagina-
ção e não um objeto concreto. As imagens de um poema não 
são encobrimentos de conceitos, mas expressões de intuições, 
próprias do imaginário. 
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O ser humano (homens e mulheres) tem, em algum lugar de seu 
cérebro, um lugar, uma zona sensível que se comove quando vê 
um	céu	avermelhado,	um	mar	azul	ou	uma	flor	matizada.	São	
imagens concretas, temporais e espaciais e lógicas. Mas o poe-
ta canta não a lógica, mas a vida. A poesia se faz com emoção, 
mas o poema se estrutura com lógica. Um poema sonoro pode 
servir para uma ópera, uma peça musical, mas nunca é um poe-
ma singular, um exemplar. Para ser um poema necessita conter 
a essência.  Mais que pensar sobre o ser e as coisas, o poeta 
contempla o ser concreto e o ilumina. A poesia revela. Ela tem 
a virtude de revelar o ser do homem e ser do universo, como 
uma visão concreta que ilumina as coisas da vida dentro de uma 
linguagem representada em plenitude. Nem todas as paixões e 
sentimentos passam para o estado poético. É necessária uma 
estética da paixão e da emotividade, porque a poesia interpreta 
a vida espiritual e moral do homem com beleza. Assim, o amor 
que é um bem tradicional nas artes e na vida cotidiana funciona, 
literariamente,	como	elemento	gerador	de	situações	conflitan-
tes, apoiadas na realidade. Ele se relaciona com o poder ou o 
dinheiro, com a afeição que temos aos pais, aos genitores, aos 
animais, ou às coisas. E tanto a mulher como o homem falam 
do ser amado que está neles com desejo de outridade. Na opi-
nião	de	Heidegger,	a	alegria	diante	do	amado	é	uma	das	vias	
de acesso à revelação de nós mesmos. O tema do amor como 
luz, luminosidade, nós podemos encontrar exemplos na lírica 
Provençal	e	em	Petrarca.	É	uma	influência	da	idéia	emitida	por	
Platão	de	que	Eros	significava	harmonia.	As	teorias	sobre	a	ori-
gem	e	significado	do	amor,	a	mais	geral	é	a	que	o	considera	filho	
de Vênus, o deus alado da emoção extrema e do amor, princípio 
gerador da emoção e símbolo do desejo, cuja energia é a libido, 
que conduz o homem ao conhecimento, à abertura para a tota-
lidade do ser. Essa é a razão de as atividades dos instintos vitais 
coincidirem	com	Eros	dos	poetas	e	filósofos.

O princípio do prazer – Eros – se transforma em impulso gené-
rico para que a vida se concentre no sexo – aspecto secundário 
de Eros – como uma promessa de prazer, de felicidade. Nossa 

felicidade está em algum lugar da consciência que não foi atin-
gida, pelo princípio da realidade. O lugar da fantasia é sempre 
agradável. Só os estados patológicos – sadismos – procuram 
satisfação no sofrimento.

O reino da fantasia é a arte. Marcuse chama a arte de “retor-
no	do	refinado”.	Ela	expressa	uma	verdade,	principalmente	no	
terreno	da	ficção	e	da	fantasia.	A	arte-fantasia	desenvolve	ima-
gens de satisfação possível. Nela está a raiz da liberdade artísti-
ca. Mas a arte é alienada por se ver excluída do mundo, onde o 
princípio de realidade impõe o rompimento entre razão e emo-
ção (entre Logos e Eros).

Quando se passa do mundo infeliz para o feliz ocorre a eroti-
zação das coisas à nossa volta. O mundo erotizado é um mun-
do onde Eros deixou de ser confundido com o impulso genital 
específico	–	sexo	–	e	se	mostra	como	uma	emanação	do	princí-
pio de vida. A imagem central desse mundo é a tranqüilidade. 
É o momento que se tornou eterno. É a continuidade da vida. 
Esse mundo se abre e se resolve, e a beleza se vê até nas coisas 
imperceptíveis:	flor,	areia,	copo	d	água,	etc.	o	universo	se	tor-
na feliz e acontece a fruição (no gozo) do mundo à nossa volta 
como beleza, ou seja, como Eros, que liberta o potencial de 
prazer que pode ser encontrado no conhecimento sensorial 
do mundo. O amor não pode ser entendido como causa única 
do poema, pois tendo o mito sua origem na palavra pode sur-
gir de uma metáfora. O mundo erotizado pode estar durante 
a contemplação de um pôr do sol e nascimento da lua. Mas o 
poema	surge	depois	deste	êxtase	que	fica	na	memória.	Assim	
eu	tento	explicar	o	processo	da	criação	do	que	ficou	na	memó-
ria no poema ANÁMNESIS 

A memória guarda tesouros.

Dela vem o apelo estético
– enfrentamento do passado com imagens...
A paz da exatidão da coisa acontecida
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e, na compulsão da exatidão,
a ação destruidora do tempo na melancolia.

Contudo, ainda que queiramos, não somos donos de nós mes-
mos,  como disse Cícero
na antiga Roma.

Mas como Proust
aprendemos:
a memória apela
para um texto literário
na busca
da exatidão
e do prazer.

Ester torinho8 

QUEM ÉS TU, MULHER?

Em meio ao desespero tanto
sou pranto
e assim mesmo sorrio
em meio ao mangue
sou mar e sou rio
em		meio	ao	perfume	das	flores
me encanto
paro e me calo
estaciono e descanso
do desencanto
no vale de lágrimas da vida
me encontro
entre	as	flores	do	meu	canto.

FÉ CEGA

Mulher, que tens a força, a paixão, a coragem
constantemente	desafiada,	
seja a tua fé cega
na	faca	do	amor	afiada.
Mulher! Mãe, amiga, irmã, companheira...
que o chão de tua lavra
seja fértil sementeira.
Seja o fruto de tua árvore
feliz pela vida inteira.
Pelas cantigas de amor

8 Maria Esther Torinho – AFESL, Cadeira  nº 39. 
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com	que	os	filhos	acalentas,
pelas palavras de força, 
com que nos consolas 
nas tormentas
abençoado seja o teu ventre
e seja o teu dia - Sempre!

Mãe
raio de luz
a dissipar o escuro da noite
trazendo consigo
a alvorada.
perfume em forma de ser
a imprimir esperança
onde antes havia o nada

Mãe não tem nome
não tem sobrenome;
Poetisa do Alto,
concretiza na terra
as promessas
que Deus fez ao homem.

Felicidade Albertino Méia9

VOAR É PRECISO

É preciso voar, vamos voar
Aladas, unidas numa só direção
Em revoada iremos chegar
Aonde nos levar a inspiração.

É preciso voar? Vamos voar!
Decididamente, vamos voar
Se as oportunidades passam voando
Não  devemos ver a nossa passar.

É preciso voar, voar, voar...
O Símbolo das asas será a “pena” na mão
Claro, evidente que iremos alcançar,
O objetivo é a determinação.

É preciso voar, vamos voar
Não é a “dica” tão preciosa?
A tantas outras nós iremos juntar
Escrevendo em verso ou em prosa.

Voemos da terra, nas serras e no mar
Que seja este gesto para nós um dever
Quando nossos voos o espaço alcançar
Vamos contemplar, sorrir e AGRADECER....

9 Felicidade Albertino Méia – AFESL, Cadeira - 21. 
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gilcéa Rosa de Souza10

MINICRÔNICAS

MOÇA NO CAMPO

Todos os dias, bem cedinho, ela gostava de caminhar pelas es-
tradas	de	chão.	Colhia	sempre	as	mais	 lindas	flores	e	depois	
de encher sua cesta, num festival de cores e perfume, voltava 
sorrindo para casa. Seu sorriso era sempre o mesmo: suave e 
doce. Era feliz e pronto.

Cabelo	 preso	 com	 fita	 colorida	 combinava	 com	 o	 vestido	 de	
flores	pequeninas.	Seu	perfume	era	doce,	como	doce	era	seu	
modo de ser. Pode onde passava, deixava um gosto de felici-
dade. 

Um dia cresceu e foi morar na cidade grande. 

Sem	flores,	estrada	de	chão,	cabelos	ao	vento	e	vestido	florido,	
acabou por se esquecer, também, de como era seu sorriso.

OLINDA NÃO ERA LINDA

Ela sempre surgia pela porta dos fundos. Cabelos ondulados e 
na altura dos ombros. Gostava de mantê-los cuidadosamente 
colados	ao	couro	cabeludo,	sem	um	fio	sequer	 fora	do	 lugar.	
Batom	vermelho,	vestido	de	chita,	e	um	cinto	dourado	e	fino,	
marcavam sua cintura. Quando sorria, podia-se ver perfeita-

10 Gilcéa Rosa de Souza – AFESL, Cadeira nº 30. 
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mente sua dentadura com detalhes em ouro no dente da fren-
te. Era assim que ela surgia, sorria, pedia por panelas e depois 
se despedia deixando no ar meia dúzia de palavras e um cheiro 
forte, enjoativo e marcante de sua colônia predileta. Até o dia 
que nunca mais voltou.

WILMA ERA SEU NOME

O vento desfazia sua árdua tarefa de juntar a sujeira.  Mas, ela 
não fazia um só muxoxo.  Incansável, refazia cuidadosamente 
seu montinho como se estivesse varrendo sua casa.  Ia repe-
tindo isso ao longo da rua, para então voltar com o carrinho e 
recolher todo o lixo acumulado.

Um uniforme bem acima de seu número, não conseguia escon-
der sua feminilidade. Sorrindo para si mesma e com um andar 
desengonçado, enfeitava-se. 

Nos lábios, batom vermelho, o cabelo pintado de louro, manti-
nha-os	amarrado	em	um	rabo	de	cavalo.	Assim	desfilava	a	gari	
pelas ruas, ciente da importância de seu serviço e derrubando a 
teoria da invisibilidade social.

Certo dia, ela sumiu.  Quando perguntava, ninguém sabia dizer 
por onde andava. Talvez nunca tivessem reparado nela.  Passa-
do um tempo, observei seu substituto. Não havia nele a mesma 
paciência, o mesmo zelo e muito menos o charme da colega 
anterior. Deixei de prestar atenção no novo gari.

Anos	depois	a	reencontrei	em	um	hospital.	 	Havia	se	tornado	
enfermeira. Sua dedicação era a mesma de antes.  A alegria 
também.

No rosto, já bem mais envelhecido, trazia ainda a expressão dos 
que acreditam que venceram na vida. Mal sabia ela que sua vitó-
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ria	não	se	pautava	em	sua	ascensão	profissional.		Se	voltasse	à	
varrição das ruas, sei que o faria com o mesmo brilho.  

Admirável e iluminada. Sabia fazer o simples, tornar-se especial. 
E transformar sua vida modesta, em plena. Enquanto isso se-
guia	varrendo	a	finitude	pelo	mundo	afora.

EM VÃO

Era o primeiro dia de Ano Novo. Assistiu a missa e como sem-
pre, chorou. 

Naquele dia a lua parecia uma linda bola de cristal. Enorme, ilu-
minava o céu e seu caminho.

Caminhou por duas horas, sem parar. Pensamentos iam e vi-
nham. Às vezes sorria, às vezes chorava.

Foi até onde pretendia. Viu então, o que não queria ver. Mais 
uma vez sentiu seu coração doer.

Lembrou-se de tantas coisas, mas tudo havia sido em vão. 

E então pensou como em um só dia, umas poucas palavras, nos 
separam do passado e das pessoas para sempre. Sentiu-se tris-
te e o caminho que fez de volta a casa foi longo e solitário. 

De súbito procurou pela lua. Foi quando percebeu que, ela tam-
bém, como seus sonhos, havia sumido. 

DIANTE DO CORAÇÃO

Sábado,	outono	e	madrugada	fria.	Chuva	fina	e	ininterrupta.	De	
longe o mar, o céu, a cidade que dorme e a dor, que nunca dor-
me. Ondas em fúria se jogam na areia. Árvores se contorcem 

manifestando diálogo com o vento que, forte, se impõe. Na ja-
nela,	resquícios	da	chuva.	Desejo	que	a	noite	fique.

Excessiva é a nostalgia e suaves os pensamentos. Será que não 
me canso de chorar? 

Essa busca interminável que me arrasta há décadas para dentro 
e fora de mim. 

Um último olhar. O céu e o mar. 

Prédios gigantes parecem nada entender. Momentos guardados. 

Fecho a janela e uma oração, eu faço. 

Se eu pudesse ir até onde o mundo se esconde, descobriria 
onde os pássaros se protegem? 

JUVENTUDE

Ser triste. Triste sina. Envolvo a melancolia e resgato a sauda-
de de dias, noites inesquecíveis da juventude. Mas, eu sempre 
guardava	saudade.	Sorria,	sem	sorrir.	Que	tanto	eu	queria?	Ha-
via	 flores	 no	 jardim.	 Fogos.	Mês	 de	maio.	 Presenças	marcan-
tes. Juventude. Renascimento nas noites de espera. Coração 
pulsante,	decepção	cortante.	Em	seus	olhos	me	fixei.	Em	sua	
voz me embalei. Em seus braços me encontrei. Mas, no tem-
po despertei. Sonhos soltos e mortos. Vida vazia. Depois que 
esqueci o seu perfume, guardei seu olhar triste e seu sorriso 
doce. Lembro-me. Sua presença, sua ausência, sua força. Quan-
tos céus nos vigiaram? Quantas luas se encantaram com o meu, 
com o seu, com o nosso amor? Fique, por favor, nem que seja 
nas noites de total solidão.
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ALMA CALADA

O sol devagar se esconde. Nuvens escuras ocupam espaços 
cada	vez	maiores	no	céu.	De	 repente	o	mundo	fica	cinza	e	o	
barulho que predomina é o sussurro entre o vento e as árvores. 
Não sei, mas os pássaros não parecem felizes e sim assustados. 

Muda tudo. Muda o tempo, muda o cheiro. Terra molhada, a 
água que bate com força em cada canto que pode alcançar. E 
não há mais nada a não ser um silêncio dentro de mim. Será 
paz ou será tristeza? Nunca soube deduzir este sentimento nes-
tes momentos. Olho da janela até onde meus olhos alcançam. 
Penso em tudo e em nada penso. Um suspiro e recordações 
me rodeiam. Saudades ou medo? Não sei. A vida é um mistério 
grande demais para mim. Só posso olhar a força da natureza e 
senti-la também. 

Flores molhadas, alma calada. Uma tarde, depois a noite. Escu-
ridão por dentro e por fora. 

Melodias não me consolam mais. Dorme então moça triste.

Karina de Rezende tavares Fleury11 

LITERATURA E MODA:
um panorama sobre a construção da identidade feminina no sé-
culo XX12 

Na	narrativa	ficcional,	no	ano	de	1857,	ao	descrever	os	convida-
dos que chegavam para o casamento de Emma e Charles, Gus-
tave	Flaubert	faz	desfilar	sob	os	olhos	do	leitor	os	homens	que,	
pelas suas vestes, eram escalonados de acordo com a classe so-
cial a que pertenciam.

Se para o homem o rigor contava muito, para a mulher era ain-
da pior. Em Rosa (1890), Joaquim Manuel de Macedo informa 
que	“para	comparecer	com	sucesso	a	um	baile	de	gala,	no	fi-
nal de 1849, época em que a narrativa se desenrola, uma moça 
elegante e casadoura despendia perto de 184$000” (2005, p. 
73).  O alto custo deveria pagar os gastos com os vestidos e os 
acessórios:	a	escumilha,	o	cetim	dos	forros,	os	enfeites,	as	fitas,	
as	luvas	de	pelica,	os	sapatos	de	cetim,	o	cabeleireiro,	as	flores,	
o porta-bouquet.
 
A protagonista Lúcia, de Lucíola (1862), nos serve de exemplo 
para demonstrar o cuidado de Alencar ao descrever a postura 
ambígua da personagem, visualizando-a, pelos olhos de Paulo, 
o narrador-personagem, em duas toilettes diferentes: cândida, 
ao trajar vestido “cinzento com orlas de veludo castanho e dava 
esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos”; 
sedutora, ao se compor de um vestido escarlate com largos fo-

11 Karina de Rezende Tavares Fleury  - AFESL, Cadeira nº 08. 
12 Uma síntese deste texto fora publicada no Jornal A Tribuna, secção AT2, no dia 27 

de fevereiro de 2012, p. 12. 
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lhos de renda preta, bastante decotado para deixar ver as suas 
belas espáduas (ALENCAR, 1862, capítulo III). 

Machado	de	Assis,	por	sua	vez,	ao	fazer	desfilar	sob	os	olhos	do	
leitor	uma	profusão	de	figurinos,	femininos	e	masculinos,	dá	uma	
versão mais sutil, um outro viés à questão. À roupa da mulher, 
cabe o artifício de controlar, intermediar, delimitar o espaço en-
tre o impulso erótico e a concretização do desejo, como se pode 
ler no conto Missa do Galo (1899): “Não estando abotoadas, as 
mangas, caíram naturalmente, e eu vi-lhe metade dos braços, 
muitos claros, e menos magros do que se poderiam supor [...]; 
naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande”.

Essa relação que se estabelece entre o personagem a sua vesti-
menta se repete em várias obras machadianas. É Quincas Bor-
ba quem vaticina em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881): 
“o principal característico do homem não são as feições, mas o 
vestuário” (ASSIS, 1881, apud SOUZA, 2005, p. 82).

No excerto a seguir, colhido de “Sobre la moda” (1908), vere-
mos a galega Emilia Pardo Bazán listar algumas vantagens e 
desvantagens em se ter/usar um chapéu.

No	se	sabe	dónde	colocar	el	magnífico	sombrero:	no	hay	armario	en	
que quepa: es preciso que los chiquillos no lo manoseen, que se evite 
la curiosidad de la fámula. En consejo de familia se exhibe la prenda 
[...]. El esposo tuerce el gesto, porque le duele el bolsillo (PARDO BA-
ZÁN, 1999, p. 290- 291).

Apesar de dispendioso e difícil de armazenar, o chapéu era ob-
jeto indispensável para compor o traje feminino de então, pois 
funcionava como espécie de termômetro para se medir a classe 
social	das	famílias,	que	muitas	vezes	se	viam	em	apuros	finan-
ceiros, como se pode ver neste outro trecho:

Era uno de esos sombreros inconmensurables que son el encanto, 
el	susto	y	la	ruina	de	una	familia	burguesa	durante	una	estación.	Ha-
bía costado ciento diez pesetas redondas, y esa suma, para los pa-

dres, representaba no escasas privaciones, un desequilibrio en el 
presupuesto, la supresión, durante dos meses, del plato de carne en 
la cena, sustituido por un guisado de patatas o unos panchos fritos 
(PARDO BAZÁN, 2004a).

Seus contos estavam recheados de objetos femininos como le-
ques, chapéus, vestidos de noiva, meias, saias, dentre outros, 
que	serviam	a	um	jogo	de	sedução	e	de	desafio	à	dominação	
masculina, mas que também devem ser lidos como uma crítica 
sutil ao modo de vida da sociedade burguesa da época, como 
fizera	Machado	de	Assis.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, Charlotte Perkins Gilman, 
romancista contemporânea de Pardo Bazán, já havia publica-
do, em 1892, “O papel de parede amarelo”, sua mais famosa 
história, por se tratar de uma crítica atroz ao poder patriarcal 
que ainda insistia em reprimir a criatividade e a intelectualida-
de feminina. Em 1914, com “Se eu fosse um homem”, Gilman 
apresenta Mollie a seu público leitor: “Bonita, claro – nenhuma 
mulher de verdade poderia ser sem atrativos. Cheia de ideias, 
caprichosa, charmosa, inconstante, ligada em roupas bonitas e 
sempre ‘usando-as bem’” (GILMAN, 1914, apud COSER, 2006, 
p. 79). No entanto, o rótulo de esposa amável e mãe devota-
da	não	foi	suficiente	para	mantê-la	inflexível	às	evidências	das	
vantagens que tinham os homens sobre o modo de vida das 
mulheres. Assim, desejou ser um homem. Em seu novo corpo, 
experimentou sensações antes nunca vividas como, por exem-
plo, correr atrás do bonde, sentar-se e poder sentir seus pés 
tocarem o chão, colocar as mãos num bolso: “nunca havia so-
nhado como era se sentir tendo bolsos” (p. 81). Seguiu nessa 
ebulição de sensações e sentimentos até que “começou a ver 
os chapéus das mulheres dentro do bonde como nunca vira an-
tes” (p. 82). Comparados aos dos homens eram bizarros, ber-
rantes e excêntricos. 

Sob esse aspecto da moda, e aqui estamos nos detendo ao uso 
dos	chapéus,	escritos	autobiográficos	(por	que	não	chamá-los	
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assim,	já	que	mesclam	verdade	e	ficção?),	como	esse	de	Gilman,	
certamente reproduziram as queixas daquelas mulheres que, 
mesmo desfrutando as benfeitorias do progresso nos centros 
urbanos, viam-se na condição de escravas de certas modas e de 
certos estilos que, de uma forma ou de outra, a sociedade lhes 
impunha.
 
O texto, de 30 de janeiro de 1927, assinado por Flor de Sombra 
(pseudônimo de Ilza Etienne Dessaune), na coluna Feminea, da 
Revista Vida Capichaba (p. 27), ilustra com propriedade o que 
afirmamos	no	parágrafo	anterior.

Caras leitoras, [...] preparai-vos para receber uma novidade muito 
mais extravagante- à casaca, minhas senhoras, a severa casaca, que 
tanta distinção empresta á sóbria elegância dos homens, e cujas es-
guias abas, adivinhamo-lo, andarão sempre em irritante desacordo 
com as curvas mais ou menos opulentas com que amavelmente nos 
dotou a mãe Natura (Revista Vida Capichaba, 1927, p. 27).

Em sua crônica com características que a aproximam de um en-
saio, a escritora, apropriando-se do tema da moda, apresenta, 
abertamente, uma visão crítica da realidade cultural e ideológi-
ca de sua época, de seu país, de sua cidade. Indigna-se com a 
ascensão do poder norte-americano e com tudo o que mais que 
vem a ele agregado: o dollar, o jazz-band, a dança de Josephine 
Baker, e agora com a casaca feminina, que, segundo ela, é pior 
do que o smoking, visto que esse conserva certa semelhança 
com o clássico tailleur. Considera que o fato de o vestuário fe-
minino se tornar cada vez mais masculinizado tem relação di-
reta	com	a	 influência	da	moda	e	dos	modos	vindos	dos	EUA.	
Seu	discurso	quer	fazer	a	mulher	brasileira	refletir	e	questionar	
antes de (a)provar e de se deixar seduzir pela moda.

a cartola, o monóculo, a bengala, o cigarro, foram novidades de pou-
ca acceitação nos nossos meios sociaes. Salvo uma ou outra mais ati-
rada á notoriedade, taes excentricidades não se disceminaram entre 
nós. Assim esperamos que se suceda á casaca mau grado o tenso pru-
rido de reivindicações feministas, que avassala o mundo (Revista Vida 
Capichaba, 1927, p. 27).

Os objetos citados por Flor de Sombra foram estrategicamente 
adotados pelas feministas mais radicais, no início do século XX, 
justamente por serem símbolos da autoridade, da independên-
cia, do poder masculino.

REFERÊNCIAS:

ALENCAR, José. Lucíola. Disponível em:< http://pt.wikisource.org/wiki/
Luc%C3%ADola>. Acesso em: 01 nov. 2011.

ASSIS, Machado de. Missa do Galo. Disponível em:< http://pt.wikisource.org/
wiki/Missa_do_Galo>. Acesso em: 01 nov. 2011.

______. O espelho. Disponível em:< http://pt.wikisource.org/wiki/O_
Espelho>. Acesso em: 01 nov. 2011.

______. Capítulo dos chapéus. Disponível em:<http://pt.wikisource.org/wiki/
Cap%C3%ADtulo_Dos_Chap%C3%A9us>. Acesso em: 01 nov. 2011.

CANDIDO, Antonio. “Ressonâncias”. In: O albatroz e o Chinês. 2. ed. com. Rio 
de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010, p. 81- 89. 

CASER, Maria Mirtis. “A moda e o jogo de sedução”. In: _____. Entre o que 
se vê e o que se esconde: a representação da mulher nos contos de Emilia 
Pardo Bazán. Tese (Doutorado em Letras Neolatinas) – Programa de Pós-
Graduação em Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2008.

DE BIASE, Alessia. “Ficções arquitetônicas para a construção da identidade”. 
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 7, n. 16, p. 173- 188, dezembro 
de 2001

DÍAZ MARCOS, Ana Maria. La edad de seda: representaciones de la moda 
en la literatura española (1728- 1926). Cádiz: Universidad, Servicio de 
Publicaciones, 2006.

FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Québec: Le livre de poche, 1999. 

GILMAN, Charlotte Perkins. “Se eu fosse um homem”. In: COSER, Stelamaris 
(Org.). O papel de parede amarelo e outros contos de Charlotte Perkins Gilman.  
1. ed. Vitória: EDUFES, 2006, p. 79- 87.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “Ressonância, materialidade e 
subjetividade: as culturas como patrimônios”. In: Horizontes Antropológicos. 
Porto Alegre. ano 11, n. 23, p. 15- 36, jan/jun 2005.



- 48 - - 49 -

LEMAIRE, Ria. “O mundo feito TEXTO”. In: DE DECCA, Edgar Salvadori; 
LEMAIRE, Ria. Pelas margens.	Outros	caminhos	da	História	e	da	Literatura.	
Campinas, Porto Alegre: Ed. da Unicamp, Ed. da UFRGS, 2000, p. 9- 13.

“Literatura e moda - cultura em dose dupla”. Disponível em:< http://
professorasimoneleite.blogspot.com/2011/05/literatura-e-moda-cultura-em-
dose-dupla.html>. Acesso em: 26 out. 2011.

MACEDO, Joaquim Manuel de. As mulheres de mantilha. Disponível 
em:<http://pt.wikisource.org/wiki/As_Mulheres_de_Mantilha/II>. Acesso 
em: 01 nov. 2011.

PARDO BAZÁN, Emilia. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/
bib_autor/pardo_bazan/cuentos.shtml>. Acesso em: 22 nov. 2010.

_____. Sobre la moda. In: _____. La mujer española y otros escritos. Edición de 
Guadalupe Gómez-Ferrer. Madrid: Cátedra, 1999, p.  289-294.   (La Ilustración 
Artística, num. 1.402, em 1908).

REGAZZONI, Susanna. “Italia Argentina una historia compartida: Syria Poletti 
inmigrante italiana, escritora argentina”. Dimensões. Revista de História da 
UFES, nº 26, 2011.

Revista Vida Capichaba, Vitória, Ano 5,  n. 85, 30 jan. 1927.

SANTOS, Georgia M. de Castro. “A opressão da mulher na Idade Média 
através da vestimenta e da Moda”. In: A roupa, a moda e a mulher na Europa 
Ocidental Medieval:	reflexo	da	opressão	sofrida	pela	mulher	na	Idade	Média	
(século XI- XV). Disponível em:< http://vis.ida.unb.br/posgraduacao/disserta_
tese/dissertacao_georgiacastrosantos.pdf>. Acesso em 27 out. 2011. (p. 88).

SILVA, Maria Angélica Werneck da. “A condição feminina no espaço 
textual”. In: Entre memórias e desejos: o discurso feminino de Gabrielle Roy 
e Marguerite Duras. Rio de Janeiro: 7Letras, 2004, p. 81- 123. 

SOUZA, Gilda de Mello E. “Macedo, Alencar, Machado e as roupas”. In: 
_____. A idéia e o figurado. São Paulo: Duas Cidades/ Ed. 34, 2005, p. 73- 89.

XIMENES, Maria Alice. Moda e arte na reinvenção do corpo feminino do século 
XIX. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2001.

 u u u u u u u u u u u u uKatia Maria Bobbio lima13

MULHERES

Deus no começo do mundo
Fez o céu e fez a terra,
Fez os rios, fez os mares
Fez	a	floresta	e	a	serra,
Criou	as	matas	e	as	flores
E os animais que a encerra.

Um paraíso foi feito
Tudo	ficou	muito	bem,
Mas Deus achou que faltava
Criar uma coisa além,
Nesta paisagem linda
Notou que faltava alguém.

Foi então que Deus criou
Com justiça e lealdade,
O homem à sua imagem
Para viver na verdade,
Deu a ele inteligência
E uma total liberdade.

Para acompanhar o homem
Deus fez sua companheira,
E compartilhou com ela
A graça da terra inteira,
O sol, a lua, as estrelas
Tudo da melhor maneira.

13 Katia Maria Bobbio Lima – AFESL, Cadeira nº 6. 
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Deus deu a homem a força
Deu a mulher singeleza,
E aos dois deu força moral
Como manda a natureza,
Para fazerem o bem
E jamais haver tristeza.

Deus	fez	as	flores	perfeitas
As rosas e os mal me queres,
E disse sejam felizes
E vivam como quiseres,
Pai Nosso que estais no céu
Abençoai as mulheres.

Kátia Bobbio

 u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u uJô Drumond14 

QUEM É VOCÊ MULHER?
UM SER DESRESPEITADO AO LONGO DOS SÉCULOS

Desde priscas eras, em tempos belicosos, os invasores dizima-
vam os homens, vendiam as crianças e estupravam as mulhe-
res. Estas, muitas vezes, eram distribuídas entre os beligeran-
tes como espólio. Ao longo dos séculos, o costume perdurou 
como incentivo ao alistamento e como indenização de guerra. 
Ficava bem menos oneroso aos exércitos permitir que solda-
dos e mercenários estuprassem ilimitadamente e escolhessem 
as mais belas cativas como escravas sexuais do que pagar-lhes 
pelo	trabalho.	Na	conquista	das	Américas,	as	nativas	não	fica-
ram imunes. Apesar da oposição da Igreja, os conquistadores 
mantiveram essa tradição.  Em países muçulmanos, os estupros 
em massa ainda funcionam como arma para a redução da popu-
lação inimiga, pois ninguém gostaria de se casar com uma moça 
violentada.

Percebe-se que o processo civilizatório caminha a passos lerdos, 
ao longo dos séculos. A submissão das mulheres sempre existiu, 
sobretudo no Oriente. Culturas falocratas primam por agressões 
contra o sexo feminino. Na vida familiar, além de ser encarregada 
dos	filhos	e	das	tarefas	domésticas,	a	mulher	se	presta	a	“saco	de	
pancadas”, para descarrego das pressões masculinas. Seu corpo 
muitas vezes é utilizado pelo marido, sem consentimento, para 
outro tipo de descarrego. Na rua o desrespeito é ainda mais gra-
ve. As estatísticas mostram uma altíssima incidência de estupros 
em países do Oriente, mesmo em tempos de paz. É como se o 
“bicho-homem”	ficasse	sempre	à	espreita	de	uma	fêmea	para	se	

14 Josina (Jô) Drumond – AFESL, Cadeira 10. 
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lançar	sobre	seu	cangote	e	dela	se	servir	a	seu	bel-prazer.	 	Há	
culturas nas quais a mulher que sofre abuso sexual se torna moti-
vo de desonra para a família, sendo, por conseguinte, expulsa de 
casa ou morta pela própria família.

  E a honra da família do estuprador? Possivelmente permanece 
incólume, pois o delito recai sempre sobre a “tentação”, prová-
vel resquício do mito da maçã, no paraíso de Adão.

Em pleno século XXI, ao abrir a revista Isto é de 17 de julho de 
2013 (ano 37 – Nº 2278), o leitor depara com um artigo deveras 
chocante, intitulado “Estupros como arma de guerra”. Ao abor-
dar	as	recentes	manifestações	no	Egito,	geradas	pelo	conflito	
político-religioso que culminou com o golpe militar e a queda de 
Mursi, a jornalista Ana Paula Padrão focaliza a violência sexual: 
“No momento em que se forma uma roda de homens em torno 
de uma mulher, o destino dela está traçado, e nada pode impe-
dir a humilhação e a violência do sexo não consentido”.

Segundo consta, no Cairo, entre 28 de junho e 03 de julho des-
te ano, 180 mulheres foram atacadas na rua. Cenas chocantes 
não são mostradas em jornais televisivos, mas em redes sociais, 
por internautas que registram os fatos em câmeras de telefones 
celulares. Dados estatísticos impressionantes foram levantados 
pela jornalista: No Cairo, onde cerca de 80 ou 90% da população é 
muçulmana, 98% das turistas sofrem algum tipo de abuso sexual; 
83% das egípcias relatam já ter passado por algum episódio de 
violência sexual. Segundo ela, o mais alarmante, é que 62% dos 
egípcios admitem molestar as mulheres e, ao mesmo tempo, as 
acusam de se vestir de maneira provocativa, ou seja, sem o véu 
islâmico. O objetivo do véu é ocultar aquilo que poderia ser consi-
derado sexualmente atraente para os homens (cabelos, orelhas, 
garganta ou a própria face). O khimar é uma espécie de lenço 
para a cabeça. O nigab cobre toda a face, deixando uma pequena  
fresta para os olhos. Alguns entrevistados tiveram a audácia de 
admitir que participam dos protestos políticos de rua com o intui-
to de  apalpar as mulheres e de tentar violentá-las.

Sabe-se que ainda hoje, em certas culturas na África, na Penín-
sula Ibérica e em zonas da Ásia, se adota a mutilação genital 
feminina, que consiste em amputar o clitóris e até mesmo os 
lábios vaginais, para evitar que algum dia elas possam fruir as 
benesses de uma relação sexual. O prazer é reservado aos ho-
mens. O corpo da mulher é utilizado para a procriação, sempre 
sob a tutela masculina a quem deve absoluta submissão.

Durante as recentes manifestações públicas no Cairo, houve 
também agressões em que as vítimas tiveram a genitália corta-
da a navalhadas. Na opinião de Ana Paula, não se trata de sim-
ples abuso sexual, mas da tentativa de abafar a cidadania da 
mulher, de fazer calar sua voz, de impedir que ela se manifeste.
O	jornal	capixaba	ES	Hoje,	de	02	de	agosto	de	2013,	traz	como	
manchete de primeira página, em letras garrafais: “Violência 
sexual é caso de urgência e emergência”. Na página 5, anuncia-
-se	que	a	Presidente	Dilma	Rousseff	não	atendeu	às	críticas	das	
Igrejas e sancionou, sem nenhum veto, o projeto que estabe-
lece garantias à mulher vítima de violência sexual, incluindo a 
oferta da pílula de emergência (ou do dia seguinte), para evitar 
a gravidez em caso de estupro, assim como informação sobre 
os direitos ao aborto em caso de gravidez. A lei prevê a redução 
do número de mortes maternas por abortos clandestinos, as-
sim como tratamento psicológico às vítimas.

A meu ver, grupos que labutam a favor dos direitos humanos 
e da proteção aos mais fracos terão muita luta pela frente, não 
apenas no Egito. Os jornais diários aqui e mundo afora mostram 
claramente que a violência dentro e fora do âmbito familiar não 
se restringe à mulher, mas abarca também crianças e idosos.

A lei do mais forte, uma espécie de atavismo bestial do ser huma-
no, insiste em continuar vigorando.  Apesar da revolução indus-
trial, da revolução tecnológica e de todos os avanços nas divesas 
áreas do conhecimento humano, há quem insista em manter pri-
mitivos traços de selvageria que denigrem a raça humana.
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Maria Beatriz nader15 

A MULHER E O DESCOBRIMENTO DO BRASIL

O Dia Internacional da mulher, 08 de março, foi instituído para 
que se lembre da chacina praticada contra 129 mulheres que 
lutavam por seus direitos, num incêndio culposo cometido nos 
Estados Unidos da América, no século XIX. 

O dia 22 de abril celebra a chegada dos portugueses, no século 
XVI, nas terras brasílicas, povoadas por nativos que foram di-
zimados violentamente para dar lugar ao estabelecimento da 
cultura européia. 

Quando os portugueses aqui chegaram, somente no litoral ha-
via em torno de 1 milhão de nativos da cultura tupinambá. Seus 
costumes foram considerados indícios de barbárie com forte 
influência	do	Diabo,	uma	vez	que	os	parâmetros	dos	bons	cos-
tumes europeus eram ditados pela Igreja Católica.  

Nascidos e criados sob o signo do cristianismo, considerado o 
centro do universo e por isso responsáveis pela conversão dos 
povos radicalmente estrangeiros que desconheciam o Evange-
lho, os jesuítas depararam-se com uma cultura nativa america-
na mágico-animística à qual tentaram a todo custo enquadrar e 
disciplinar dentro de seus princípios autoritários e hierarquiza-
dos construídos na ordem medieval européia.

Antes da chegada dos europeus, em cada uma das, aproximada-
mente, 700 nações que aqui habitavam, as mulheres desempe-
nhavam	ofícios	que	as	identificavam	com	o	passado	das	tribos	

15 Maria Beatriz Nader – AFESL, Cadeira nº 34. 
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e as situavam em lugares importantes dentro das sociedades 
ameríndias. E, o tratamento dado às mulheres nativas pelos eu-
ropeus	cristãos	refletia	claramente	os	conceitos	misóginos	me-
dievais. Para os europeus que aqui chegavam, assim como Eva 
tentou Adão no paraíso, as nativas americanas, com sua nudez 
modesta e discreta, não deixaram de ser consideradas mulhe-
res pecaminosas que incitavam à lascívia e à luxúria.

Sem	 conseguirem	 refletir	 sobre	 a	 diferença	 cultural	 europeia	
“civilizada” e americana “bárbara”, os europeus, de um modo 
geral, não entenderam que aqui viver sem “fé, lei e rei” fazia 
parte da cultura e da sociedade nativa americana. E, por isso, 
imediatamente à sua chegada trataram de conquistar, uma a 
uma, as comunidades nativas. 

  Criando várias formas de denegrir a cultura autóctone, os 
europeus inauguraram um movimento que perduraria até os 
nossos dias, ou seja, a consideração de que o homem nativo é 
preguiçoso, bárbaro, bestial e demoníaco e a mulher brasílica 
fogosa e arrebatada.  

A idéia de que a transgressão que conduzia as comunidades 
nativas americanas ao inferno perpassava por toda a popula-
ção que a compunha. E, sobre as mulheres essa idéia recaía 
com força maior. Tidas pelas interpretações bíblicas medie-
vais européias como o sexo frágil e por isso mais vulneráveis 
às tentações diabólicas, as mulheres eram consideradas pelos 
colonos como perigosas, tagarelas e incapazes. E, tais consi-
derações, por serem a marca de sua cultura anti-feminista e 
misógina, foram trazidas pelos pioneiros ibéricos que rotula-
ram as nativas como responsáveis pelos desvios sexuais dos 
homens europeus. 

A ingenuidade cultural das mulheres nativas tornou-as vítimas 
do intento europeu de desmembrar o universo ritual indígena 
e impor aos sobreviventes dos maus tratos mercantilistas seus 
costumes preconceituosos e cobiçosos. 
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Os europeus obrigaram, por meio das “guerras justas”, os ho-
mens a trabalharem como escravos e as mulheres a vestirem 
roupas para cobrirem a sua nudez, mas transformaram-nas em 
escravas e prostitutas, aos moldes europeus.

Na realidade, nessas duas datas pouco ou nada se tem a come-
morar. Não só as mulheres brasileiras continuam sendo explo-
radas e tendo seus direitos violentamente usurpados, mas to-
dos os nativos lentamente desaparecem do cenário brasileiro.

Maria das graça neves16 

UMA MULHER DE GARRA E CORAGEM: Momentos com 
ANNETTE DE CASTRO MATTOS

Afinal?! 
Quem sou? De onde vim? Pra onde vou?
Sinto-me borboleta, a vagar num espaço inseguro, ora me arrastando, ora 
voando, na era do vácuo, num vôo livre.
Em meio a metamorfose, inebriada, mulher- pássaro, viajo em busca de mim 
mesma, percebendo-me vivida, ainda cheia de sonhos, sonhos em cores 
desenhados à sombra de uma forte esperança.
A esperança da vida, a esperança do amor. Por isso, é que estou aqui. Ser de 
um signo, do Eu, sou. Quem, afinal?!

Os anos passam e a memória vai se perdendo ao longo do tem-
po, esmorece..., mas muitas vezes, ela retorna na lembrança de 
momentos únicos!... 

Falar de Anna de Castro Mattos, pseudônimo Annette é uma 
volta ao passado de poucas lembranças, mas verdadeiramente 
únicas.

Conheci Dona Annette, aos meus doze anos de idade, quan-
do era aluna de piano de Dona Ricardina Stamato, sua grande 
amiga. Na ocasião ainda me lembro bem, nos conhecemos 
no aniversário de Dona Ricardina, residência próxima a de 
Annette no bairro Jucutuquara. Fizemos logo amizade, como 
em quase todos os Concertos eu era convidada pela Dona Ri-
cardina, tinha a oportunidade de conviver naqueles momen-

16	 Maria	das	Graças	Silva	Neves	–	Presidente	de	Honra	da	AFESL,	Cadeira	nº	7.
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tos com Dona Annette,ela estava também sempre presente 
aos concertos, pois era grande o seu interesse e admiração 
pela música erudita.

Annette, capixaba de nascimento de São Pedro de Itabapoana 
e vitoriense por título concedido pela Câmara Municipal de Vi-
tória, em 1967. Foi cronista, advogada e jornalista de jornais e 
revistas de sua época, inclusive da Vida capixaba (revista mais 
importante da época).

Ela deixou publicados os livros: Dedo Minguinho, crônicas, em 
1949,	 livro	que	fluindo	do	arquivo	de	sua	memória,	retrata	os	
sonhos de uma fase de Vitória, a “cidade presépio” com suas 
ruelas e paisagens bucólicas; Três Temas Capixabas, ensaios, em 
1982, cujos temas foram: O Espírito Santo na emoção dos seus 
poetas e prosadores, Uma poetisa Capixaba: Maria Antonieta Ta-
tagiba e  Anchieta “O Apóstolo do Brasil”. O livro Trilogia Musical 
(foi publicado após a sua morte) em 2004, sobre três grandes 
compositores: Chopin, Villa-Lobos e Liszt, organizado e prefa-
ciado por mim.

Annette fez parte de várias Instituições Literárias Nacionais e 
Internacionais.	Pertencia	ao	 IHGES,	 a	Associação	Espírito-san-
tense de Imprensa, a Associação de Jornalistas e Escritoras do 
Brasil,	a	União	dos	Professores	do	ES	e	foi	profissional	de	carrei-
ra no hoje, chamado IPAJM.

Dona Annete foi uma das fundadoras de nossa Academia, 
(AFESL- Academia Feminina Espírito-santense de Letras) como 
todos sabem, nossa segunda presidente e a qual  se manteve 
no cargo aproximadamente trinta e um anos.

E foi na reunião de 04 de agosto de 1951 (sétima sessão ordiná-
ria) que já não contou mais com a presença da senhora Presi-
dente Judith Leão Castelo Ribeiro, que presidiu de forma atuan-
te a AFESL de 1949 a 1951.

Na oitava sessão ordinária, após aberta a sessão, se fez a leitu-
ra do ofício de renúncia, em caráter irrevogável, assumindo o 
cargo a partir de então, a acadêmica Annette de Castro Mattos.

Registro aqui, que Annette embora não fosse musicista, fez es-
tudo profundo sobre vários compositores, sendo convidada a 
proferir palestras sobre alguns; uma das quais  realizada na Se-
mana, intitulada “Música - Linguagem Universal. Chopin - alma 
da Polônia” que ela soube transmitir com primorosa magia, os 
relatos da vida e obra do grande compositor polonês. 

A imprensa teceu os melhores comentários a respeito da parti-
cipação da Academia nas festividades do centenário de morte 
de Chopin, enaltecendo a fala da ilustre acadêmica. Num dos 
artigos lia-se: “[...] a imprensa se manifestou com justiça”. Po-
demos, ainda,  transcrever alguns trechos do jornalista Mesqui-
ta Neto... [...] Chopin, não podia ter melhor biógrafa. O discurso 
daquela mereceu realmente os aplausos que recebeu. A obra 
do imortal compositor surgiu naquelas páginas palpitantes de 
vida e emoção “[...] tudo ela soube levar num colorido suave e 
terno, à imaginação e sensibilidade da assistência”. (A Gazeta 
de 25-10-49). 

Prosseguindo	as	notícias	da	época:	“[...]	a	conferencista	oficial,	
senhorita Annette de Castro Mattos, remarcado valor das letras 
capixabas, que usou de elegância, harmonia e brilho, em lingua-
gem castiça conforme as normas de bem escrever e falar. Foi 
uma peça literária que enalteceu a AFESL”. 

[...] A conferencista revela talento e erudição. Agradou-nos a 
leitura do seu trabalho. (Revista Jangada- Ceará / Fortaleza).

[...] A autora traça com brilhantismo invulgar a obra do imortal 
compositor. [...] (Revista “ATENÉIA” Porto Alegre/RS).

Assim realizou-se a “Semana Chopiniana” com grande sucesso, 
com entre laços de Música e Literatura. 
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Annette era uma criatura de rara beleza interior, calma e mei-
ga superava pelo senso humano, no tratamento e na atenção 
com as pessoas. No seu poema “Dúvidas”publicado em no-
vembro de 1958, ela questionava a condição humana: ”Atra-
vessei o Lethes,/ o Rio do esquecimento?/ para que assim não 
leve atrás de mim/ nenhuma dor, nenhum tormento,/ nem a 
vil, grosseira podridão humana/ e que após tamanha luta in-
sana,/ consiga ao menos repousar serenamente,/ adormecer 
placidamente,	 indiferentemente,/	 alcançar,	 por	 fim,	 a	 graça	
do nirvana.” 

Annette, fez de sua vida um poema de ações e reações cultu-
rais, promovendo a Academia além fronteiras, chegando a divi-
sas com Argentina e alguns países da Europa.

Registramos aqui as palavras de Mesquita Neto (notícia pu-
blicada em 12 de julho de 1958, no jornal A Gazeta). “Uma 
pessoa que, no Espírito Santo, trabalha ativamente pelo In-
tercâmbio Cultural do Brasil com a Argentina e outros países 
de língua espanhola, no continente, é a escritora Annette de 
Castro Mattos”.

No declinar essas palavras, o jornalista reconhece o trabalho 
de Annette, merecedor da homenagem no Ateneo de Estudos 
Humanísticos	de	Buenos	Aires,	 no	qual	 sua	personalidade	 foi	
destacada e interpretada como... “Annette honra a mulher in-
telectual da América.” 

A AFESL se fazia presente em várias atividades, juntamente 
com a EMES, nas gestões tanto de Dona Ricardina como de 
Dona Áurea Adnet, pois era grande o desempenho da Institui-
ção	Literária,	pois	Annette	agia	de	maneira	atuante	e	eficiente,	
introduzindo a Academia como presença marcante em grandes 
eventos, alguns dos quais, eu participei.

Em outubro de 1965, numa sessão solene e comemorativa 
pela inauguração do “Museu de Arte Moderna”, a Academia 

e a Escola de Música promovem, em conjunto, uma noite de 
Arte no Clube Náutico Brasil, sob a presidência do Sr. Arabelo 
do Rosário. 

Posso ainda sentir o friozinho na barriga... Era eu, uma jovem 
adolescente enfrentando uma platéia de mais de 1.000 (mil) 
pessoas. Diante da cena - no salão do clube, alunos e professo-
res se apresentaram executando diversas das mais lindas com-
posições. Chega a minha vez, sento-me ao piano, trêmula, com 
o coração pulsando de emoção, mas enfrento o nervosismo e 
executo a pequena Valsa de Esquina de Francisco Mignone e 
uma das Consolações de Liszt. Em seguida, me faço mais forte 
ainda e declamo o poema “A Árvore” de Geraldo Costa Alves, 
ensinado pela grande mestra da “arte de dizer”, Maria Filina, 
também sócia honorária e colaboradora da AFESL. (hoje, aca-
dêmica da cadeira de nº5). Uma festa de encontros artísticos, 
onde se apresentaram alunos de ballet, também de Maria Mar-
ques, uma de nossas patronas.

Anos de afastamento de Vitória ( 1969 a 1975) para estudar 
música no RJ, período que  perdi o contato com Dona An-
nette, mas ao me estabelecer de volta à Vitória, fundando o 
Centro Musical Villa- Lobos e a ACRIS, tivemos a presença de 
Annette em todos os nossos eventos representando a  Acade-
mia. A partir dai, mantivemos o retorno dos  nossos laços de 
amizade.

A Academia começava a se enfraquecer, pois mantinha acessa 
apenas pelas mãos de Annette e Arlete Cypreste.

Ela lamentava muitas vezes sobre apoio para publicações e 
eventualmente falava de falta de pessoas mais jovens para im-
pulsionar a Academia; tanto que em uma de suas entrevistas 
concedida ao jornalista Fernando Tatagiba em A Tribuna de 30 
de abril de 1977, Annette expõe a público alguns de seus lamen-
tos relembrando o período na década de 50, quando havia uma 
autêntica	vida	intelectual	no	Estado:”	Hoje,	as	mulheres	só	pen-
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sam em novelas e bens de consumo”. Como último lamento, 
ela fala das promoções da AFESL: “embora alguns critiquem, 
dizendo não saber da existência da Academia, nunca a tivemos 
paralisada desde a sua fundação. Mesmo não possuindo, sede 
própria, ao longo dos anos, participamos ativamente da vida ar-
tístico- cultural de Vitória.”

A meu convite, Annette fez parte do corpo de jurado para a 
escolha	do	Hino	oficial	de	Vitória,	 concurso	 realizado	em	09	
de março de 1979, composto de duas comissões, que também 
tive a honra de participar como jurada; e, que a escolha por 
unanimidade,	ficou	consagrada	ao	compositor	capixaba	Car-
los Cruz. O hino (supostamente mais conhecido) era e, é ainda 
o	de	Pedro	Caetano	que	ficou	em	segundo	 lugar,	mas	 julga-
mos criteriosamente com competência. 

Na ata de nº 39, do primeiro livro de atas da Academia, em 
sessão ordinária, registra-se a minha admissão como sócia 
efetiva, ofício datado de 29 de setembro de 1979, assinado 
pela Annette. A minha escolha se deu por uma série de arti-
gos escritos por mim, no Jornal “A Gazeta” - como crítica de 
música erudita, 1978/79, (a convite do saudoso General Darcy 
Pacheco de Queiroz). Selecionados e aprovados em reunião; 
os textos mereceram-me a escolha para pertencer aos qua-
dros da AFESL.

Ainda guardo na memória, de um tempo bem distante, que o 
ofício, de nº. 7 me fora entregue pelas acadêmicas Annette de 
Castro Mattos e Arlette Cypreste de Cypreste, em sessão so-
lene realizado na Sala Ricardina Stamato, por ocasião de sua 
inauguração. (A sala pertencia às instalações do Centro Musical 
Villa- Lobos). 

Senti-me honrada de estar entre escritoras importantes, pois 
estava longe de ser chamada de escritora; mas passei a ter uma 
atenção especial e uma responsabilidade no meu desempenho, 
para fazer jus ao título a mim agraciado pela Academia.

Como não poderia deixar de atender, uma vez acadêmica, de-
cidida a manter viva a arte musical entre as entidades, a Acade-
mia passa a realizar algumas reuniões no nosso estabelecimen-
to,  na Praia do Canto e, assim algumas atividades, ainda estão 
vivas em minha memória, como um Sarau Musical e Poético, em 
homenagem a Áurea Adnet e Maria Filina, onde tivemos Maria 
Filina, declamando e alunas de Dona Áurea tocando piano.

Eu acho que foi feito um pacto de amor! Pois me sentia respon-
sável em fazer algo pela Academia, pois já percebia a fragilidade 
de Dona Annette.

Então, convido a Academia Feminina a participar das realiza-
ções do I Concurso Nacional Villa- Lobos, promovido pelo Cen-
tro Musical Villa-Lobos, do qual era eu a Diretora-Presidente. 
Realiza-se de 07 a 11 de novembro de 1979, com a presença de 
candidatos do norte ao sul do país. O encerramento foi marca-
do pela fala brilhante com a palestra “O sentido de brasilidade 
da música de Villa- Lobos”, realizada por Annette,  na presença 
de inúmeras autoridades do meio político e sócio-cultural; ten-
do como convidada de honra, presente às manifestações pelos 
20	anos	de	morte	de	Heitor	Villa-Lobos,	sua	esposa	Mindinha	
Villa- Lobos.  

Lembrou-me com saudade de sua última visita a minha casa, ao 
lado de sua grande amiga Arlete Cypreste, nossa querida acadê-
mica e hoje patrona da Academia.

Preparei um gostoso chá com ervas medicinais de minha fazen-
da e ofereci alguns biscoitos caseiros e a conversa foi em torno 
de	música	e	literatura,	enfim	de	arte	e	literatura.	Lembramos	de	
Ricardina, de Maria Marques e eu havia recebido um presente, 
naqueles dias da obra completa do Padre Antonio Vieira, com 
a capa de couro de carneiro, ofertado pelo meu padrinho, elas  
folhearam os vários exemplares, e admiraram a bela coleção. 
Assuntos diversos foram surgindo,  mas um dos motivos daque-
le encontro, era expor a sua idéia de transformar a Academia 
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Feminina em Letras e Artes, para integrar artistas, pois começa-
va a crescer o número de artistas em Vitória, e ela tinha desejo 
de integrar novos valores para dar mais impulso à Academia. O 
Estatuto já estava rascunhado e ela queria muito a minha opi-
nião.	O	assunto	ficou	para	dar	prosseguimento	em	outro	mo-
mento; mas neste mesmo dia, Annette me entregou em mãos 
o exemplar original do livro “Trilogia Musical” para eu prefaciar 
e tentar recursos para fazer publicar a referida obra. 

Uma grande responsabilidade. Infelizmente, ela morreu sem 
ver a obra publicada. Annette imprimiu no conteúdo das pales-
tras sobre Chopin, Villa-Lobos e Liszt, não somente a sua alma 
poética, com lirismo intenso, como também mergulhou por ex-
celência descritiva nas raízes nacionalistas de cada compositor. 
Estávamos diante de uma obra bem cuidada e de forte interes-
se para os amantes da mais pura e única linguagem universal!

Queremos ainda ressaltar, que inseri algumas considerações so-
bre Villa-Lobos, fotos, recortes de jornais como ilustrações, mas  
mantivemos	fiéis	à	ortografia,		conforme	os	textos	originais	que	
fora entregue em mãos pela autora. A obra foi publicada pelo 
apoio da Lei Rubem Braga, numa idealização da Academia Fe-
minina Espírito-santense de Letras. Eu apenas servi de instru-
mento, como organizadora para cumprir o desejo de quem eu 
tinha grande respeito e admiração.

Os anos se passaram e felizmente, por falta de tempo em regis-
trar a proposta de transformar a Academia Feminina em Letras 
e Artes e, após ter sido designada a reativar a mesma, orientada 
pelas acadêmicas mais antigas  Arlette Cypreste e Ivone Amo-
rim em reunião na presença de Dr José Moysés, (quem nos deu 
o maior apoio, presidente na época da AESL - Academia ES de 
Letras), decidimos que  não deveríamos unir as duas artes.

O tempo foi veloz e no dia 23 de fevereiro de 1992, Annette 
partiu,	numa	manhã	ensolarada,	onde	os	brilhos	do	sol	ficaram	
opacos sem a luz de nossa presidente. Parabenizo a iniciativa 

de Maria do Carmo Marino Schneider em organizar, dados so-
bre Annette e inserir suas obras já publicadas no livro,  Annette 
de Castro Mattos: Resgate de uma cronista capixaba; que consi-
dero uma obra importante, pois muitas de nossas mais recen-
tes acadêmicas não tinham até então, referências sobre a nossa 
patrona de honra.

Annette foi uma das mais brilhantes intelectuais de sua época. 
Nós a reverenciamos nos Escritos de Vitória de nº. 15 (Personali-
dades de Vitória) e registro aqui a sua alma capixaba com muito 
amor: “O meu orgulho consiste/ em duas coisas somente:/ A 
gente de minha terra/ e a terra de minha gente.”

Annette se foi, mas continua imortal. A sua marca é presente 
em nossa Academia, como patrona de honra, título outorgado 
por mim, verdadeiramente justo, e seu legado é registrado com 
respeito na história da vida literária capixaba, e, no reviver de 
seus escritos, vimos seus sonhos se difundirem numa trajetória 
de engrandecimento cultural. 

Annette, nós acadêmicas, lhe agradecemos por tudo o que fez 
para manter viva a Academia Feminina Espírito-santense de Le-
tras, sabemos que durante um imenso período, viveu todas as 
dificuldades	de	uma	época,	mas	a	sua	garra	e	coragem	lhe	im-
pulsionaram a superar sem limites, com adoção e devoção essa 
missão que lhe foi entregue por Deus e, temos a certeza que 
soube desempenhar com muito amor!
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Maria da graça lobino17 

ENTRE MULHERES, POLíTICA E MOLÉCULAS

Em	2011	ficou	estabelecido	como	o	Ano	 Internacional	da	Quí-
mica. Centenário do Nascimento de Marie Curie. Ano também 
da posse da primeira mulher como Presidente da República do 
nosso país. Face ao aniversário de nascimento de Curie - a pri-
meira pessoa a ser laureada duas vezes com o Prêmio Nobel 
(em Física e em Química) - a Organização das Nações Unidas 
elegeu 2011 o ano internacional da Química cuja programação 
será inserida nas atividades da Década da Educação e do Desen-
volvimento Sustentável. Neste cenário, a ONU reconhece que 
o conhecimento humano sobre a natureza material do mundo 
se baseia nos conhecimentos da Química, e que: (...) a Educação 
em e sobre Química é crítica para enfrentar os desafios do aqueci-
mento global, para fornecer fontes sustentáveis de água, alimen-
to, energia, e para manter o bem-estar de todos.

O fato é que a Química, bem como a Física, comparecem no 
cardápio curricular das escolas servidas frias e timidamente, 
apenas	no	finalzinho	do	Ensino	Fundamental.	Quando	o	mais	
acertado seria desde o Ensino Infantil, quando a curiosidade 
infantil está a todo vapor, voraz pelo conhecimento do mun-
do a sua volta elaborando mil perguntas. Pasmem: a maioria 
esmagadora das perguntas das crianças estão diretamente re-
lacionadas à Física e a Química. Infelizmente são os especialis-
tas que decidem sobre o quê e quando se deve aprender como 
funciona a natureza. O resultado é que as crianças destituídas 
de curiosidade “mágica”, tornam-se cada vez mais entorpeci-
das e incapazes de valorizar o questionamento e a dúvida como 

17 Maria da Graça Lobino – AFESL, Membro Correspondente. 
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componentes da vida. Formamos crianças que serão jovens e 
adultos totalmente passivos e com um senso crítico necessário 
aos nossos tempos quase reduzido a zero.Nosso tempo exige 
novos saberes e, nesse sentido, uma volta às raízes parece ine-
vitável. Por isso, a importância e a urgência de alfabetizar crian-
ças e adultos, inclusive os pós-graduados, sob uma releitura de 
mundo onde a Vida - a partir da natureza - seja eixo central.

Assim, o que é alfabetizar? Da mesma forma que sabemos de 
que as 23 letras do alfabeto formam as palavras, os 108 elemen-
tos químicos formam todas as “coisas’ existentes, portanto de-
veriam ser legíveis às nossas crianças. E isso não se trata de algo 
impossível. Pudemos perceber que, através do nosso trabalho 
a partir das Plantas Medicinais: abordagem interdisciplinar re-
alizado  em escolas, pode-se  articular todas áreas do currículo 
estudando a Terra na sua integralidade, e é perfeitamente pos-
sível expandir a potência e a beleza do mundo. Por meio da Quí-
mica e da Física construímos um conhecimento concreto que 
pode e deve ser compartilhado por todos, como instrumento 
para uma cidadania ativa, sem se limitar a poucos iluminados. 
Só assim o país há de fazer jus às palavras da Presidenta Dilma: 
“já não parece uma meta tão distante o Brasil se tornar país 
economicamente rico e socialmente justo, mas há grandes de-
safios	pela	frente,	como	educação	de	qualidade.”

Vemos um intercâmbio importante entre a presença cada vez 
mais ativa das mulheres em nossa sociedade, as necessidades 
de um meio de vida sustentável e pela  reelaboração do proces-
so  educativo. São fatos de ordem paradigmática com forças 
para abalar as fundações de nossas atuais certezas e confor-
tos, responsáveis pela ligação entre a maneira leviana com que 
tratamos nosso planeta e o vazio imperativo de nossa contem-
poraneidade tecnológica. Mulheres, política e moléculas são os 
catalisadores de reações que produzirão um novo sentido para 
humanidade, onde a conexão com toda a Vida será nosso eixo 
central de ação e pensamento.
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Maria do Carmo Marino Schneider18 

SÓ SER

Sou	flor	de	lótus	vagando
Na superfície de um lago.

Sou pena que vai levando
O vento que passa ao largo

Sou beijo de amor escapando
De um lábio frio e amargo.

Sou	criança	definhando
Sem alimento e afago.

Sou espírito abortando
Em ventre estéril e aziago.

Sou	assim	–	vida	finando
Num suspiro triste e vago.

Chama de vela expirando,
Sem seu sopro, só, me apago...

SCHNEIDER,	1991,	p.29

18 Maria do Carmo Marino Schneider – AFESL, Cadeira nº 17. 
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RETRATO DE MARIA

O seu nome é Maria.
mas não é cheia de graças
e nem tem a formosura
de muitas outras Marias.
É ativa,
é	de	fibra,
é valente,
é a que ama a toda gente
com seu jeito de se dar.
É a Maria ternura
que aconselha,
que ampara,
que sustenta,
sempre atenta
à dor que a vem procurar.
E muita gente não sabe
que vive a esconder seu pranto
num véu de falsa alegria.
Maria, pobre Maria!
Era muito o que queria?
Viver um amor de poesia...
Inspirar a um trovador
versos do mais puro amor
com o seu nome: Maria
E essa Maria endeusada,
por muita gente invejada,
é Maria, como outras, mal amada,
e causa, talvez, mais dó.
Sonha,
ama,
sofre,
renuncia,
se angustia,
e, de amor, se desespera...
É Maria dor, Carma só!

SCHNEIDER,	1989,	p.77
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ONDINA

Mar...
Meu nome é feito de mar
e sou de peixes.
E, como o mar,
sofro	influência	da	lua.
Daí se explica o porquê
do	meu	humor	que	flutua	:
ora estou na maré cheia,
ora na maré vazante...
E conforme sopre o vento
que agita a alma inconstante,
ora vibro em tempestade,
ora vago em calmaria...
E se o mar não está pra peixe,
me maloco, me escondo
nas pedras, nas algas verdes,
no meu mundo de silêncios
da minha ilha de mel,
meu reino de fantasia.
Sou ondina, sou sereia,
e o meu mágico cantar,
preso nas malhas do peito,
transformo em poesia
marejada com o sal,
com o mesmo sal que sai
das águas azuis do mar
e do cristal dos meus olhos,
com sabor de maresia...
Meu nome é feito de mar,
sou de peixes, sou Mar (ia)

SCHNEIDER,	Maria	do	Carmo	Marino.	Só Ser. Vitória: Ed.18 de abril, 1991.

____________ .___________________. Fio de Prumo. Vitória: Ed. 18 de abril, 1989.

Maria Filina Sales de Sá e Miranda19 

O BANQUINHO

Era eu sub-reitora comunitária da Ufes, cheia de ideias e de von-
tades. Imprimia ao setor um ritmo de trabalho intenso, instiga-
da por um chefe magnânimo, meu amigo de sempre, Rômulo 
Penina.  Reitor que era, ele abraçava minhas ideias e apoiava, 
incondicionalmente, os rumos do nosso trabalho que, àquela 
época , arrebentou os muros de uma universidade fechada para 
um serviço comunitário expressivo. Era a extensão universitária 
que despontava no cenário da Ufes. Chegava para transformar: 
desde a cidade de Parnaíba, no Piauí, até o Espírito Santo, ge-
rando projetos de grande repercussão social e resultados que 
glorificaram	seus	participantes.

O clima no trabalho era muito agradável. A alegria tomava 
conta da gente e tudo era motivo de sorrisos e festa. Aproxi-
mava-se	o	dia	do	meu	aniversário,	quando	Hermógenes	Fon-
seca, o folclorista, vai à Ufes para tratar de assuntos ligados 
à sua área. Encontra-me, e pergunta, com aquela simpatia 
de sempre: Como é, Maria Filina, tem declamado muito?  E eu 
respondi, na sinceridade: Estou igual a deputado baiano: não 
posso ver um banquinho que subo, faço discurso ou digo ver-
sos. Rimos muito.

Sabedor	da	festa	surpresa	que	faziam	para	mim,	Hermógenes	
começou uma sondagem para descobrir qual o motivo da ho-
menagem e, no momento certo, apareceu com a turma do Ti-
cumbi, de Conceição da Barra, a tocar tambores, e um presente: 
Um	banquinho	tosco,	com	uma	flor	entalhada	em	jacarandá,	na	

19 Maria Filina Sales de Sá e Miranda – AFESL, Cadeira nº 05. 

 uuuuuu



- 72 - - 73 -

lateral, e os seguintes dizeres: – Sobe, solta teu canto mavioso, 
Maria Filina.

Foi uma das maiores emoções que já senti. Até hoje, quando o 
fato me vem à lembrança, ouço o bum bum bum dos tambores 
no meu coração. E o banquinho tosco é um relicário que tenho 
em destaque num cantinho nobre de minha casa.

E	a	simpatia	e	a	bondade	do	grande	homem	que	foi	Hermóge-
nes Fonseca é, indiscutivelmente, destaque na história da mi-
nha vida.

HISTÓRIAS DE MARIA FILINA 

Graças à minha idade avançada, estou me permitindo contar 
histórias... Esta se passou quando eu estava no CRUTAC, órgão 
do ministério do interior que trabalhava a extensão universitá-
ria no país.

Naquela ocasião, Dona Maria, esposa do governador Eurico Re-
zende, adoentada da garganta, estava impossibilitada de  com-
parecer a uma reunião de mulheres dos governadores do país, 
em Brasília, para discutir a participação de cada uma nos órgãos 
de assistência no estado, seus objetivos e suas conquistas. 

Na relação das oradoras do evento, a representante do Espí-
rito Santo vinha em último lugar. Foi aí que pude assistir a um 
verdadeiro festival de maravilhas. A esposa do governador Ju-
arez Távora, do Ceará, mostrava slides apresentando, ora ca-
sas populares, ora creches, numa orgia de cores e dinheiro, 
deixando-me boquiaberta. Do Paraná, veio a esposa do gover-
nador Ney Braga, que não deixou por menos: apresentou slides 
de creches, casas, etc, etc, etc. A seguir, a neta do presidente 
Getúlio Vargas, esposa do governador do Rio, apresenta um 
trabalho sério, inteligente e preciso, aliado a um estudo socio-
lógico de alto nível, feito em seu estado. O tempo passava e 

meu nervosismo aumentava. Tinha em mãos, para falar sobre 
o Espírito Santo, alguns projetos. E de concreto apenas duas 
creches criadas à época de Dr. Denizart Santos, médico huma-
nitário, que presidiu a Legião Brasileira de Assistência. Reprimi 
meu nervosismo e indignação para não explodir. Tendo um sé-
rio compromisso de representar o meu estado e sua primeira 
dama,	motivo	de	minha	presença	em	Brasília,	fiquei	receosa	de	
não ser chamada. Mandei para a mesa que controlava os tra-
balhos um bilhete em que perguntava: O Espírito Santo não vai 
falar? Embora para mim fosse até melhor que me esquecessem, 
tinha assumido a responsabilidade e, assim, mesmo intimidada, 
continuava esperando minha hora. Algumas pessoas já saíam 
para o almoço quando a representante do Espírito Santo (no 
caso eu) é chamada pela presidente para proferir suas palavras. 
Subi a uma tribuna que quase cobria meu rosto, dei um soco na 
beirada da mesma, que fez vibrar o microfone, e disse: Estou in-
timidada, senhoras e senhores, porque nada ou quase nada tenho 
a apresentar sobre as obras realizadas no meu Estado. O pequeno 
Espírito Santo, encravado entre os poderosos estados da região 
sudeste, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, não tem recebido do 
governo federal tratamento igualitário. Foi discriminado a vida 
inteira. As enchentes que devastaram recentemente o interior do 
nosso estado receberam do governo federal uma resposta fria. 
Isso é inconcebível! Os projetos que trago não são melhores nem 
piores dos que os que foram aqui apresentados. Só não temos 
verba. E sem verba nada poderá ser feito. E fui falando, falando, 
quase	à	exaltação.	Ao	final,	sentimental	incorrigível,	acabei	di-
zendo uma poesia de Collares Junior, Mãe Negra, com uma pe-
quena critica à palavra sempre repetida de amor e fraternidade. 
Fui aplaudida de pé. E a presidente pediu à sua secretaria que a 
poesia fosse registrada em ata, apelando para que todos pen-
sassem, com carinho, no que tinham acabado de ouvir. 

Fui convidada a participar de um chá no Palácio da Alvorada. 
Não fui. A esposa do governador de Mato Grosso me convidou 
para fazer uma em seu estado. Não aceitei. Voltei para Vitória. 
Meu lugar, meu canto.
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CORTISONA

Oh! Cortisona estressante
que sustenta o meu sangue a níveis desejados,
e me mantém livre das dores que a idade traz.
Oh! Cortisona, paradoxalmente bem-vinda,
regularizadora da normalidade dos meus hemogramas,
mas que me faz intranqüila pelo mal que pode acontecer 
a esse meu corpo ágil, a essa minha mente jovem
que até esquece da idade que tem.
Que chegue, até mim,
com direito de vir e ir,
de forma branda, sem castigar o meu coração,
sem implicar com meus rins 
e sem maltratar os meus ossos gastos pelo tempo.
Que venha. Entre, discreta e simples, sem ferir...

Maria José Menezes20 

O CANTO DA VIDA

O meu lindo canto
É como a luz.
Traz portas abertas,
Sublime caminho
Em nome de Jesus.

O meu lindo canto,
Irmão da dor,
Canta verdades, vida.
Jesus se revela
Como dádiva de amor.

O meu lindo canto
É como o vento.
Deixa suave melodia
Por onde passa,
Ao longo do tempo.

O meu lindo canto,
Sempre presente,
Entre  montes e brumas
Silencioso entra
No coração da gente.

O meu lindo canto
Não pode acabar.
É verdade é vida
Conduz	com	firmeza
Meu longo caminhar.

20 Maria José Menezes – AFESL, Cadeira nº 12. 
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LAZER AO ALCANCE DE TODOS

O nosso litoral
Além de lindas paisagens
Possui lindas praias.
O mar beija a areia
A praia se deita pro mar,
Dois eternos amantes
Não se cansam de amar.
Ali em Vila Velha,
Berço de nossa civilização,
Existe a Praia da Costa,
Águas limpas, brancas areias
Convite à descontração.
A praia se deita pro mar,
Dois eternos amantes 
Aqui a bela Camburi,
Vida que brota em profusão.
No mais belo nascer do sol
A brisa que acaricia
Com toques sensuais,
Traz sede e calor
Que água de coco sacia.
A praia se deita pro mar,
Dois eternos amantes 
Em Camburi a gente da ilha
Gente alegre se solta
Num agito de energia
Que nunca se esgota.
Maria José Menezes

RELíQUIAS VALIOSAS

Jamais deixarei o tempo levar
As belas lembranças
Da minha terra natal.

O cheiro do mato,
O canto da passarada,
As águas cantantes do ribeirinho, 
As manhãs radiosas,
A brisa refrescante
Que vinha dos laranjais.
São relíquias valiosas
De muito amor e carinho.
Sem adulterar esses sentimentos
Dobro a esquina da vida.
Acompanho os acontecimentos,
Processo rápido de evolução,
As novidades atuais.
Valorizo o tempo, a vida
Em tempos pessoais.
São relíquias valiosas
De muito amor e carinho.

JOGO DA VIDA

O meu e o seu corpo
Unem-se em igual.
Na estrada do tempo
Sem perceber seus resíduos
Nem a estafa das horas.
É convívio perfeito.
Um beijo doce prazeroso.
No seu olhar, uma despedida.
Destino fatal.
Jogo da vida.
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Maria José Vettorazzi21 

O SOM SUAVE DO SINO DA MATRIZ

O som suave do sino da Matriz ecoa oito vezes...
Bléim, bléim, bléim, bléim, bléim, bléim, bléim, bléim!

É hora de levantar-me da cama.
Ele tem essa função em minha vida.
Dita-me ordens:
– Levanta-te, Vettorazzi. Vá ganhar o pão!

Durante os dias,
A cada meia hora,
Sou chamada ao som cronológico do tempo
Ao tempo cronológico das horas do sino
Do som suave do sino do tempo da Matriz.

Enquanto trabalho, medito...
O som se dispersa, confunde-se com outros sons, ruídos.
Mas ele nos acompanha, sonoramente,
Acorda a cidade: bléim, bléim, bléim...

Nas madrugadas,
Ele continua acordado,
Solidário aos amigos da noite...
Os vitimados, insoniados...
Trabalhadores da noite...
Os embalados, enamorados da noite...

21 Maria José Vettorazzi – AFESL, Membro Correspondente. 
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Confesso, meu amigo,
Que teu suave som já me foi grata companhia.

Já deste a tua graça em muitos acontecimentos:
Na chegada do trem, assistindo a encontros
Saudando visitantes, abraçando os amantes...

E na partida do trem... “Café com pão... café com pão... piuí,... piuí...”
Despertava:
“– Olha, já bateu o sino.
Está na hora do trem!”

– Nestas horas de despedida,
Via partir faces alegres e tristes...
Guardando muitos fatos, histórias do trem.

Quanta missa ele marcou:
Missa das sete, das nove...
Das dezessete e dezenove...
As missas do Galo.

Também nos enterros estava presente o som suave...
Profundo... fúnebre do silêncio...
Bléiim, bléiim, bléiim... acompanhando o cortejo... bléiim, 
bléiim, bléiiiim..

E ele continuava a marcar as horas do nosso tempo.
Assim, participava de nossos sentimentos
Em cada simples momento,
De orações, Batismo...
Dos Sacramentos...
Sem exigências.

O som suave do sino da Matriz ecoa doze vezes... bléim, bléim, 
bléim...

12/12/2004.
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*
QUEM É ESTA MULHER?

Quem é esta Mulher
Que	embala	o	seu	filho,
Que	canta	a	seu	filho
Sem que ele cante?

Quem é esta Mulher
Que caminha solitária,
Que a todos fala 
E que não é ouvida?

Quem é esta Mulher?
E quem somos nós,
Que não a ouvimos?
 
Que sociedade formamos?
Assim a formamos.

São tantas Marias,
Casadas com tantos Josés,
Que	embalam	os	seus	filhos,
Que	cantam	a	seus	filhos
Sem que eles cantem.
E não são ouvidas.

Vitória – ES. 12/02/1996.

Maria lúcia grossi Zunti22 

EFÊMERO

Eu tive que aceitar
que as árvores que vi crescer
as	flores,	as	orquídeas
tão cuidadas
e as mudas de frutas
que	floresceram
e frutaram
regadas, adubadas
com carinho e amor
ainda mais ao colher, saborear,
sentindo o sumo escorrer
tanto gosto no deleite...
não me pertencem

um dia fenecerão
como eu
ou pertencerão a outros,
então, usufruir
apenas temporalmente
enquanto posso
do gozo de cuidar
no olhar extasiado
na	florada	e	na	frutada
no prazer desfrutado
e assistir vibrante
cada uma
um milagre
a se revelar

22 Maria Lúcia Grossi Zunti – AFESL, Membro Correspondente. 
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tive que aceitar
foi difícil
outra maneira não há
somos apenas temporários
nesse formato e cor
po(a)ssível ao olhar
captar
viajantes transitórios
fugazes e efêmeros
que adotam outros formatos
veem outras cores e,
ao	final,
viram outras coisas.

PAI e FILHA

(Para Nathália, minha neta)

Tem menos de dois anos.
Está sentada no colo do pai
à sua frente, numa tela,
tela de computador
ela vê um desenho animado
seus olhos tão azuis
fixos	e	atentos	são	serenos
olhos do pai também

em volta deles
como um manto
uma aura de pura luz
irradiante, vibrante
porém, doce, calma
tranquila e feliz
branda,	confiante
plácida e amorosa
de total plenitude

muitos em volta
a	mãe	–	minha	filha	–
ou irmãs, avós, primos
passam, conversam...
Mas,	filha	e	pai	estão	sós
num mundo à parte
um espaço somente deles
de satisfação ditosa
suave e venturosa

uma cena envolvente
fugaz como a vida
mas perene
como foto na mente
cravada, gravada
e 
por isso
inesquecível
para sempre!

  

PERIGO IMEDIATO E REAL

Época de rio Doce com as águas mais baixas: junho, julho, agos-
to, setembro. Tem chovido por aqui. Mas não possivelmente 
em suas nascentes. Daí as águas rasas e assoreadas em nosso 
rio Doce. 

Linhares existe por causa dele: do grande rio, na sua planície 
final.	

Linharenses nativos ou assumidos ou recém-vindos desfrutam 
dessas planas linhas e ares tão amenos – que só a planície do rio 
Doce pode proporcionar – e residem aqui, ora pachorrentos em 
suas casas, ora operosos em seus trabalhos. Depende do dia da 
semana.	As	bases	das	suas	casas	estão	firmes.	As	entranhas	que	
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as mantêm de pé estão protegidas e bem guardadas. Tranquili-
dade total, irrestrita e plácida. 

Viajam também para Vitória ou para outros estados. Se as estra-
das não estão como todo mundo gostaria, pelo menos não pre-
cisam mais gastar um dia inteirinho para, por exemplo, irem a 
Vitória (ou, depois, de Vitória para outras bandas), como acon-
tecia antes 1954 por aqui.

Linhares prospera, desde esse ano acima, por causa da ponte 
Presidente Getúlio Vargas sobre o rio Doce. Ninguém mais pre-
cisou	enfrentar	uma	fila	monumental	para	atravessar	o	rio	de	
balsa.	Norte	do	Espírito	Santo	 todo	beneficiado!	Brasil	 ligado	
de norte a sul graças a essa ponte! Progresso chegando a Li-
nhares! Linharenses nativos ou assumidos ou para aqui vindos, 
podendo produzir, planejar escoamento dessa produção, fazer 
negócios.

Mas a ponte Presidente Getúlio Vargas... Ou os altivos arcos 
que dela sobraram correm perigo imediato e real. Sua memó-
ria viva e representada nesses arcos que sobraram corre grande 
perigo. Nas estiagens do rio em suas nascentes. Na baixa va-
zante do rio assoreado. Isso, segundo nosso saudoso e vidente 
amigo Athaualpa Duarte Calmon Costa. Porque é na vazante do 
rio	que	as	entranhas	da	ponte	ficam	expostas.	Não	protegidas,	
como	as	entranhas	das	nossas	próprias	casas.	Expostas	ficam	
as entranhas do que ainda resta da ponte Presidente Getúlio 
Vargas	e	com	suas	bases	se	desgastando,	secando,	definhando,	
se consumindo, se corroendo.

Aí, quando vem a enchente... Quando as águas do rio se avolu-
mam, avultam, encorpam em corredeiras vertiginosas... Aí, en-
tão, temos o perigo imediato real e fatal...

Ah, ainda tem mais. O mesmo Atahualpa dizia que a segunda 
ponte sobre o rio Doce em Linhares também corre perigo. Se 
providências urgentes não forem tomadas. Bom... Atahualpa 

faleceu há muitos anos. E nunca se viu nenhuma manutenção 
na segunda ponte. Ai que medo quando preciso ir a Vitória.

Procura-se, a sol pleno, com uma lanterna na mão, algum li-
nharense, cidadão capixaba e brasileiro, que esteja preocupa-
do com isso. Com a memória da primeira ponte e com a se-
gurança da segunda. E, se preocupado, que tome a iniciativa 
de ações de um cidadão ativo, deixando de lado a cidadania 
passiva e cômoda. Porque Linhares faz parte deste Estado do 
Espírito Santo e do Brasil. Procura-se linharense ou capixaba 
nativo ou assumido ou recém-vindo!  Cidadão de fato! Procu-
ra-se! Ah! Procura-se!

Diz a voz do povo que “quem procura acha”! Será?
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Marilena Soneghet23 

SOMBRAS SUBMERSAS

Ah, mulher,
teu mistério é teu regaço
de noturnas águas
e sombras submersas!

Que amores são
capazes
de romper teu lacre,
para que desabroches,
pétala por pétala?

Ah, mulher,
flor,	perfume,
pluma e pássaro,
rochedo a vento aberto,
coberto de sargaços,
enganosa placidez de lagos!

Que poder ocultas,
adormecido em ternuras
nos ensombros do teu olhar?

         
NOS SERTÕES DA ESPERANÇA

Sobre a cerca de pau-a-pique o galo cisma com um olho só. Agi-
ta levemente as asas, estufa o peito e clarineta no ar o primeiro 

23 Marilena Vellozo Soneghet Bergman – AFESL, Cadeira nº 13. 
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canto. Está ainda escuro no sertão do nordeste. Um rapazote 
esbaforido apeia do pangaré e bate ansioso à porta de dona 
Maria (dômaríaaa!...). Mesmo ainda anuviada pelo sono ela res-
ponde de pronto e já se avia. Um neném quer nascer! O men-
sageiro arrepia caminho, dona Maria põe o pé na estrada. As 
léguas não a desanimam, nem a idade estorva. Leva o guarda-
-chuva “móde se o sol quentá muito”. Não tem conta de quan-
ta parideira lhe pôs nas mãos seu “minino”, mas não arrefece 
paciência, nem carinho. 

Assisto pela TV a reportagem pungente. Mostra o dia-a-dia das  
parteiras do sertão - seres especiais que trazem no coração as 
sementes do amor universal, sem idiomas, sem fronteiras, sem 
medidas. A maioria não tem instrução, algumas nem sabem ler. 
Mas conhecem os mistérios da vida. As mãos calosas da faina 
diária suavizam-se ao aparar o bebê que eclode, na sofreguidão 
de conhecer o mundo.

	O	olhar	aflito	do	pai	perscruta	a	estradinha.	A	longa	espera	en-
torpece. Três “menina-muié” barrigudinhas de olhos assusta-
dos, e o cãozinho de olhos lacrimosos estranham o inusitado 
suspense no corriqueiro dos dias. A mãe, arfante, acomoda-se 
como pode no catre estreito e morde o lençol quando a dor 
aperta – “tava lavando roupa indagorinha”!... 

D. Maria surge no caminho; seus leves passos não ressoam no 
chão de terra batida; só o cãozinho, alerta, espeta as orelhas e 
ensaia um latido.

Benza Deus! Agora, estará tudo bem - com Deus e dona Maria, 
que já entra animada: – Êh! cumpadre, hoje tem festa! - ela 
sabe o quanto é necessário infundir coragem. Como é preciso 
receber com alegria o bacurim que está pra chegar - mais uma 
boquinha pro feijão ralo, pra roupinha pouca, pra desolação 
sem	fim;	mas	 já	que	veio	que	 tenha	ao	menos	um	berço	no	
coração. 
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“Dômaría” põe água pra esquentar, separa panos, bacia, lava 
as mãos com o toco de sabão de pedra. Nesse sacerdócio, cada 
ser é único e ela o olhará com olhos de primeira vez e se regozi-
jará com o milagre da vida. Recursos não há; só as mãos hábeis, 
a ternura rude, a determinação. 

Ofegante, a parturiente sente sua hora chegar. Uma dor maior, 
dilacerante, rasga-lhe o ventre intumescido. Uééh! O chorinho 
do bebê trespassa a parede de estuque, a porta de esteira, o 
pátio varrido e ganha o sertão cavalgando a brisa ardente, para 
anunciar à rosa dos ventos que...

– Ah, não... (diz o pai) outra menina?

Henriqueta lisbOa – entre O efêmerO e O eternO!

“Com minhas frágeis
e frias mãos
cavei um poço 
no fundo do horto
da	solidão”		-		HL

Anos	atrás,	debrucei-me	a	conhecer	as	obras	de	algumas	figu-
ras feminis que se destacaram no século XX: Florbela Espanca, 
de Portugal, Gabriela Mistral do Chile, a uruguaya Juana de Ibar-
bouru	-	“Juana	de	América”	-,	Cecília	Meirelles	e	Henriqueta	Lis-
boa, do Brasil – todas “sacerdotisas do inexplicável” como as 
define	o	crítico	Paschoal	Rangel.

Tocada pela densidade da lírica henriqueteana passei a vascu-
lhar livrarias e sebos em busca do ouro de sua lavra. “Lavra”, 
sim. Como boa mineiradora, ela faz das indagações uma ferra-
menta	ao	“escavar”	os	mais	ricos	filões.	Segundo	o	crítico	Fa-
bio	Lucas,	é	bem	“típica	de	HL	essa	índole	meio	barroca,	com	
retorcimentos de consciência, a espiritualidade, os grandes 
silêncios e a surdina.” Contemplativa, observadora, ela trans-

forma a vida em força criadora, extrai-lhe o sumo, e a torna 
poesia. Uma poesia que, ao fundir elementos do Simbolismo, 
do Classicismo e do Modernismo os transcende, tornando-se 
única! 

Henriqueta	 nasceu	 aos	 15	 de	 julho	de	 1901,	 na	 aurora	 desse	
“ século de assombro” – Lambari, a estância das “águas vir-
tuosas” ao sul de Minas, foi seu berço. Seus pais João de Al-
meida Lisboa e Maria Rita de Vilhena Lisboa deram-lhe família 
numerosa. Educada nos moldes da tradicional família mineira, 
estudou no Colégio Sion, freqüentado por moças da elite e 
onde	aprendeu	fluentemente	o	francês.	Mal	compreendendo	
seu jeito reservado, a diretora do colégio a alcunhava: “la pe-
tite orgueilleuse”. Mas era por extrema sensibilidade que se 
recolhia	à	solitude.	Platéias	a	constrangiam,	e	justificava-se	di-
zendo “ter feito do silêncio e da sombra, sua morada”. 

Em	seu	perfil	nota-se,	desde	logo,	a	suavidade	do	caráter	so-
bre o qual Romano de Sant’Anna escreveria: “ela passa por 
nós como uma brisa, [...] com o rumor branco da poesia”. Sua 
postura digna, a frágil silhueta despertam brandos sentimen-
tos. Termos como brisa, anjo, asas vestem a persona da poeta. 

“–	HL	vive	sempre	esvoaçando	em	meus	pensamentos,	feito	
um passarinho”; comenta Mario de Andrade, e divisa em seu 
lirismo: “uma carícia simples, dor recôndita em sorriso leve e 
frase contida.” Grandes amigos, mantiveram entre si, por vá-
rios anos, assídua correspondência.

	Aos	21	anos	HL	publica	“Fogo	fátuo”.	Mas	é	com	“Enterneci-
mento” (1930) - sua primeira obra considerada de fato, que 
se projeta no panorama literário, ao conquistar o Prêmio Ola-
vo Bilac da Acad. Brasileira de Letras! Seguem-lhe “Velário” 
(1936), e “Prisioneira da Noite” (1941) que, juntos, marcam a 
primeira fase de sua poesia, a do “penumbrismo” - dos poetas 
fascinados pela sombra, e pelo mistério :
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“Ó noite, ensina-me 
o teu magno segredo:
iluminar da sombra.”
 
Talvez	esse	paradoxal	desejo	seja	um	reflexo	de	uma	vida	ascé-
tica, condicionada à ideia, predominante na época, de poetisa 
e mulher.

Seria por demais extenso traçar um panorama de sua obra que 
abrange dos temas infantis à tradução de grandes poetas, a te-
mas	reflexivos,	recorrentes	(como	o	da	morte),	que	se	adensam	
a cada novo livro. A descoberta da vida e seus valores em “Azul 
Profundo”	e	 “O	Alvo	Humano”	 são,	 no	 seu	dizer,	 “incursões	
em busca das causas primeiras” [...] “a observação do ser en-
quanto ser, sem a ilusão das aparências”. Estas palavras e uma 
profunda	religiosidade	atestam	estar	em	“Alvo	Humano”	o	leit 
motiv de sua poesia.

Se	indagar	é	um	fenômeno	inerente	ao	Ser,	a	poética	de	HL	ex-
plora, inquieta, os sombrios esconsos dos enigmas humanos:  
–“De onde veio/ Quem é?/ Para onde vai quando se for?” ou 
“Que poder obscuro/ governa teu povo, ó Deus?” e ainda “Ó 
vida,	ó	morte	entrelaçadas/	fibras	da	humana	tessitura,/	onde	
findais	ou	começais,/	nesses	crepúsculos	de	aurora/	em	que	a	
luz exsurge da sombra/ numa sucessão conivente?”

Sua obra completa-se com “Miradouro” (“um livro difícil com 
grossas franjas de silêncio” PR).

 “Celebração dos Elementos” (1977) – sobre o cosmos e o mun-
do espiritual – e “Pousada do Ser” (1982), com o qual encerra 
sua	carreira	literária	aos	quase	80	anos	de	idade.	HL	vem	a	fale-
cer	em	BH	aos	9	de	outubro	de	1985.	

Sobre sua poesia disse Drummond: “Não haverá, em nosso 
acervo poético, instantes mais altos do que os atingidos por 
este tímido e esquivo poeta.” 

Entre	o	efêmero	e	o	eterno	HL	viveu	a	poesia	em	sua	essência;
“tocou as fímbrias do Absoluto ao tentar desvendar o sublime 
que se encontra em cada gesto, em cada sentimento, em cada 
palavra”.

Há	de	chegar	o	dia	em	que	em	todo	o	universo,
não restará de mim nem uma poeira de ossos.
E como hoje, tal qual, haverá noite de lua,
e um vulto a uma janela e um sofrimento e um verso...

(Resumo de palestra proferida na Academia Feminina ES de Letras – 
AFESL - 2012)
Fontes	de	pesquisa	bibliográfica:	 “Essa	mineiríssima	Henriqueta”	 –	
Paschoal Rangel
Internet: Textos de – Fabio Lucas, Blanca Lobo Filho, Constância L. 
Duarte, Márcio de Lima Dantas.
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neusa Jordem Possatti24 

A MELHOR DO MUNDO

Larga essa bola!

– Ciça, larga já essa bola! 
É uma ordem, que eu não cumpro nunca, é claro.

O	Macalé	não	gosta	nada,	nada	que	eu	fique	na	 rua	 jogando	
bola com a turma de meninos. Implicância e cara feia não adian-
tam, ele vira as costas, eu escapulo e vou direto para a rua de 
terra batida que tem um campinho de futebol improvisado. 
Logo	agora	que	fiz	uma	vaquinha e comprei uma bola novinha 
em folha, não vou aproveitar? Corro, a mil, com o pé descalço 
maluco para chutar a gol.

Macalé tem que entender que eu não tenho escolha não, jogo 
com os meninos ou espero horas e horas pelas meninas que 
estão cheias de obrigações em casa. Esfregar o chão, lavar a 
louça, arrumar a casa, cozinhar às vezes, tomar conta dos ir-
mãos pequenos... ufa! Só quando terminam tudo e bem limpo 
é que sobra um tempo e aí falta disposição para correr atrás da 
bola. Não vejo outro jeito não, é me embolar com os meninos 
e pronto.

O time dos meninos

O pior de tudo é que os meninos não toleram a idéia de jogar 
com uma menina, mas, se me proíbem perdem a bola novinha 

24 Neusa Maria Jordem Almança Possatti – AFESL,  Cadeira nº 36. 
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em	folha,	afinal	eu	sou	a	dona	da	bola	e	deixo	isso	bem	claro,	
para o caso de alguém ter dúvida. Custam a admitir que eu sou 
craque, “uma meia de vocação ofensiva”, nem sei bem o que 
isso	significa,	só	sei	que	deixo	todo	mundo,	que	assiste	a	pela-
da, de boca aberta esperando o gol que eu sempre faço com a 
minha direita certeira. Falam baixinho, para eu não ouvir, que se 
eu tivesse as duas pernas então... é claro que isso não me ofen-
de, o que mais importa é jogar o jogo que tanto gosto. Melhor 
que	eu,	só	a	minha	amiga	Marta,	ela	mora	no	fim	da	rua,	aqui	
em Dois Riachos. Corro ao lado dela atrás da bola e chuto a gol 
com a única perna que me resta. É tanta vontade de brincar no 
campo que a gente joga a palavra medo dentro de um saco e a 
coloca no lixo. Encaramos os meninos, nas pernadas, chutes, no 
mano a mano na grande área e cá para nós, sempre levamos a 
melhor,	batemos	firme	e	se	num	cruzamento	a	bola	inventa	de	
ir para fora... ai,ai,ai.

– Oxi!!! “Biliguda...” – É a Marta gritando com a bola enquanto 
corre atrás dela. 

Pelé de saia  

Marta, para mim, só tem um defeito: é torcedora do Vasco. 
Quando digo isso, ela remenda: sou corintiana. O pai dela se-
parou da mãe quando ela tinha um ano e o irmão mais velho 
teve que assumir o lugar dele, começar a trabalhar junto com 
a	mãe	dela.	A	mãe	da	Marta	só	vê	os	quatro	filhos	à	noite.	Só	
este ano é que a Marta começou a ir para a escola. No primeiro 
dia de aula a professora viu que ela já escrevia o próprio nome 
e perguntou assim:
– Alguém ensinou você a escrever?
– Não, aprendi sozinha mesmo... 

Ela anda descalça e joga bola só com meninos. O Mutreta é o 
único que não torce para que ela se destaque na equipe, pois 
também disputa uma vaga no time de futebol, o Vasco do Rio 



- 94 - - 95 -

de Janeiro. Numa jogada para dividir a bola ele atravessa a per-
na no caminho da Marta, que perde o equilíbrio e cai catando 
cavaco.
– Qual é a sua, Mutreta?! 

Final do primeiro tempo, não dá para os dois se pegarem, Marta 
tem o rosto vermelho, mas tão vermelho que quase pode ser 
confundido	com	um	pimentão.	Não	dá	para	não	ficar	zangada	
com o Mutreta, o cara podia ter lhe quebrado a perna, isso não 
tem nada a ver com o espírito do futebol.

Bola no centro, apito do juiz, chute de Macalé para Marta na 
saída de bola. Descalça ela recebe a bola, corre com ela grudada 
nos pés, dribla o adversário com um sorriso nos lábios fazendo 
uma jogada mágica, uma rápida olhadela para Macalé e vê nele 
a	expressão	de	encantamento.	Marta	finaliza	com	um	gol	espe-
tacular, é o Pelé de saia.   

Golaço!!!
 
A Marta só tem uma coisa na cabeça: jogar melhor a cada jogo. 
Ela e eu somos as únicas meninas do time e vou logo dizendo 
que estou enjoada com a marcação dos meninos, uma falta de 
consideração que está me incomodando faz um tempão. En-
quanto a Marta se aquece fazendo embaixadinhas na beirada 
do campo, converso seriamente com os meninos, “se não res-
peitarem a gente, a Marta e eu saímos do time e o pior... leva-
mos a bola junto.” Macalé resmunga:
– Meninas dão um trabalho danado.

Eu sei que damos trabalho, mas valemos a pena, tenho vontade 
de responder para ele. 
 
No	fim	do	campeonato	dos	times	juvenis	da	várzea,	o	talento	
de Marta fala alto, as tomadas de bola, as divididas, tudo foi 
anotado por olheiros. Finzinho de partida, numa jogada feno-

menal	ela	encara	a	marcação,	bate	firme	no	canto,	por	baixo,	
faz o cruzamento na linha de fundo, passa por todo mundo e 
chuta para o gol. 
— Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool!!! 

EU VOU!

A partida termina e um convite espera por Marta, jogar no time 
feminino do Vasco da Gama. O pessoal da rua quase morre de 
orgulho.

A confusão está formada. Os irmãos dela são contra, não dão 
dinheiro nem para a passagem do ônibus para o Rio de Janeiro. 
Marta não desiste, pede à mãe e ela deixa:
– Chega perto da hora e essa menina vai é desistir. Ela não vai, 
não. – Tereza falava toda hora.
 
E a marta:
– Eu vou, eu vou, eu vou.
No dia de embarcar, a mãe só foi acreditar quando o ônibus 
estava parado e ela falou:
– Eu vou. 
E subiu no ônibus.

Aí todo mundo chorou. Até eu, que ia sentir uma saudade dana-
da da minha  melhor amiga.  

Bicho do Mato

– Caramba como é que ela fez aquilo?

Uma jogada que provocou raiva nos meninos e encantamento 
nos diretores do clube que assistiam à partida de iniciação. Mar-
ta joga com o coração no pé, diferente das meninas cariocas 
todas cheias de gírias para cima dela gritando o tempo todo:
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– Bicho do mato!

Ela não liga. Está em suas mãos fazer algo para mudar a própria 
vida. “Talvez nos meus pés...” Marta ri por dentro e grita:
– Show de bola! Beleza pura!

Recado para Marta

Marta agora ganha a vida de short, camiseta, meião e chuteira. 
Ela vai chegar ao topo do mundo, vai sim, depois de driblar a 
falta do pai, a distância da escola, a infância miserável, foi morar 
na Suécia, onde joga o melhor futebol feminino do planeta. É lá 
que ela sonha em fazer o pé-de-meia e comprar uma casa para 
a mãe Tereza e os três irmãos.

Entrei	na	internet,	fiz	um	blog	só	para	falar	com	ela.	Sei	que	ela	
está acompanhando o meu blog, por isso deixo um beijo e um 
recado também:

“Se Pelé é rei, Marta é rainha.
Amiga, acredite e vai fundo!
Você é a melhor do mundo!       

Tchau!  

Regina Menezes loureiro25 

PASSO A PASSO

Passo a passo meu caminho traço.
Sem ajuda de ninguém... 
Às vezes feliz ou com amarguras risco ideias, sozinha... 
Busco instantes, chego a delírios, atravesso pântanos e praças.
Forjo linguagens, permito-me devaneios e chego a românticos 
arrebatamentos. 
Sinto as delicias do amor...
Deixo-me	fluir,	pensar,	cantar	sublimes	momentos.
Solta, sem rumo, sem direção procuro palavras e não as en-
contro!... 
Quisera eu me transformar em verbo para burilar novas sen-
sações, criar outras vidas e vestir de amor o baú de meus 
pesadelos.
Sonho	ter	asas	de	pássaros,		perder-me	nos	infinitos	abraços	de	
corpos nus e transformar instantes em mil deidades.
Surpreendo-me diante ao espelho de minha alma.
Sinto saudades!
Dos sonhos que não vivi, das paixões que não curti, da juventu-
de que não volta jamais.
Como a folha seca que ao vento cai, estou a deriva, sem rumo, 
sem direção.
Vem, vento, varre meus sonhos, alegre minha pobre vida... Des-
perte, ó vento, a poesia que ferve em mim! 
São tantos os versos que brotam sonhando felicidades que na 
minha poesia o milagre do impossível se torna realidade e a vida 
sonhada me escapa nesta arte vivida.

25 Regina Menezes Loureiro – AFESL,  Cadeira nº 01. 
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A palavra é leve como o vento, forte como a tempestade e para 
Deus é oração. Preciso saber qual palavra usar com inteligência 
de pensamentos, para fazer germinar em rompantes, um poe-
ma que seja arte que ensina; obra feita com arte.
Em minha vida vazia a poesia canta, canta e dança, dança e can-
ta... porque, mesmo sendo pequena, é grande e efetiva em sua 
transcendência. 
Crio arte que excita a alma. Crio arte em forma de poema.
Decanto em versos: 
seios esferóides decifrados em decassílabos...
corpos torneados por palavras fortes sussurradas ao pé de ou-
vido...
canto sua boca ímpar, deliciosa incógnita, convidante a outras 
texturas e a emocionantes leituras...
No meu poema canto o grande universo do amor... 

FLORES...

Vitória, Cidade Presépio, que a todos seduz!
Cidade Sol, com o céu sempre azul, é espaço curvilíneo que, nas 
curvas do Penedo e ao balanço do mar, os segredos do mundo 
abraça.
Em suas ruas arborizadas passaram histórias, mistérios que 
acalmam e confortam. Relicário de velhas árvores, Vitória guar-
da segredos que em verso algum se traduz.
As pontes altaneiras enfeitam a Ilha. Tudo nos faz sonhar, deli-
rar, pensar, amar você. 
Quem caminha pelas praças e ruas de Vitória logo percebe 
que os ipês estão floridos. São pencas de flores que se der-
ramam pelas calçadas e quintais de antigas residências. Os 
ipês, vestidos de festa da cabeça aos pés, se pintam de ama-
relo nos jardins da Costa Pereira. São também os Oitis e as 
palmeiras que nos protegem do eterno verão.
No Parque Moscoso árvores floridas espalham perfumes e 
oferecem sombras. Por entre flores e folhas pequenas pon-

tes. Estrategicamente construídas sobre lagos, são palcos. 
Nas águas transparentes podemos apreciar os peixes sem-
pre famintos que abocanham migalhas lançadas por mãos 
pequeninas.
Na Praça do Papa a imensa Cruz branca da Paz, curvada em 
prece, suplica à Virgem da Penha graças para o povo capixaba.
Na orla marítima da cidade as amendoeiras abrigam ninhos 
celebram amores. As aves marinhas alegram o meu caminhar 
e reverenciam a primavera. 
A primavera começou... 
Vem alegrar meu coração. Como mosaico feito de pedacinhos 
coloridos conta histórias com suas cores e embala meu coração 
como cordas de ouro de uma lira divina. 
Minha alma transparente e liberta de cuidados vis, modula a 
música que vem do mar e se oferece a devastar o sentido exato 
da paz.
O coração da natureza transborda em brotos. 
Cantantes arroios correm entre pedregulhos em direção ao 
mar. 
O céu pedrento em porcelana cor e as nuvens de carneirinhos 
salpicadas	se	entrelaçam	ternamente	envolvendo	o	infinito	de	
folhagens verdejantes. 
Livres	asas	forçam	o	vento	e	cortam	o	verdor	da	floresta	numa	
encosta qualquer.
Lá vem o gaturamo com sua canção... 
a rolinha amando pelos beirais..
o sabiá laranjeira com seu ninho em construção...
a viuvinha brejeira esgueirando-se pelos canais! 
Podemos sorver cantos melodiosos de pássaros,
sentir cigarras libertas de subterrâneos ninhos
ciciando	segredos	para	mundo	que	se	rompe	em	flor.
Não importa que o sol se esconda todinho,
não importa que a escuridão envolva meu dia. 
Nada importa, porque é primavera na cidade.
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ACERTANDO O TOM

A vida vai, a vida vem... 
Como onda que se eleva, vaga,
tudo passa... tudo é transitório.
O real não se mostra, apaga,
ultrapassa o que é
em movimentos ondulatórios
e dispensa entendimentos.
Pois é... 
Cultivando várias formas de vida 
o homem age como se de ferro fosse:
cria sua religião, assume alma de criança, 
busca ter, destrói identidades, 
veste máscaras, desfaz crença,
cria novas formas pelo verbo.
Sonha...
Na tentativa de vencer outras esferas, 
o homem vive de forma intensa, 
cria lirismos e se afasta do real. 
Pela arte escoa toda sua vida, 
procura repouso, combate obstáculos.
Cria...
Na pintura, como criador de mundos, 
expõe o texto em fragmentos, 
imprime movimentos. 
Usa cores na intencionalidade
de colocar para fora 
o silêncio dos aprisionados. 
Enfeita....  
Pela linguagem expõe suas verdades. 
Rebelde, busca a liberdade. 
Enquanto dramatiza a ação,
fabrica belos poemas. 
Entre pausas, cortes e ritmos

com múltiplas possibilidades e 
inúmeras vertentes para a leitura,
poetiza...
Na tentativa de compreender o imaginário, 
a	linguagem	nos	limites	de	sua	influência.	
Recriando o existir, separa, ordena, une...
Preconiza a função criadora.
Na Literatura, na pintura ou na música 
expõe	o	conteúdo	da	autorreflexão...
Transgride... 
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Renata Bomfim26 

BíFIDA

A minha língua 
Aponta direções opostas.
Sangra querendo 
Explicar o mundo
Ser o dizer do mudo,
          do bicho,
          da planta,
A minha língua quer tudo! 
Ânsia?
Ao reencontrar na poesia 
O elo perdido
Quer	religar	com	firmeza	
Tudo o que se rompeu
Até mesmo eu sou tramada.
Quanta utopia,
Que loucura santa:
Desembaraçar	os	fios	do	passado
Lançando sobre o futuro uma rede 
De esperança e,
Sobre o presente, luzes.

Eu sou toda língua e olhos.

Queria tanto ter olhos inaugurais,
Ser a mulher que canta e dança,
Esquecer que Orfeu desceu aos infernos;
Que	Circe	ficou	só,	sem	o	seu	Ulisses;

26	 Renata	Oliveira	Bomfim	–	AFESL,		Cadeira	nº	16.	
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Que Dante nunca tocará Beatriz;
Que vamos todos morrer!

Ah! Se não houvesse injustiça...
Eu poderia ser feliz como o animal que
Extrai da vida o melhor.
Vamos escutar, no silêncio, a melodia essencial?
Cada espaço estaria prenhe de possibilidades.

Ah! Se eu pudesse exorcizar a saudade
Legitimar a alegria...
Conquistar contentamento nas coisas simples
Mas não posso quase nada!
Apenas construir castelos com palavras,
fazer torres, bosques, dragões, estradas...
Fantasiar, brincar com os contos de fadas.

Se as palavras são a minha única posse,
Farei com elas o que ninguém mais pode:
Milagres.
Prometo: farei de tudo para que a morte
Não nos assombre!

Não busque a felicidade.
Sejamos alegres neste instante,
Antes que as luzes se apaguem,
Antes que o dia amanheça, e o som
Dos nossos sonhos se calem.
Sejamos felizes (por acidente) agora!
Ostras gerando pérolas espetaculares
Experimentando as delícias da dor, 
Gozando, fóbicos, de medo.
Não seria isso
AMOR?
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A NETA DE MERy WOLLSTONECRAFT

Herdei	de	minha	avó	
O gosto por homens instáveis e
A	fibra	de	quem	não	tem	nada	a	perder
Lembro-me ainda dos seus olhos 
Profundos e suicidas,
De	como	ela	gostava	de	se	sentir	asfixiada
Pelo trabalho e por coisas dolorosas...
Quanto prazer lhe dava mergulhar os dedos 
No abismo do tinteiro, para depois
Macular as folhas sedosas e carentes de papel...
Mulher de corte e de cais...
A sua pena traçou a minha sina.
As bancas das esquinas, hoje, vendem exemplares
Do seu livro de miséria e solidão 
(A preços populares).
Ah! se minha avó me visse agora,
Quanto orgulho teria da sua linhagem :
Mulheres mais rotas que alinhavadas
Condenadas a nunca se juntar,
Irremediavelmente cindidas e secas,
E orgulhosas, como bestas que pastam
Em terrenos baldios.

FOGO

A	MULHER	descobriu	o	fogo.
Um	dia,	O	HOMEM	teve	uma	ideia
Maldita:
Queimar as mulheres.

No labirinto do silêncio, 
Rasgando as entranhas do medo,
A	MULHER	descobriu	formas	de	resistir.

Aprendeu sobre o poder abrasivo da palavra.
Com a palavra, descobriu o tom seu de voz,
Se livrou das mordaças, desintegrou grilhões.

Homens	e	mulheres	manipulam	o	fogo!
Um dia descobrirão formas de
Emergirem das cinzas transformados. 

Nesse	dia	Joana	d’Arc	colherá	flores	e
As trabalhadoras da fábrica de Nova Iork
Tecerão um estandarte de ouro.

EU

Eu sou toda misturada
feita de sol e de chuva
sou doce, salgada,
santa e puta.
sou carne e vento,
anjo sem aura e sem asas.
senhora da minha casa:
convento, pocilga, taverna,
a minha cama arde em brasas.
imploro redenção aos quatro ventos,
um unguento, um elixir, um remédio,
ou simplesmente agulha e linha
para fazer remendos.
preciso me costurar toda, 
emendar as partes puídas,
juntar num mosaico as mulheres partidas
pelo tempo, pelos homens, pela solidão,
pela morte, pela doença, e por felicidades fortuitas.
sobre a minha cabeça repousa
a coroa de Montezuma exalando perfumes tropicais.
meu	olhos	são	ônix	refletidas	em	águas	claras
misturada,	sou	força	pura	que	chega	aos	confins	da	Terra,
nascida de uma sensibilidade bruta.
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eu sou toda misturada.
nem sei mais as proporções de cada coisa,
tanto mais diluída, eis o que me conforta,
encontro realização. 

SONHO DA POETA

Para Ester Abreu Vieira de Oliveira

Sonhei escrever um poema 
Impossível, marcante e forte
Cujas letras estivessem prenhes de espírito,
A	musicalidade	fizesse	vibrar	a	carne,	e	o	metro,	
Reproduzisse	a	perfeição	do	infinito.

Sonhei que esse canto seria maior que eu
E que as mesquinharias que bem conhecemos;
Maior que as preocupações do dia a dia:
Um poema tremendo, inédito e extraordinário.

Mas como cantar a beleza bruta
Que se revela apenas em lampejos?
Como descrever esse isso
Com os olhos recobertos por escamas?

A formiga podou a roseira.
Dias depois, vi surgirem brotos e folhas, 
Vi rosas e mais rosas desabrocharem.
Me calei!

A natureza escreveu o meu poema:
Traçou as linhas da roseira,
Metrificou	o	caminho	da	formiga,
E as rosas perfumadas,
Foram embaladas pelo ritmo do vento.

Silvana Soares Sampaio27 

VIVER

Ser forte,
Cavalgar estrelas e encarar demônios.
Ser suave,
Voar em asas de libélulas.
Confiar,
Flutuar como pluma ao sabor do vento.
Ser paixão, 
Sentir o colorido de cada instante.
Ser livre, 
Navegar	ao	encontro	do	infinito.
Perdoar... amar...
Com cada pedaço de mim.
Ser inteira...
Estar viva

Vitória, maio de 1999.

27 Silvana Soares Sampaio – AFESL, Cadeira nº 37. 
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ISOLAMENTO

Esquadrinho o mundo através do vidro.
Deslizo no asfalto.
Escolho escolas, 
Identifico	estilos,	
Enquadro em estéticas
Esquálidas e esqueléticas.
Redoma	de	aço	e	vidro	que	me	transporta	e	confina.

Vitória, agosto de 2000.

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 nos lábios,
A alegria de viver cada instante da vida, 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.
   
Itaúnas, setembro de 1999.

CANTO DE ADEUS

Te	aquieta	coração	aflito
Deixa o tempo passar,
Deixa que a noite venha 
e acalente o teu penar.
       
Te aquieta coração dorido.
Deixa o silencio chegar.
Deixa que a água lave
Esse teu pesar sentido.

Te aquieta coração partido,
Espera o sono voltar
Devolvendo-te sentido.

Te aquieta coração criança.
Não chora mais.
Deixa	ficar	apenas	a	lembrança.
                                        
Vitória, abril de 2000.
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Sonia Rita Sancio landrith28 

VASSOURAS DE FLORES

Alguns anos já se passaram e eu me lembro da vassoura vesti-
da	de	flores.	Tudo	que	é	diferente	chama-nos	a	atenção.	Uma	
vassoura tem ligação com limpeza, retirar o lixo acumulado, es-
fregar o chão com sabão de coco (delícia de cheiro), usar como 
apoio quando estamos cansadas (como uma bengalinha).  
Pode	ser	também	ligada	a	bruxinhas	e	bruxas.	Eu	prefiro	as	bru-
xinhas, porque são bem mais mimosas. De bruxas e bruxos ver-
dadeiros, o mundo está cheio e deles quero distancia!

As	vassouras	sempre	fizeram	parte	da	vida	de	nosso	pai.	Quan-
do era menino, usava-as no terreiro enorme de secagem de 
café, varrendo mais uma vez o que estava limpo, com aquelas 
folhas de uma árvore que nem sei o nome, amarradas no longo 
pedaço	de	galho	de	goiabeira.	Mais	tarde,	o	mundo	profissional	
deste homem incrível era composto de uma banca de verduras 
de três metros de largura por quatro de comprimento. A deco-
ração	do	lugar	consistia	de	um	rádio	velho,	um	filtro	com	água,	
livros de orações, um quadro de Santo Antônio (que eu gosta-
ria de saber onde está), para que ele não se esquecesse de sua 
grande fé. Papai vendia suas preciosidades: bananas, tomates, 
batatas, chuchus e vassouras! Durante muitos anos eu ganhei 
vassouras do meu pai. Ainda tenho uma, que guardo com muito 
carinho.	Uma	hora	dessas	vou	enfeitá-la	de	flores.

As	 vassouras	 tornaram-se	 objetos	 sofisticados.	 Obviamente	
ninguém vai procurar galhos e amarrá-los em cabos para a lim-
peza de uma casa. Tem até algumas que são acopladas nos bal-

28 Sonia Rita Sancio Landrith – AFESL, Cadeira nº 40. 
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des, com dispositivos para limpeza que até nos surpreendem, 
tornando-se até objetos de uso pessoal indispensáveis e caros. 
A vassoura faz limpeza... 

Tenho vivido momentos de intensa emoção, cansaço, ternura, 
preocupações dobradas, mais sonhos, desde que Deus man-
dou alguém de muito longe para me ajudar a varrer a casa. 
Acordei hoje bem cedinho, como sempre. Tive que trocar de 
roupa duas vezes em pouco tempo. Senti frio demais e depois 
calor. Isto pode ser até simbólico; são as mudanças aconte-
cendo. 

Há	de	se	ter	uma	necessidade	premente	de	fazer	uma	varre-
dura na vida inteira, começando pela limpeza física do nosso 
lugar. Gavetas, armários, cantinhos, tirar cada partícula de po-
eira, separar o que não usamos mais. Depois, com calma, co-
meçar a escolher o bom e descartar o que não nos acrescenta 
nada.	 Isso	 inclui	pessoas,	mas	seriam	“os	específicos	quem”	
não nos acrescentam nada de bom...

Vejo mentes trabalhando numa velocidade da luz em prol da 
desgraça alheia. Vejo inveja transbordando em cada poro. Vejo 
desejo de poder, de controle. Vejo e nada faço. Um dia aprendi 
que as pessoas sensatas se calam, porque o silêncio fala muito 
mais – sabedoria pura de Teresa de Ávila. Na limpeza verdadei-
ra,	a	de	alma,	podemos	ver	como	fica	tudo	branquinho	depois	
que descartamos o feio e as partículas que corroem a alma de 
cada um dos invejosos. 

A GAROTA DA RUA DE CIMA
 
A simplicidade de sua vida era marcada por pequenos fatos que 
a tornavam mais interessante. Era sonhadora e uma de suas 
principais habilidades era a fantasia e a imaginação rodopiava 
em  voltas inteiras no mundo.
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Dava nomes a rostos que via em fotos, sem nunca ter atenta-
do para os nomes verdadeiros. Construía príncipes e prince-
sas, Rapunzéis de longas tranças, imaginava-se em Oz e era 
ajudante do Mágico, mas os duendes eram os seus favoritos. 
Ah, os duendes eram os seus favoritos sim! Ficava imaginan-
do, de sua pequena cama,  encostada na parede de madeira 
pintada, dezenas de anjos e duendes tomando conta dela. 
Trocava-lhe as roupas com o poder da imaginação e fazia com 
que eles virassem anjos de asas coloridas (na verdade as asas 
eram sempre azuis).

Não tinha habilidade manual, como as amiguinhas. Nunca 
aprendeu	a	bordar	e	as	inúmeras	tentativas	de	formar	uma	flor	
com linhas e agulhas resultavam num total desastre. Pintar ou 
desenhar era impossível. Os cadernos eram meio rabiscados 
porque	não	gostava	quando	ficavam	velhos.	Pedia	outro	ao	pai	
que, sempre surpreso com a velocidade com que os cadernos 
eram preenchidos, seguia feliz para o sótão do grande casarão 
e passava a limpo as lições da escola.

Tinha uma caixinha de sapatos onde colocava, cuidadosamen-
te, as bijuterias usadas que ganhava das moças da rua de baixo. 
Interessante que era apenas uma sensação de poder; ela nunca 
as usava. Ficava horas arrumando a caixinha com seus tesouros.

Um dia, quando estava virando mocinha, começou a dar forma 
às suas fantasias, escrevendo pequenos poemas, daqueles que 
o	sol	nasce	atrás	da	montanha,	as	flores	crescem	na	primavera,	
tudo muito óbvio; mas eram palavras dela e isso era o que im-
portava.

Tinha	amiguinhas,	mas	sempre	teve	uma	tendência	a	ficar	sozi-
nha, pescar, andar pelas ruas de baixo, de mais acima, do meio, 
do jardim. Uma das coisas que adorava fazer era apreciar as 
avencas que nasciam dos muros molhados de frio e de umida-
de. Era fascinante.

Os	livros	fizeram	parte	de	sua	vida	na	rua	de	cima	pelas	mãos	
de vizinhos cultos e que ama até hoje. Nunca vai esquecer o 
pequeno quarto de costura com os livros para serem lidos, sem-
pre	com	o	olhar	atento	do	casal.	Lá	ela	ficava	horas	construindo	
seus	castelos,	com	duendes,	fadas	e	longos	caminhos	floridos	
(onde o azul era predominante). Alguns anos depois a menina 
da	rua	de	cima	seguiu	outros	caminhos,	nem	tão	floridos,	mas	
cheios de ternura e dedicação, desta vez sem repaginar cader-
nos. Era a vida real que a acolhia. 

Outro dia a menina foi rever a rua de cima de sua infância. Nada 
restou, nem duendes, nem peixinhos, nem os livros que tanto 
amava, mas todas as lembranças voltaram, numa velocidade de 
raio. Estão bem aqui, olhe...

meu queridO guarda-cHuva

Quando há sinais de chuva logo os ambulantes aparecem, com 
centenas de guarda-chuvas de todos os tamanhos e modelos e 
num preço tão acessível que dá vontade de levar todos.

O que eu mais gostei era vermelho, cheio de bolinhas colori-
das! Eu tinha paixão pelo objeto, que foi meu companheiro 
durante muito tempo. Depois, numa dessas de emprestar, 
perdi o meu amiguinho. Fico à procura de outro igual quando 
paro nos semáforos, sem sucesso, mas não perco a esperan-
ça. Uma das minhas marcas é a teimosia. Nem sei se é bom ser 
teimosa assim, mas já consegui muita coisa com esta minha 
persistência.

Quando Rubem Braga escreveu sobre o guarda-chuva, em sua 
belíssima crônica de 1957, eu era apenas uma menininha. É belo 
demais e não resisto em citá-lo.

Não sou mais gente nova; um guarda-chuva me convém para resguar-
do da cabeça encanecida, e talvez o embalo de uma cadeira de balan-
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ço dê uma cadência mais sossegada aos meus pensamentos, e uma 
velha doçura familiar aos meus sonhos de senhor só.

Se	pensar	um	pouco	mais,	posso	enumerar	algumas	das	finali-
dades do guarda-chuva, cuja principal é a proteção dos pingos 
de água ou do sol intenso em nossas cabeças (pensantes ou de 
vento).  

Ele serve de bengala para subir morros e ajudar nas caminha-
das de pernas mais fracas. Os coloridos abrem-se em leque para 
cenário	de	fotografias	belíssimas,	ou	elegantemente	pendura-
do no braço direito de um senhor, mostrando a sua virilidade e 
poder familiar de tempos antigos. Às vezes é lindo recordar os 
passeios	românticos	com	o	fiel	amigo,	naqueles	vestidos	borda-
dos e longos das mocinhas. Ele serve até mesmo para enxotar 
alguém da vida da gente.

Aquela pontinha, que muitos pensam ser uma antena contra 
raios – e acho que é – podia bem dar umas boas cutucadas em 
quem nos incomodava. Claro que hoje em dia ninguém é bobo 
de tentar fazer isso, porque corre o risco de levar um tiro, né?

O guarda-chuva protege do sol, do calor, do vento... Ele ser-
ve até para cobrir nosso corpo, pensando bem. Imagine! Você 
está nu e só tem um guarda-chuva!  Qualquer pessoa vai reagir 
assim, olha! Está chovendo agora e penso na proteção que as 
samambaias do mato nos davam, além de serem lindas. Um ver-
dadeiro guarda-chuva rendado de verde!

Bem que Rubem Braga tinha razão. Uma cadeira de balanço vai 
bem... Eu colocaria o meu guarda chuva à vista, para o caso de 
querer levantar-me dela.

Sônia Maria da Costa Barreto29 

MUSAS DA LITERATURA: ADÉLIA, ANA MARIA E LyGIA

As musas são singularmente especiais, brilhantes e seduto-
ras. Elas se movimentam de forma graciosa entre um conto, 
uma poesia, um romance, um soneto. Brincam com as pa-
lavras, as emoções, as perdas, as paixões. São incontáveis 
os adjetivos que eu poderia atribuir a essas mulheres, enfim, 
nessa pequena abordagem, citarei Adélia Prado, Ana Maria 
Machado e Lygia Fagundes Telles, como representantes de 
todas as musas  presentes no mundo acadêmico e literário 
nacional, embora tenha vontade de destacar não somente 
as musas, mas todas as mulheres desse planeta. No presente 
relato, citarei fragmentos biográficos e literários dessas mu-
lheres que nos emprestam a sabedoria, a inspiração e sobre-
tudo a feminilidade poética.

ADÉLIA LUZIA PRADO FREITAS é mineira de Divinópolis. Se-
gundo Carlos Drummond de Andrade, “Adélia é lírica, bíblica, 
existencial, faz poesia como faz bom tempo: esta é a lei, não 
dos homens, mas de Deus. Adélia é fogo, fogo de Deus em 
Divinópolis”. Em um dos seus relatos, Adélia afirma: 

Moça feita, li Drummond a primeira vez em prosa. Muitos anos 
mais tarde, Guimarães Rosa, Clarisse. Esta é a minha turma, pen-
sei.  Gostam do que eu gosto. Minha felicidade foi imensa. Conti-
nuava a escrever, mas enfadara-me do meu próprio tom, haurido 
de fontes que não a minha. Até que um dia, propriamente após a 
morte do meu pai, começo a escrever torrencialmente e percebo 
uma fala minha, diversa da dos autores que amava. É isto, é a mi-
nha fala.

29 Sônia Maria da Costa Barreto – AESL, Cadeira nº 35. 
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Em 1975, Drummond sugere a Pedro Paulo de Sena Madureira, 
da Editora Imago, que publique o livro de Adélia, cujos poemas 
lhe pareciam “fenomenais”. O poeta envia os originais ao editor 
e publica uma crônica no Jornal do Brasil chamando a atenção 
para o trabalho ainda inédito da escritora. O livro é lançado no 
Rio, em 1976, com a presença de Carlos Drummond de Andra-
de,	Clarice	Lispector,	 Juscelino	Kubitscheck,	Affonso	Romano	
de Sant’Anna, Nélida Piñon e Alphonsus de Guimaraens Filho, 
entre outros admiradores das letras e das artes.

Segundo a escritora, 

Bagagem, meu primeiro livro, foi feito num entusiasmo de fundação e 
descoberta nesta felicidade. Emoções para mim inseparáveis da cria-
ção, ainda que nascidas, muitas vezes, do sofrimento. Descobri ainda 
que a experiência poética é sempre religiosa, quer nasça do impacto 
da leitura de um texto sagrado, de um olhar amoroso sobre você, ou 
de observar formigas trabalhando.

O ano de 1978 marca o lançamento de O coração disparado que 
é agraciado com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Li-
vro. No ano seguinte, estreia em prosa com Soltem os cachor-
ros. Com o sucesso de sua carreira de escritora vê-se obrigada 
a abandonar o magistério, após 24 anos de trabalho. Em 1980, 
dirige o grupo teatral amador Cara e Coragem na montagem de 
O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e após, A Invasão, 
de Dias Gomes. De 1983 a 1988 à frente da Divisão Cultural da 
Secretaria Municipal de Educação e da Cultura de Divinópolis, 
participa, em Portugal, de um programa de intercâmbio cultural 
e,	em	Havana,	do	II	Encontro	de	Intelectuais	pela	Soberania	dos	
Povos de Nossa América. Em 1987, Dona Doida: um interlúdio, 
baseado em textos de livros de Adélia, foi apresentado em di-
versos estados brasileiros e, também, nos Estados Unidos, Itá-
lia e Portugal. 

Após silêncio poético, Adélia ressurge em 1994 com o livro O 
homem da mão seca.  O livro foi iniciado em 1987, mas, depois 
de concluir o primeiro capítulo, foi acometida de uma crise de 

depressão, que a bloquearia literariamente. Disse que vê “a ari-
dez como uma experiência necessária” e que “essa temporada 
no deserto” lhe fez bem. Mesmo deprimida, questiona o seu 
estado emocional de forma poética: “O que se passou? Uma 
desolação, você quer, mas não pode. Contudo, a poesia é maior 
que a poeta, e quando ela vem, se você não a recebe, este se-
gundo inferno é maior que o primeiro, o da aridez.” Deus é per-
sonagem principal em sua obra. 

O que mais chama a atenção na literatura produzida por Adélia 
Prado é a religiosidade embutida ou subentendida em seus tex-
tos. Ela trata e retrata as coisas do cotidiano com perplexidade, 
entendimento e pureza. Sua obra é atemporal, moderna, trans-
formando em lúdico a realidade descrita, fazendo com que os 
fatos mais corriqueiros ganhem uma beleza poética. Adélia cos-
tuma dizer que o cotidiano é a própria condição da literatura, e 
em Divinópolis encontra na poesia temas recorrentes da vida 
de sua cidade natal. 

ANA MARIA MACHADO é carioca nascida em Santa Tereza, às 
vésperas do Natal.

Iniciou a sua carreira no mundo das artes como pintora, es-
tudou no Museu de Arte Moderna e fez exposições individu-
ais e coletivas, enquanto fazia faculdade de Letras. Afastada 
profissionalmente da pintura, Ana passou a trabalhar como 
professora, escreveu artigos para revistas e traduziu textos. 
Já tinha começado a ditadura, e ela resistia participando de 
reuniões e manifestações. No final do ano de 1969, depois de 
ser presa e ter diversos amigos também detidos, Ana deixou 
o Brasil e partiu para o exílio. Na bagagem para a Europa, 
levava cópias de algumas histórias infantis que estava escre-
vendo, a convite da revista Recreio. Trabalhou como jornalis-
ta em Paris e na BBC de Londres, além de se tornar profes-
sora na Sorbonne. Nesse período, ela participa de um seleto 
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grupo de estudantes cujo mestre era Roland Barthes30, e 
termina o doutorado em Linguística e Semiologia sob a sua 
orientação. A tese resultou no livro “Recado do Nome”, que 
trata da obra de Guimarães Rosa.

Voltou ao Brasil no final de 1972, quando começou a traba-
lhar no Jornal do Brasil e na Rádio JB. Em 1976, as histórias 
antes publicadas em revistas passaram a sair em livros, e Ana 
ganhou o prêmio João de Barro por ter escrito o livro História 
Meio ao Contrário, em 1977. O sucesso foi grande, gerando 
muitos prêmios. Dois anos depois, ela abriu a Livraria Ma-
lasartes – espaço para as crianças poderem ler e encontrar 
bons livros. O jornalismo foi abandonado no ano de 1980, 
para que a partir daí ela pudesse se dedicar ao que mais gos-
ta: escrever. Tornou-se hors-concours dos prêmios da Funda-
ção Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e no ano 2000, Ana 
ganhou	o	prêmio	Hans	Christian	Andersen.	Em	2001,	a	Aca-
demia Brasileira de Letras lhe deu o maior prêmio literário 
nacional, o Machado de Assis, pelo conjunto da obra.

Em 2003, Ana Maria foi eleita para ocupar a cadeira número 
1 da Academia Brasileira de Letras, substituindo o Dr. Evan-
dro Lins e Silva. Pela primeira vez, um autor com uma obra 
significativa para o público infantil havia sido escolhido para 
a	Academia.	Hoje,	a	sua	produção	literária	apresenta	um	sal-
do de cerca de 100 livros publicados no Brasil e em, aproxi-
madamente, 18 países somando mais de dezoito milhões de 
exemplares vendidos. Os prêmios conquistados ao longo da 
carreira de escritora também são muitos, tantos que ela já 
perdeu a conta.  Enfim, Ana Maria Machado, após exercer 
múltiplas atividades, e de privilegiar as palavras, ainda hoje 
continua pintando. 

30	 Escritor,	sociólogo,	crítico	literário,	semiólogo,	filósofo	francês	(1915-1980).	Usou	
a análise semiótica em revistas e propagandas, destacando seu conteúdo político.

LYGIA FAGUNDES TELLES é paulista, nascida na capital. Ouviu 
muitas histórias de serviçais e de outras crianças, e passa a criar 
seus próprios contos com 8 anos de idade. Sua primeira coletâ-
nea de contos, Porão e sobrado, foi publicada em 1938, com a 
edição paga por seu pai. Ingressa, em 1940, na Escola Superior 
de Educação Física e na Faculdade de Direito do Largo do São 
Francisco e passa a frequentar rodas literárias em restaurantes, 
cafés e livrarias. Nesse contexto conhece Mário e Oswald de 
Andrade, Paulo Emílio Sales Gomes, entre outros, e integra a 
Academia de Letras da Faculdade e colabora com os jornais Ar-
cádia e A Balança e trabalha como assistente do Departamen-
to Agrícola do Estado de São Paulo. Sua segunda coletânea de 
contos, Praia viva é editada em 1944. O ano de 1945 é marca-
do por fortes acontecimentos familiares e políticos: falece seu 
pai e surge o Estado Novo e termina a Segunda Grande Guerra 
mundial. Sua terceira coletânea de contos, O cacto vermelho é 
editado em 1949, e recebe o Prêmio Afonso Arinos, da Acade-
mia Brasileira de Letras.

Casa-se	em	1950	com	um	dos	seus	professores,	o	jurista	Goffre-
do da Silva Telles Jr. e muda-se para o Rio de Janeiro. Retornan-
do à capital paulista, em 1952, começa a escrever seu primeiro 
romance, Ciranda de pedra, muito conhecido, também trans-
formado em novela. A mídia televisiva mostra os preconceitos, 
ainda sigilosos do cotidiano familiar vivenciado no enredo. Par-
ticularmente, penso que é uma denúncia ao contexto da época. 
Em São Paulo, reunia-se com frequência com artistas e escri-
tores que participavam do movimento modernista. Os anos de 
1953/1954 são marcados por sentimentos inesquecíveis: falece 
sua	mãe	e	nasce	seu	único	filho	-	Goffredo	da	Silva	Telles	Neto.	
Sua coletânea de contos, Histórias do desencontro, é publicada, 
em 1958, e premiada pelo Instituto Nacional do Livro. Dois anos 
depois lança seu segundo romance, Verão no aquário. Com o 
fim	do	seu	casamento,	passa	a	viver	com	Paulo	Emílio	Salles	Go-
mes e dá início ao romance As meninas, inspirado no momento 
político por que passa o país – inicio da Ditadura Militar. Com 
esse trabalho, Lygia arrebata todos os prêmios literários de 
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importância no país: o Coelho Neto, da Academia Brasileira de 
Letras, o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro e o de “Ficção” 
da Associação Paulista de Críticos de Arte. Ainda publica seus 
livros de contos Histórias escolhidas e O jardim selvagem.

Seu livro de contos Antes do baile, publicado em 1970, recebe 
o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros, na 
França. Com o falecimento de Paulo Emilio em setembro de 
1977, Lygia assume a presidência da Cinemateca Brasileira, que 
Paulo ajudara a fundar. Lygia é merecedora de incontáveis prê-
mios e condecorações. Grande parte de suas obras foram apre-
sentadas no teatro, cinema e em TV. Atualmente, suas obras, 
estão sendo reeditadas pela Editora Companhia das Letras e 
continuam fazendo muito sucesso.

Valsema Rodrigues da Costa31 

ÊXTASE

Árvores me lembram
a infância,  brincadeiras
e a esperança peralta...
O chalé dos buritis
lembrou-me juventude
alegria, paz, aconchego...
A voz, a conversa, os olhares,
o beijo, o riso feliz
tudo inspirava poesia e magia...
O rio de ondas
ondulava  o encanto
nas ondas do êxtase
de cada momento.
O vento nos buritis
grafitavam	arrepios	na	pele,
na alma e no coração.
o êxtase era total
no desejo da entrega.

A POESIA E O POEMA

A poesia é sentimento.
O poema testamento.
Desabafo de alma.
A poesia é minha.
O poema é de todos

31 Valsema Rodrigues da Costa – AFESL, Cadeira nº 04. 
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ou de ninguém. 
O poema é do mundo.
A  poesia vive  na alma, no coração
na emoção.
O  poema é vida na boca,
na língua, na palavra falada ou escrita.
A poesia é tudo.
O poema  nada. Nada custa. Registra.
A poesia é o alento.
O poema encantamento.
A poesia é o destino.
O poema  é a viagem, o voo, o tino.
A poesia é luz, é brilho.
O	poema	é	revelação,	é	filho.
A poesia  vive  escondida.
O poema eu descubro. Liberto.
O poema sou eu.
Eu vivo no poema.
ardo,  me ilumino, transformo,
me  construo  e me refaço 
na magia 
e na fantasia de tanta poesia!

Valsema  Rodrigues, Aos Novos Talentos Da Petrobrás
Vitória, 5 De Abril De 2012

ALMAS

Almas amadas e descansadas
ao respirar o amor
na brisa matutina.
fomos felizes...
E ser feliz é distração.
O rio de ondas sorri
e atirava ondas 
na manha de despedida...

Na curva do rio
no encontro  das almas
a sombra da verde mata
acalanta a saudade que acampa
em nós...
Almas  felizes não pesam.
estão leves.
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Wanda Maria Alckmin32 

QUEM É VOCÊ, MULHER? Lúcia Castellani Nunes33 

Uma	poeta,	ou,	caso	prefiram,	uma	poetisa,	viaja,	e	em	poesia	
traça o seu roteiro. Lúcia Castellani Nunes dirige-se às alturas, 
à	outra	dimensão,	e	nós	ficamos	aqui	na	terra,	sentindo	a	sua	
partida.

Quando	uma	amiga	viaja	para	outra	galáxia,	ela	parte	e	fica	a	
saudade: a de Lúcia é uma saudade presente, palpável, perma-
nente. Nunca cessa.

Morre hoje, uma alma em oração: Rezar - como ela mesma dizia 
- “é emudecer para dizer melhor.”

Mas Lúcia não emudeceu; um poeta nunca emudece.  A morte 
pode contra a carne, mas não pode contra o espírito nem contra 
as palavras. O que ela disse, falou, escreveu, cantou e foi, é agora, 
um eco.  Podemos sentir a sua voz, em suas obras como se sente 
um rio, como se escuta as pedras, os pássaros e o silêncio. Seus 
descendentes continuam a sentir o seu sangue pulsar e ritmar 
seus corações... Em nós, seus amigos, o silêncio traz sua energia, 
seu conhecimento, seu sorriso, seu carinho, sua dedicação...

A Academia Feminina Espírito-santense de Letras perde uma 
luz, porém, quando se apaga uma estrela, o seu brilho por ve-
zes continua.  Lúcia é uma dessas estrelas que deixa rastro, uma 
estrela cadente que, quando surge ou desaparece, deixa o seu 

32 Wanda Maria Alckmin – AFESL,  Cadeira nº 11. 
33 (Texto escrito por Wanda Maria Alckmin para a poeta Lúcia Castellani Nunes, no 
ano de 1997 e publicado no Jornal AEI- pg. 08.)
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risco em nossos próprios olhos. Lúcia deixou o seu caminho de 
luz também em nossos corações, pois foi um exemplo de mu-
lher, esposa, mãe, amiga  e intelectual para todos nós.

Estamos numa espécie de lusco-fusco. Um tipo peculiar de sau-
dade: clara-escura. Escura, pois não mais a vemos... Mas clara, 
pois a sentimos, bem próxima, a aquecer-nos.

Lúcia Castellani Nunes era uma pessoa pura, orquídea branca, 
rajada de lilás... É assim, que eu a percebo. Deus sabe de sua 
história	e	de	seu	destino,	confiamos	Nele,	através	da	fé.

Não quero falar da nossa amizade, pois teria que falar de mim 
mesma, do nosso tempo, do nosso espaço, sonhos e projetos.  
Ela era mais velha, do que eu, mais experiente e mais vivida, de 
outra geração. Quando a conheci já havia bastante poeira em 
suas botas, já havia visto muito em sua vida. Aprendi com ela.  
Anoitece. 

O sono vem, o sonho de Lúcia virá um dia me despertar e o seu 
sopro me deixará palavras.

Cala-se agora o coração e sonha a minha alma junto à sua.

CASA DE AVÓS34 

No espaço da sala pelas janelas, vieram trazidas pelo vento, as 
lembranças que entraram e sem cerimônia se acomodaram em 
minha mente.

Os risos percorreram os corredores da casa, subiram as esca-
das e as lembranças dos netos pequenos, vieram saltitando de 
alegria, e junto deles, as conversas dos adultos foram também 

34 Escrito em 1995, quando da  visita de Wanda Maria Alckmin aos tios, que já mora-
vam na casa de seus avós, após o falecimento deles).
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chegando e tomaram cada um dos seus aposentos da casa. Al-
guns foram até a cozinha, se acomodaram em volta do fogão 
à lenha para conversar, fogão este que minha avó fazia ques-
tão de manter, mesmo tendo o seu fogão a gás. Dizia ela, e, 
realmente, nós constatávamos, que tudo feito nele tinha outro 
sabor.  Até o simples café com leite tinha para nós, o gosto bom 
da casa de vovó. 

E assim, fui recordando da vida que havia nessa casa antiga.

Lembro-me de minha mãe e tias, indo ao banheiro retocar suas 
maquiagens e peguei-me nas lembranças daquelas torneiras 
douradas que me chamavam tanto a atenção, naquelas pias 
antigas e largas de formato grande e retangular. O cheiro do 
sabonete verde arredondado, preso por uma corrente, a janela 
de báscula, a banheira esmaltada, antiga de pés, o boxe com 
cortina de plástico. Tudo isso nossa mente registra e guarda 
para sempre.

O	escritório	de	meu	avô,	com	sua	figura	debruçada	na	sacada,	des-
cansando os cotovelos no seu travesseiro de cetim, recheado de 
marcela. O seu sorriso aberto, o seu dedo amarelado pelo cigarro.

Todas às vezes, que nós netos, chegávamos lá embaixo no pas-
seio, em frente à sua casa, gritávamos em coro:

– Eiiiiiiiiii,vôôôôôôôô!!!!! E os acenos se repetiam entrecortados 
por sorrisos, lances de balas e beijos que vovô nos jogava lá 
de cima, e ao caírem perto de nós aquelas balas “de chita”, a 
bagunça	e	as	gritarias	surgiam,	e	mais	feliz	ficava,	aquele	que	
conseguia pegar o número maior de balas, ai que delícia de 
lembrança!	 	Na	ante-sala,	sempre	ficava	o	seu	chapéu	e	a	sua	
bengala. Dois amigos que o acompanharam a tantos caminhos 
diferentes, por essa vida de político e coronel do interior.

E as nossas manhãs de férias!!!! Éramos sempre acordadas pe-
las serventes da casa de vovó, que nos levavam os desjejuns 

preparados por elas nas bandejas, que vinham cheias de suas 
deliciosas guloseimas: o café com leite, o pão sovado, os so-
nhos de fubá, os biscoitos de polvilho assado, o bolo de laranja 
fatiado... Ah... Ficaram na saudade e na memória de cheiros e 
gostos.  Isso tudo a minha alma guardou, e a presença daquela 
avó	ficou	na	lembrança	que	se	esticou	por	minha	vida.

Também me recordo de vovó, nos seus diversos trabalhos ma-
nuais. Para nós, os netos, ela dedicava todas as tardes a nos 
ensinar, a fazer, o terço de contas, de sementes chamadas, 
“lágrimas de Nossa Senhora”, que depois de prontos, eram 
doados aos presos nas penitenciárias. Muitas vezes, acompa-
nhávamos vovó até eles e presenciávamos aquela doce avó, 
a ensinar-nos as Ave- Maria e o Pai Nossos,  aqueles homens 
presos em portas de grades, difícil de se fazerem entender 
para nós crianças.

E as bonecas? Como vovó tinha diferentes dons, era uma verda-
deira artista! Criava aquelas bonecas, num piscar de olhos. Ves-
tidas de realeza, enfeitadas de lamê dourado e plissados de or-
gandi. Eram lindas! Seus rostos eram de louça pintada, que nos 
fascinavam tanto naquela curiosidade de “maquiagem” que 
encanta tanto na infância quanto na adolescência.  Eu ganhei o 
príncipe e a rainha, e essas bonecas, eu as conservei por longo 
tempo. Não sei como elas acabaram sumindo de minhas mãos. 
Talvez tenham se desgastado depois de tantos manuseios, se 
desfazendo no dia a dia de criança.

E a sua arte ao executar as costuras nas colchas de retalhos? E 
os tapetes multicoloridos? 

Talvez o céu hoje, com minha avó lá morando, seja mais acol-
choado e mais multicor. Recordo-me da escada em espiral de 
madeira, os enfeites na cristaleira, o oratório no corredor, os 
quadros na parede, o relógio antigo, o cheiro de perfume vindo 
do quarto deles, tudo isso são lembranças da casa de minha avó 
e meu avô.
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Essas são as lembranças que nós não dividimos, que são só nos-
sas, e que não entram na ordem da  partilha. Essas são as ver-
dadeiras heranças que as nossas almas assimilam e chegam até 
nossos	filhos	em	forma	de	histórias.	Mas	eles	não	sabem	que	
trazem no sangue, todas essas narrativas, às vezes, até escon-
didas,	mas	que	um	dia	surgem	e	reflorescem	como	sementes,	e	
nascem assim dentro da gente, em um instante...num desper-
tar de lembranças.

mineira-capixaba

Sou feita 
metade terra
e metade água

Sou simplesmente
mineira capixaba.

Sou	filha	do	Rei	Netuno
irmã de Oxum, 
e gêmea de Iemanjá.

Vim de montanha de ouro
lapidada de esmeraldas e diamantes,
nasci em berço de Minas
terra	também	dos	Inconfidentes.

Criei-me no mar
sou conhecedora de marés diferentes

Cresci ornamentada de pérolas e conchas
tive musgos e corais
desenhados em minhas ondas.

Tenho Vitória em minha vida
e	acredito	sempre	em	um	Belo	Horizonte.	

UMA CAPiXABA tRi CEntEnÁRiA: 
Beatrice Monjardim Castello Branco35 

Beatrice Monjardim Castello Branco, nascida a 22 de fevereiro 
de	1899,	é	a	quinta	filha	do	casal	Alfeo	Adelfo	Monjardim,	o	Ba-
rão de Monjardim, e da Baronesa Beatrice Poli Monjardim.

Pequenina, frágil, de saúde delicada, era a “Flor de Estufa”, pro-
tegida e mimada por toda a família.

Estudou as primeiras letras em uma escola particular ali mesmo 
em Jucutuquara, onde residiam. As atividades políticas de sua 
família	fizeram	com	que	fossem	residir	por	alguns	anos	no	Rio	
de Janeiro, onde Beatrice, com 10 anos de idade, e suas irmãs 
frequentaram o Colégio Campos Porto, considerado naquela 

35 Texto: Memória de família - Beatriz Monjardim Faria Santos Rabelo – AFESL 
Cadeira nº 24. 
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época o melhor colégio para moças, freqüentado apenas pela 
“nata” da sociedade carioca.

Estudiosa e aplicada nos estudos de piano e francês – aprendi-
zado indispensável àquela época para as mocinhas de família 
da alta sociedade. Mas do que ela gostava mesmo era de pintar 
aquarelas	e	ficava	horas	esquecida-se	de	tudo,	retratando	em	
telas as belezas naturais que a rodeavam, ali mesmo, no quintal 
da Casa Grande em Jucutuquara, na residência de campo da fa-
mília. Toda aquela beleza exuberante que a cercava não mexeu 
apenas como seu lado de artista plástica, mas falou também a 
seu coração sensível e imaginação criativa, e logo estava a jo-
vem Beatrice tecendo rimas, compondo versos, dando vazão 
ao veio poético de inspirada poetisa. Infelizmente, seus versos 
–	flores	delicadas	–	não	chegaram	a	desabrochar	à	 luz	do	sol,	
nem perfumaram a vida de outras pessoas também sensíveis: 
adormeceram trancados na escuridão de uma gaveta, perdidos 
para o mundo da poesia.

Uma das coisas de que se ainda recorda com entusiasmo foi a 
aparição	do	célebre	Cometa	Halley.	Sua	mãe,	a	Baronesa,	acor-
dou	 todos	 os	 filhos	 naquela	madrugada	 para	 que	 pudessem	
apreciar o belo espetáculo daquele início de século, em 1910. 
Foram agraciadas, essas crianças que tiveram o privilégio de 
apreciar em toda sua grandeza, esse inesquecível acontecimen-
to, pois quando de sua segunda aparição, já adultos então, não 
puderam apreciar novamente o famoso astro, cuja aparição 
dessa vez foi um verdadeiro fracasso.

Sendo a família Monjardim um importante núcleo da política da 
época,	a	residência	recebia	sempre	figuras	e	figurões	do	cená-
rio político. Um dos mais assíduos era o Dr. Afonso Cláudio que, 
às vezes, madrugava e se deleitava nas pitangueiras, onde, gu-
loso, literalmente, acabava com os frutos graúdos e vermelhi-
nhos, para o desgosto das meninas que, quando iam colhê-los, 
só encontravam os verdes. Implicante, ele ainda caçoava delas: 
– então meninas, as pitangas estavam deliciosas!!

Foi então que Beatrice aderiu ao plano de Yolanda, sua irmã 
caçula, e, num belo dia, elas colheram as frutas maduras e em 
seu lugar colocaram aquelas pimentas vermelhas, tão seme-
lhantes	 às	 pitangas,	 e	 ficaram	 à	 espreita,	 esperando	 o	 “ini-
migo”. Nesse dia, porém, ele entrou quieto e ressabiado, e 
foram elas que o provocaram: – “Então, Dr. Afonso Cláudio, 
que tal estavam as pitangas hoje?” Mas até hoje não sabemos, 
mas acreditamos que ele tenha caído na armadilha preparada 
pelas travessas meninas.

Outro personagem também muito amigo e frequentador da 
família era o “seu” Manduca Nunes, dono de uma imensa fa-
zenda que se estendia desde Camburi a Piranhém, na Serra. 
Era “Cabo Eleitoral” da família Monjardim. O seu Manduca 
com seu inseparável e fedorento charuto sentava-se à mesa e 
seus vizinhos, geralmente Adelpho e Áureo, eram a toda hora 
importunados pelo personagem que, “armado” de garfo e 
faca, futucava um com a faca, dizendo – “Menino, passe-me 
o arroz”, e o outro com o grafo, – “Menino, passe-me o fran-
go”, e assim por diante. Depois, enquanto saboreava o licor e 
o	café,	fumava	o	seu	fedorento	charuto	e	as	meninas	ficavam	
hipnotizadas	olhando	a	brasa	que	ficava	naquele	“cai	não	cai”,	
ca...ía e ía transformando o seu colete num imenso cinzeiro. 
Crescendo nesse ambiente onde a tônica era a política, Beatri-
ce tomou gosto por essa atividade, tomava parte das conver-
sas, dava palpites e mais tarde tornou-se de grande utilidade 
para os amigos e parentes que enveredaram por esse tão ár-
duo caminho. Das suas atividades políticas vale a pena lem-
brar um fato interessantíssimo: Numa certa eleição, dois pa-
rentes resolveram candidatar-se ao mesmo cargo de vereador 
em Vitória. Um deles era cunhado e o outro conterrâneo de 
seu marido e casado com uma sobrinha sua. Todos contavam 
com ela para angariar votos para sua campanha. Sua própria 
família dividiu-se: uns apoiavam o tio e outros, o pernambuca-
no. Foi uma luta ferrenha, mas para a sorte de Beatrice “cabo 
eleitoral”	de	ambos,	os	dois	perderam	e	ficaram	conformados	
com a derrota, livrando-a assim da acusação de favoritismo.
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A ceia era a refeição mais animada, hora em que estavam todos 
desocupados e lá se reuniam para comentar os acontecimentos 
do dia. Às vezes a mesa se transformava numa verdadeira “are-
na”, onde a discussão tomava vulto, principalmente quando 
Beatrice, aliada ao seu irmão, Adelpho, e ao cunhado Lauro, ao 
final	da	refeição,	recitavam	versos	e	teciam	uns	com	os	outros	
comentários jocosos. Às vezes, Florenza se retirava da mesa 
aos prantos, dizendo que daquela maneira iriam acabar com o 
seu noivado com o Calazans, principal alvo dos versejadores. 
Outros	se	zangavam,	mas	no	fim,	tudo	terminava	bem.	

Nessa ocasião a família tinha por cozinheiro um rapaz efemi-
nado, que adorava fazer pratos franceses, apresentando-os à 
mesa,	também	em	francês:	“Pomes	de	terre	sautées,	souflés,	
etc.”, mas era também um especialista em pratos brasileiros, 
entre eles a famosa feijoada. 

Só que ao levar as travessas para a mesa, minha avó reclamava:
– Pascoal, você não colocou toucinho outra vez!

Ao que ele respondia: – Coloquei sim, senhora Baronesa! 

E ela retrucava: – Mas não encontrei nenhum!

Ele dizia: – Pode ser que derreteu tudo!...

Vovó não insistia, pois na sua incrível sensibilidade, o pobre Pas-
coal já estava à beira das lágrimas, tremendo e inconsolável re-
petindo: – Só se derreteu-se tudo!...

O que vovó descobriu mais tarde é que eram as meninas Bea-
trice, Florenza e Yolanda que, só para verem o Pascoal chorar, 
comiam todo o toucinho à escondidas.

A vida da família dividia-se entre as duas moradias: A casa Gran-
de	em	Jucutuquara	e	a	casa	da	Cidade,	à	Rua	Henrique	de	No-
vaes, onde desfrutavam da privilegiada vista da Baía de Vitória.

Certa vez, após uma ida à praia, as três irmãs, Beatrice, Florenza 
e Yolanda, voltaram com o rosto vermelho e ardendo devido à 
exposição demasiada ao sol. Alguém lhes ensinou passar álcool 
com	polvilho	para	aliviar	o	ardor,	o	que	elas	fizeram,	e,	desco-
nhecendo o resultado da aplicação, foram para a janela apreciar 
o movimento da rua e o passar dos bondes. Em dado momen-
to, Florenza comentou irritada: – Vocês já notaram que todos 
que passam no bonde olham para nós? Será que temos cara de 
palhaças? Ao indagar isso, olhou para as irmãs, que placidamen-
te continuavam a apreciar o movimento da rua. Espantada, ex-
clamou: – Nossa! Olha só para vocês! Parecem umas palhaças, 
com essas caras todas brancas. As três perceberam então que 
todas estavam com as caras todas brancas de polvilho e caíram 
na gargalhada. Muitas histórias como esta existem na vida de 
Beatrice, que muito distraída e descuidada, entrava sempre em 
situações engraçadas e embaraçosas.

Numa	bela	tarde,	saíram	às	compras	de	rendas	e	fitas	para	os	
vestidos que Beatrice costurava para as irmãs. Ao entrarem no 
armarinho, entregaram ao vendedor amostras dos retalhos e 
das rendas que pretendiam comprar. O vendedor abaixou-se 
para procurá-las e Bearice, distraída, aguardava no balcão, ali-
sando pedaços de tecidos. Como o vendedor não reaparecia 
com o pedido, Florenza já irritada, debruçou-se sobre o balcão 
para	verificar	a	razão	da	demora	e	exclamou	já	irritada:	–	Bea-
trice! Veja só o que você está fazendo!!! Só então ela reparou 
que estivera o tempo todo fazendo “cafuné” na cabeça do ra-
paz, pensando que brincava com um tecido de veludo. O rapaz 
levantou-se vermelho e as meninas, envergonhadas, retiraram-
-se do armarinho sem as compras. Tantas as histórias de tia Bibi, 
como carinhosamente a chamamos, que há um verdadeiro ane-
dotário na família.

Num belo dia, na casa da cidade, apareceu à porta uma cigana, 
que causou a maior impressão entre as meninas, agora já moci-
nhas. As outras duas tiveram medo, mas Beatice, sempre curio-
sa, logo apresentou a mão para que lhe fossem decifrados os 
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segredos de sua vida, escritos naquelas linhas que tantas vezes 
olhara sem entender-lhes o sentido.

– Ah, menina, disse-lhe a cigana. Não perca tempo com esses so-
nhos! Aquele que vai ser seu marido, já está bem perto! Está vindo 
pelas águas, e as águas vêm do norte. Ele não demora a chegar...

Sonhadora, Beatice agora contemplava as águas da Baía de vi-
tória e pensava: quando chegará o seu amado?

O destino tem realmente fatos interessantes e inexplicáveis...

Não se passou muito tempo e numa festa de Sábado de Aleluia, 
no Clube Vitória, Beatice foi apresentada ao jovem Mário Cas-
tello Branco, recém chegado de Pernambuco, que viera traba-
lhar na empresa Pedro Nolasco, futura Vale do Rio Doce. 

As linhas de sua mão estavam certas. Mário Castello Branco era 
um	belo	rapaz,	filho	de	uma	nobre	família	de	Pernambuco.	E,	
em	31	de	 julho	de	 1930,	na	 residência	da	 família	 à	Rua	Henri-
que de Novaes, diante de um belíssimo altar ornamentado pe-
las suas irmãs e primas, Beatrice e Mário tornaram-se marido e 
mulher, numa união feliz e duradoura. Dessa união nasceram: 
Mário, Raul e Maria Thereza.

Não sabemos como nem quando aconteceu, mas eis que de re-
pente Beatrice assumiu tarefas tais como aplicar injeções, re-
ceitar xaropes e fazer curativos, apesar de termos médico na 
família, o tio Américo Monjardim, que entre espantado e diver-
tido, via sua própria esposa conferir com Beatrice os remédios 
que ele lhe havia receitado. Isso valeu a Beatice a alcunha de 
“macaco sábio”. Felizmente por ser ela uma pessoa de muito 
bom humor, não deu importância e até achou graça no apelido. 
Tanto tomou gosto por essa função, que ao explodir a segunda 
guerra mundial, ei-la uniformizada de enfermeira, com sua irmã 
Florenza e sua cunhada Alice, frequentando o curso de enfer-
magem, no qual graduou-se com mérito.

Realmente dotada de inteligência e muita habilidade manual, 
assumiu também funções de costureira da família, e, desvela-
da, sem nenhum ganho material, Beatrice pedalava e pedalava 
sua	Singer	horas	a	fio,	a	nos	fazer	vestidos	novos,	enxovais	de	
noivas e de bebes, sempre incansável, no intuito apenas de ser 
útil, ajudar as pessoas.

Não apenas fazia os nossos enxovais, mas assim que chegava o 
dia do casamento, a família reunia-se até altas horas da noite na 
confecção de docinhos, canapés, e o bolo da noiva era sempre 
feito e decorado por Beatrice, que se tornou uma excelente con-
feiteira. Que lindos bolos ela fez para as nossas crianças: a casa 
de Joãozinho e Maria, um jardim com balanços e tantos e tantos 
outros, que além de belíssimos, eram também deliciosos.

Não eram raras às vezes em que íamos pedir-lhe socorro numa 
redação ou numa tradução de francês para os deveres da esco-
la, e ela, que adorava escrever embora não tendo nada publica-
do, fazia com a maior boa vontade e só tirávamos 10 em nossos 
trabalhos escolares.

Agora era a sua casa o centro da reunião da família, e, ali, todas 
as tardes nos reuníamos para conversar. Os mais velhos falando 
de negócios e política e os mais novos, de namoros. Eu, que a 
essa época já começava a fazer versos, gostava de recitá-los e 
recebia de todos o incentivo para continuar.

A política fervia: estávamos todos empolgados e Beatice, o 
“Cabo Eleitoral” da família, nem se fala!!! O candidato agora era 
seu irmão Adelpho, que se candidatara à Prefeitura de Vitória, 
já que tomara gosto pela carreira política, desde que assumira a 
prefeitura, nomeado pelo então Governador Francisco Lacerda 
de Aguiar, o “Chiquinho”.

Mas, assim que cheirava o cafezinho torrado e moído na hora, 
encerravam-se as discussões, as conversas, e todos ao redor da 
imensa mesa saboreavam o lanche preparado por Beatice: bo-
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linhos com pãezinhos franceses mais saborosos do que os dos 
dias atuais.

Outra grande transformação de Beatrice, que já não é mais 
aquela	menininha	frágil,	a	“flor	de	estufa”	e	sim	um	lutadora,	
uma verdadeira guerreira, foi virar uma mulher de negócios, e 
passar seus dias em idas e vindas entre cartórios, como também 
o de seus irmãos Áureo e Manoel Silvino que moravam no  Rio 
de Janeiro, e os de Adelpho, que escritor, vivia em seu escritó-
rio, mergulhado sem seus livros, tomado da febre de escrever.
Beatrice mostrou-se uma excelente administradora, multipli-
cando o seu patrimônio. No quintal da casa “Matriz”, agora sua 
por herança, construiu um belo sobrado para aluguel, e  casa 
em que habitava, dividiu-a em duas, morando em uma e alugan-
do a outra. Com a melhoria da renda, comprou um terreno na 
Praia do Canto onde construiu uma luxuosa moradia, mudando-
-se para lá, seguindo tendência migratória das famílias do Cen-
tro de Vitória, que assim, começava lentamente a transformar-
-se em centro comercial.

Eu, tia Bibi, deixe-me agora chamá-la assim, pois foi sempre 
assim que carinhosamente todos a chamavam: Bibi. Eu, que 
desde muito pequena tantas vezes fui sua “hóspede”, quero 
agradecer-lhe o carinho e o desvelo com que sempre fui trata-
da.	Hoje	posso	avaliar	na	medida	certa	o	trabalho	que	lhe	pro-
porcionei: as noites mal dormidas por minha causa, que tossia, 
tossia... Vejo agora que fui um trabalho a mais na sua vida já tão 
cheia de afazeres, um peso a mais nos seus ombros já tão so-
brecarregados,	pois	que	a	esse	tempo	você	já	tinha	dois	filhos	
pequenos para cuidar. Mas sei também que tudo isso foi feito 
com muito amor e dedicação. O mesmo amor que até hoje a 
mantém atenta ao bem estar de toda a família.

Eu, tia Bibi, creio que herdei de você o gosto pela leitura, litera-
tura, belas artes e poesia. Agora eu sei que é o amor que fortale-
ce o seu coração, que a faz com que ainda esteja entre nós, com 
seus cento e dois anos bem vividos. Tão sabiamente vividos.

Aliás, corre uma lenda na nossa família que. ao dar a luz a um 
de	seus	filhos,	Bibi	teria	sofrido	uma	síncope	e,	enquanto	os	
médicos à sua volta lutavam para reanimá-la, ela alega que, 
nesse período, esteve no céu, sendo recebida por um ancião 
de longas barbas e cabelos brancos, que registrava em um 
grande livro o seu nome e o dia de sua chegada. Ela implora 
então que ele a deixasse voltar, ao que ele respondia: “Seu dia 
é chegado”. Inconformada ela insiste que não poderia morrer, 
pois	que	tinha	filhos	para	criar.	Alegando	ter	vivido	uma	vida	
cristã e de boas ações, foi-lhe aberta uma exceção, e, para es-
panto	e	alegria	geral,	ela	retornou	à	vida.	O	ancião	ficou	encar-
regado de marcar uma nova data para a sua volta. Devido ao 
avançado de sua idade, de vez em quanto, Bibi fala que acha 
que se esqueceram de marcar a tal data e, por isso, está aqui 
na terra.

Bibi percorreu impávida todas as décadas deste século, sendo 
testemunha dos mais incríveis e notáveis acontecimentos. Viu 
o	cometa	Halley	por	duas	vezes.	Emocionou-se	ao	saber,	sem	
poder acreditar, que algo mais pesado que o ar voasse, e lá 
estava ele, o 14 Bis de Santos Dumont, sobrevoando a torre 
Eiffel,	em	Paris.	Esse	foi	o	primeiro	passo	da	aviação,	e,	bem	
mais tarde, ela veria um Jato romper a barreira do som, trans-
formando-se num avião supersônico.

O rádio foi outra maravilhosa invenção e, por meio dele, ela 
vibrou e torceu pelo Brasil em várias copas do mundo. Tam-
bém pelo rádio acompanhou o desenrolar da segunda grande 
guerra,	e	apavorou-se	com	a	bomba	atômica,	acreditando	fir-
memente que um dia o homem, e não Deus, acabaria com o 
mundo.

Às última cenas da segunda guerra mundial, assistiu pelo cine-
ma, que, para ela, foi sem dúvida uma das melhores invenções 
do homem. Melhor que isso só a televisão, que trouxe para 
dento de casa o cinema, as novelas, os noticiários e os aconte-
cimentos mundiais ao vivo e em cores.
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A penicilina, no campo das ciências, Bibi considerou uma bên-
ção, pois quantas vidas ela salvou, tornando corriqueiras várias 
doenças que antigamente eram consideradas fatais, como a tu-
berculose.

Entre incrédula e maravilhada, viu os grandes avanços da ciên-
cia, como os transplantes de órgãos, a engenharia genética – 
onde o homem tenta igualar-se a Deus, fazendo clonagem de 
animais e já pensando em clonar o próprio homem.

O homem conquista o espaço! E o astronauta russo Yuri Gaga-
rin nos diz que a terá é azul! E, pela televisão, ela confere e vê 
nosso planeta redondinho, girando no espaço. E não parou por 
aí...	os	americanos	chegaram	à	lua	e	lá	fincaram	a	sua	bandeira,	
e quase se disseram donos do nosso satélite, mas Bibi fez coro 
com a marchinha de carnaval que diz que “a lua é dos namora-
dos”...”

Bebês	de	proveta,	inseminação	artificial	–	a	mulher	que	todos	
esses anos lutou por mais liberdade, igualdade e dignidade, 
conseguiu a sua maior vitória; não precisa  mais de um parcei-
ro para ser mãe! Mas de todas as conquistas da mulher, Bibi 
considera que as mais justas e importantes foram o direito ao 
voto,	à	educação	de	nível	superior	e	ao	trabalho	profissional,	
equiparando-se ao homem e, muitas vezes, até superando-o. 
Seu grande orgulho é de que todas as mulheres de sua família – 
filha,	sobrinhas	e	netas	–	fizeram	faculdade	e	hoje	são	profissio-
nais na medicina, advocacia, decoração, além de mães e donas 
de cada. Lamenta muito que Florenza, sua irmã mais velha, não 
tenha conseguido formar-se professora como tanto sonhara. O 
Barão,	carinhosamente,	mais	firmemente	impedira.

De tudo isso Bibi é testemunha no decorrer do século XX. Com 
o mesmo receio de outras pessoas que conheciam as profecias 
de Nostradamus “De mil passará, mas de dois mil não passará”, 
viu o raiar de um novo século. Estamos agora em 2002, século 
XXI, terceiro milênio.

E logo no início, uma nova guerra! No dia 11 de setembro de 
2001, os Estados Unidos sofrem o maior atentado terrorista 
da	história,	 de	dimensões	 catastróficas:	As	 torres	gêmeas	do	
World Trade Center, símbolos do poder econômico da América 
do Norte, foram simultaneamente tingidas por dois aviões di-
rigidos por pilotos suicidas, e implodiram, sepultando em seus 
escombros um número aproximado de cinco a seis mil pessoas 
de várias nacionalidades. E isso foi o pivô de uma nova guerra 
entre os Estados Unidos, apoiados pela Inglaterra e outros paí-
ses aliados, contra o Afeganistão, ou melhor, conta Osama Bin 
Laden, o grande líder terrorista.

O homem continua na sua obsessão pela conquista do espaço, 
envia sondas a Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, mas ainda não 
aprendeu a conviver nem a aceitar as diferenças raciais e reli-
giosas dos seus semelhantes, nem a preservar seu próprio “ha-
bitat”, o nosso velho Planeta Terra.

As diferenças são sempre  motivos de incompreensão e guer-
ras, mas como seria monótono se fôssemos todos iguais, co-
menta Bibi. É como o sal e o açúcar, diz ela, tão diferentes e tão 
essenciais à vida! Sendo o homem o “Sal da Terra”, se ele apren-
der a aceitar e conviver com as diferenças raciais e religiosas de 
seus semelhantes, provavelmente  a vida seria bem mais doce!
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A CASA DE MEUS SONHOS36 

Quisera ter uma casa
Que fosse só para mim 
Uma porta, uma janela 
E dois metros de jardim.

É sonho de pobre, eu sei
Mas rico é quem tem um teto
E eu não tenho nenhum
A não ser que este dê certo!

Seria toda branquinha,
Quarto, sala e cozinha,
Nela teria a beleza 
De ser nossa, de ser minha.

Porque se tivesse casa
Teria	mulher	e	filhos
Teria cachorro e gatos
Teria pinto e galinhas.

Teria pé de mamão
Teria até bananeira
Teria cozinha limpa
Embora sem cozinheira.

Teria tão pouco espaço
Não seria uma mansão
Mas teria dentro dela
Muita paz no coração.

Não pagaria aluguel
Oh!	Queridos	filhos	meus
À noite nós rezaríamos
Rendendo graças a Deus!

36 Este poema foi feito por Beatrice a pedido de seu sobrinho neto Lauro Alves Silva, 
para concorrer a uma casa num concurso da Revista Cláudia. 
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