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Apresentação

A Academia Espírito-santense de Letras completou 98 anos de existência, 
sendo a segunda entidade cultural mais antiga do Espírito Santo em atividade, 
só antecedida pelo IHGES, de 1916. Foi fundada em 04 de setembro de 1921, 
reorganizada em 18 de julho de 1937, e é filiada à Federação das Academias de 
Letras do Brasil. É uma associação cultural civil, sem fins lucrativos, cuja sede 
é a antiga casa do Prof. Kosciusko Barbosa Leão. Tem por finalidade o cultivo 
da língua nacional e das Belas Artes, dentro do espírito de fraternidade que 
vincula o Espírito Santo aos demais estados brasileiros e países do mundo. Sua 
logomarca é o convento da Penha, no meio de folhas de louro e o lema latino 
“Semper Ascendere”.

São finalidades da Academia Espírito-santense de Letras: incentivar a cul-
tura; promover a criação de associações culturais; divulgar a leitura e incentivar 
a criação de associações culturais; divulgar e incentivar a criação de bibliotecas; 
promover concursos literários; realizar cursos e reuniões de altos estudos; re-
editar a obra de seus patronos e membros falecidos; editar publicação literária 
periódica; propugnar pela edição de obras de literatura, história e cultura do 
Espírito Santo; manter biblioteca e arquivos próprios; manter intercâmbio com 
outras associações; participar de projetos que visem à integração cultural das 
nações de língua portuguesa; realizar pesquisas com vista ao desenvolvimento 
literário e cultural do Espírito Santo.

A atual Diretoria, cujo mandato iniciou-se em 2016 e se encerrará ao final 
deste ano, tem-se empenhado no cumprimento das finalidades da Academia 
Espírito-santense de Letras e, para isso, tem realizado parcerias constantes com 
os órgãos que coordenam projetos culturais no Espírito Santo, como a Secre-
taria Estadual de Educação, o Sindicato de Artistas Plásticos Profissionais do 
Espírito Santo, a UFES, o IHGES, a Secretaria Municipal de Cultura da PMV, a 
AFEL, a Rede Estadual de Bibliotecas, o Instituto Sincades, a Fundação Jônice 
Tristão, dentre outros.

Com os recursos da Lei Rubem Braga, da PMV, a AEL pôde catalogar 
seu acervo, em 2008, reformar o telhado de sua sede e a pintura externa 
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e externa, em 2012, publicar a Revista especial dos 90 anos, republicar o 
livro de Patronos e Acadêmicos, atualizando a edição organizada por Elmo 
Elton em 1985. Em 2008, juntamente com Thelma Maria Azevedo, publi-
camos um Dicionário de Escritores e Escritoras do Espírito Santo, e, em 
2011, republicamos “Esmaltes e Camafeus”, de Guilly Furtado Bandeira, 
primeiro livro de uma escritora capixaba, ambos com recursos da Lei Ru-
bem Braga da PMV. Em 2014, conseguimos fazer nova edição do livro Pa-
tronos & Acadêmicos, com apoio da Lei Chico Prego, da Prefeitura da Serra 
e nova reedição atualizada deverá ser feita neste ano pelo convênio com a 
PMV.Temos conseguido manter a periodicidade de nossa Revista há vinte 
e um anos, graças, sobretudo, ao apoio da Secretaria de Cultura da PMV, a 
que agradecemos.Da Fundação Jônice Tristão temos recebido apoio para a 
premiação nos concursos literários realizados durante as Feiras Literárias 
Capixabas, evento promovido pela Academia Feminina, juntamente com a 
AEL e o Instituto Histórico, e, em 2017, o patrocínio na publicação do livro 
“Imigração no ES” do acadêmico e historiador Gabriel Bittencourt.  

A AEL, por meio de seus membros, tem representação efetiva na Lei Ru-
bem Braga (PMV), no Conselho Estadual de Cultura, no Conselho Municipal 
de Cultura de Vitória, na participação e na premiação dos concursos literários 
públicos e privados, na análise e na apresentação de vários livros publicados no 
Espírito Santo, na organização de antologias, na publicação de livros, na par-
ticipação em congressos nacionais e internacionais e em palestras nas escolas 
da rede pública e privada, seja com o projeto “A Academia vai à escola” seja 
de forma isolada pelos acadêmicos. Alguns de nossos acadêmicos têm rece-
bido prêmios nacionais e internacionais; a maioria tem publicação constante 
em livros e artigos, em sua forma tradicional impressa, ou eletrônica. Alguns 
acadêmicos possuem sites e blogs literários, o que demonstra sua atualização 
com as novas tecnologias e sua profícua produção literária. Mantivemos nosso 
site por algum tempo e agora ele está sendo reconstruído pelo acadêmico Pedro 
J. Nunes, a quem agradecemos.

A AEL conta, exclusivamente, com pequena contribuição financeira de 
seus membros para a manutenção de sua sede, na Cidade Alta, coração da cida-
de. De 2010 a 2016 firmou convênio com o Instituto Sincades para a realização 
de um concurso literário, recebendo em contrapartida pequena quantia para 
pagamento de estagiário e das despesas de manutenção durante a vigência do 
convênio. De 2007 a 2018, estabelecemos convênio com a Secretaria de Cultura 
da Prefeitura Municipal de Vitória, para a publicação de livros, tendo publica-
do, nesse período, 17 livros da coleção Roberto Almada, 18 títulos da coleção 
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José Costa e 10 edições da série “Escritos de Vitória”. Em contrapartida, tivemos 
garantida a publicação de nossa Revista anual. 

Nossa Biblioteca Saul de Navarro possui um acervo raro de obras literá-
rias, manuscritos, fotografias e documentos da história literária capixaba, infe-
lizmente em mau estado de conservação, pois não temos recursos financeiros 
e humanos, para dar-lhes o tratamento técnico necessário e a utilização devi-
da. O tempo é impiedoso com esse material tão perecível e nosso temor é que 
desapareça como aconteceu com outros acervos de nossa história, não mais 
existentes. Precisamos, urgentemente, fazer a higienização, a reclassificação e a 
digitalização de nosso acervo bibliográfico, mas não temos obtido sucesso nos 
projetos que apresentamos aos editais da Secult.

Aos noventa e oito anos de idade, a Academia Espírito-santense de Letras 
mantém sua vitalidade e reconhece o seu lugar e a importância que sempre 
ocupou na sociedade capixaba como órgão cultural de prestação de serviço, de 
assessoria e de engrandecimento da cultura capixaba, mas, sobretudo, de guar-
diã da memória literária capixaba. Estamos próximos a completar um século 
de existência, certos de que “a literatura desenvolve em nós a quota de huma-
nidade na medida em que nos torna compreensivos para com a natureza, a 
sociedade e o semelhante”, conforme Antônio Cândido. Por isso, as Academias 
de Letras sobrevivem desde a antiguidade clássica como elementos essenciais 
de humanização, ao lado das outras artes e das últimas conquistas das ciências. 
Hoje, no Espírito Santo, estão em atividade mais de vinte academias de letras, 
de São José do Calçado, no sul, a São Mateus, no norte, cada uma lutando, com 
os recursos de que dispõe, para divulgar a  prática da leitura literária numa 
sociedade pouco afeita a isso e seduzida pela comunicação fácil, superficial e 
sedutora das redes sociais. Academias de Letras Estudantis estão sendo criadas, 
com nosso apoio, já estando em funcionamento uma na Serra, outra em Vila 
Velha e agora, em andamento, uma em Vitória idealizada pelo acadêmico Le-
onardo Monjardim.

Por último, faz-se necessário um agradecimento especial e nossa home-
nagem aos que estiveram à frente dos destinos da AEL, durante seus 98 anos 
de existência: D. Benedito Alves de Souza, Arquimimo Martins de Matos, Au-
gusto Emílio Estelita Lins, João Dias Colares Júnior, Eurípides Queiroz do Vale, 
Ceciliano Abel de Almeida, José Antônio Rui Cortes, Nelson Abel de Almeida, 
José Moysés, Christiano Dias Lopes Filho, Rômulo Salles de Sá, Maria Helena 
Teixeira de Siqueira, Gabriel Augusto de Mello Bittencourt. Neste momento 
problemático em que vivemos, é preciso que estejamos unidos e fortes para que 
não nos estilhacemos em pequenos grupos, colocando interesses pessoais aci-
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ma do bem maior, que é a integridade e o fortalecimento da Academia Espírito-
-santense de Letras. Não somos um sindicato e nem estamos filiados a ideolo-
gias e a partidos políticos. Somos uma fraternidade, conforme nos lembra Dr. 
João Batista Herkenhoff, um de nossos mais ilustres membros: “Nas academias, 
os membros estimulam uns aos outros. Relatam-se os textos em andamento, 
os livros projetados ou concluídos. É um ambiente fraterno. Contrasta com as 
ferrenhas disputas do universo capitalista”.  (A Gazeta. 31/07/2019). É com or-
gulho de seu papel e humildade diante da responsabilidade de sua missão, que a 
Academia Espírito-santense de Letras, “herdeira de um passado glorioso”, che-
ga ao nonagésimo oitavo ano de sua existência, sempre “em busca de um futuro 
esperançoso”, em direção ao seu centenário. 

Prof. Dr. Francisco Aurelio Ribeiro
Presidente 

Dezembro de 2019
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Uma epopeia contemporânea

Anaximandro Oliveira Santos Amorim 
Professor, Advogado e Escritor. Pertence à cadeira 40 da AFEL.

   Getúlio Marcos Pereira Neves, além de juiz de Direito, é membro de 
várias instituições culturais, dentre as quais a Academia Espírito-santense 
de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, do qual 
é o atual presidente. Com uma considerável obra em Direito e História, 
sobretudo, Neves decidiu dar um passo em direção à ficção quando lançou 
o romance “Memória repartida”, em 2014. Em 2017, por seu turno, foi a 
vez de o escritor lançar sua investida poética, com o livro “Périplo ao norte 
de tudo”, publicado pela portuguesa Chiado Editora. “Périplo ao norte de 
tudo” é um livro composto por 79 poemas, divididos em três partes (sendo 
21 na primeira, 33 na segunda e 25 na terceira). A linguagem é contempo-
rânea, não sem palavras bem colhidas, algumas raras, até. Há versos bran-
cos e rimados, o que reforça ainda mais o caráter de liberdade poética. Os 
poemas são identificados por algarismos romanos, o que mostra um livro 
bem estruturado, ponderado, cuja tônica, sobretudo nas páginas iniciais, é 
a linguagem, como sói aos melhores contemporâneos (IV, 1ª parte):

Com o que, então, poetarmos?
Há o que poete com o cérebro
O que enxergue com o cordis
A beleza intrínseca d’uma gota de orvalho
Há o que faça com o fígado
E deite abaixo
Aforismas e convenções
Mas há quem poeta verdade
E assim transite pelo vazio da não palavra
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Até significar e dizer,
Poeticamente,
Que isto é.
E assim lhe baste.

Vê-se, no texto acima, um eu-lírico que se preocupa não apenas com 
a poesia como poiesis, mas, também, como techné: qual o moto do poeta? A 
razão? A emoção? Em 13 versos livres e brancos, Neves demonstra a agonia 
desse fazer poético, numa arte que não se esgota, que não encontra fim e que, 
por isso, convida ao poeta estar sempre retomando o seu ofício, mostrando, 
no texto, essa dualidade (cérebro/cordis). Getúlio Marcos também inova no 
soneto, (como no caso de VI, 1ª parte), entremeando rimas toantes e soantes, 
brincando com a tonicidade dos versos, criando possibilidades musicais:

Debalde vou-me adentro de mim mesmo
E assim me indo eu trovo e ário e canto
Em notas de tristeza turvo o pranto
Que ecoa sempiterno; e a cada verso
Acorre a meus pruridos lira tosca
E boba, e toda ordem de piegas
Brota em mim, como se fossem pregas

Toldando-me intenções que me vêm à boca
E eu canto fornicalhas diferentes
Ou louvo amenidades descabidas
Ou cito um jardinzal de margaridas
P’ra que liricizar tais piparices?
Por que não calar certas sandices?
Perdoa-me, Leitor, tais entrementes...

Mesmo/verso (1ª/4ª estrofes), Tosca/boca (5ª/8ª) trazem um interes-
sante jogo musical, feito pela utilização (ou não) da consoante S, que sibila 
enquanto lemos, aludindo quase a um trava-línguas, num jogo que traz 
um certo coloquialismo, bem brasileiro, com um erudito que muito nos 
aproxima de um português mais lusitano, fonte inconteste, aliás, do autor, 
que se revela no simples conferir do campo lexical (fornicalhas, jardinzal, 
piparices, sandices). Há textos que flertam até com os espaços da página, 
como alude aos concretistas, por exemplo (como no caso da segunda parte 
de XXIV, 3ª parte do livro):
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Procurar ideias,
externá-las;
Pespegar-lhes sons
cuspir sintagmas;
Remoer imagens,
Enfileirá-las;
Criar um mundo,
traduzi-lo;
Colher de tudo
algum sentido.
Penetrar a alma,
corroê-la;
Dissolver a essência,
refazê-la;
Transmutar desejos,
transmiti-los...
Desvelar-se. Enfim,
transcender-se;
E só assim, e então,
Construir o poema.

Note-se uma possível pretensão do autor em representar graficamen-
te o seu périplo, uma circunavegação (afetiva) por todas as possibilidades 
poéticas, num texto que traz o desiderato, mais uma vez, de mostrar os 
mecanismos do poema, de como se o constrói, ou que, ao mesmo tempo, 
pode, também, significar as curvas do corpo feminino, pois há, aí, não só na 
primeira parte do poema, mas também em várias passagens da obra,  uma 
alusão ao fescenino, ao erótico (Do mesmo poema: “Poetizar mulheres/
Erotizar palavras/Corroendo o sentido do significante”).

Se fôssemos resumir o livro em duas palavras, seriam “epopeia contempo-
rânea”. Isso se explica pelo título: “périplo” já nos dá uma ideia clara de viagem, de 
navegação. O “norte” é uma alusão à busca do caminho correto a se seguir. Assim, 
Getúlio Marcos, aqui, longe de qualquer tentativa de imitatio, cria a sua própria 
épica. E, na tentativa de nos dar o seu “norte” no seu mar lexical, ele nos dá um 
texto, à guisa de introdução, em que vaticina ao seu leitor que se deve entender a 
obra como um “todo poemático, cuja circunavegação deve ser a meta”.

“Périplo” é, portanto, tríptico cujos títulos são “Mini-nova-quase In-
venção d’Orfeu; Revelação; e Poeterização. Todos possuem, cartesianamen-
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te, um texto introdutório, no afã de nos dar mais pistas. Na primeira parte, 
é patente a preocupação com a “escrita”. Numa patente alusão à “Invenção 
de Orfeu”, de Jorge de Lima, Getúlio Neves reforça, aqui, a questão do “péri-
plo” propriamente dito, percorrendo seu olhar poético pelos topoi aos quais 
já foi, reconstruindo-os. “Escrevinhas”, texto da introdução, parece nos avi-
sar de uma tentativa (impossível) de esgotamento dos lugares-poéticos:

ESCREVINHAS
A folha em branco
Afinal
Assusta?
Depende.
Às vezes, longe de ser hostil
Simplesmente aguarda
Conformada
A porção de tinta que lhe caiba

Isso está certamente mais claro no poema X, uma viagem pessoal, 
num complemento exato com o XI, que versa sobre deitar raízes, em mais 
um texto que se quer, a nosso ver, mostrar o contraditório do humano, o 
querer evadir-se (como é, aliás, a pedra de toque de qualquer epopeia), te-
cendo, ao mesmo tempo, loas ao rincão seja natal ou afetivo do poeta, neste 
caso, sua Vila Velha adotiva:

X.
Eu menti pra ti, não fui a São Paulo
Nem São Salvador
Vê se me perdoa, eu vim ver o céu, ver os sons
De Lisboa
Onde andou El Rei
Eu me apaixonei
Só eu saberei quando um dia for hora, meu bem
De voltar
É, eu chorarei,
Todo dia, eu sei,
Rio de Janeiro, o Brasil inteiro
Aqui, deste lugar
Eu menti pra ti, não teve ninguém
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Que me convidou
Deve ser o Rio Tejo de janeiro
Que me encantou...

Onde acaba o mar
Deixa me levar
Lá da minha ilha me mandaram notícias
Me mandaram chamar
Deixa me levar
Que eu volto lá
Pra subir a Penha, ver Nossa Senhora
E Iemanjá
XI.
Cantei raízes.
Agora aqui me vou
Oh mítico lugar de pedra,
Entre a pedra morena e o mar.
Que o mar me vem da Praia à Costa
Molhar-me as canelas que, no entanto,
Não se tingem de verde?
Mudamos nós ou mudamos o mar,
Que já sargaços não têm?
Seguindo me vejo a contemplar
A Casa do frade, contra o céu.
Portal de entrada desta barra
Testemunha a vontade do Homem
Signo da fé do povo.

A segunda parte é, indubitavelmente, a mais densa de todo o livro. 
“Revelação” remete à ideia de Apocalipse (as palavras, aliás, são etimolo-
gicamente sinônimas). O tema é a “desdita” e o texto introdutório não po-
deria ser outro senão o de São João, 13:18. Impressionado com o 11 de 
setembro (tônica do capítulo), aqui, quase todas as estrofes têm referências 
históricas, que começam com o próprio 9/11 (II):

Ei-los no ar; os aviões
Homens sedados de orações
Entre malditas explosões
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A Palavra do Profeta se fez pó.
E Godofredo, e Saladino
E o herói Plantageneta?
Os acordes viram harmonias
As noites viram dias
Sempre.
Osama nos Infernos e
Hosana nas alturas -
Allahu aKbar!
- Falsos profetas
Que murmurais sempre o mesmo:
Não haverá nada de novo
Sob o sol?

Temos aí, também, um desfile de vultos alusivos ao tema, com Go-
dofredo de Bulhões, conquistador de Jerusalém, e Saladino, o grande im-
perador islâmico, e o herói Plantageneta (VII); Ricardo Coração de Leão; 
Segunda Guerra (IV), o Little Big Horn do General Custer (IX), Guerra de 
Troia, além de citações de Stalin e de Napoleão.

A terceira parte traz a questão da “existência”, num constante ques-
tionamento com o fazer poético. O texto introdutório remete ao blues e é 
dedicado aos poetas simples, com um vaticínio: “poeta-se por inteiro, ou 
se poeta nada”. O fechamento do livro não poderia ser mais perfeito: após 
circunavegar por lugares distantes e passar por tantas revelações, ao poeta 
só resta se imortalizar por meio da escrita. Esta parte é, certamente, a mais 
lírica de todo o livro, a única que, como em qualquer epopeia, faz alusão às 
musas (IX), como epopeia que se quer ser:

Agora minha musa é a palavra:
A escrita, a falada,
O Verbo, atributo de Deus,
Morfologia e sintaxe.
Prosear, demasiado humano,
Poetar, quê de divino.
Arredando lugares comuns
O Homem verta em palavras
Estados d’alma, engenhos d’espírito
De quem o tenha, que seja;
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Trace linhas no papel
(Ou nas telas cibernéticas)
Se havendo que dizer.
Porque falar por falar polui;
Se é que a palavra evolui
O seu uso constitui
Mais que mero entretenimento.

A poesia, para Neves, carece de um “significado” (XII), mas dentro da 
acepção saussureana do termo:

A tua lida começa agora
Como já começou ontem
E começará de novo amanhã.
A cada dia passos diferentes
A alma é uma, mas a intenção difere
E cada qual pode silenciar a respeito
Poetar não é só juntar palavras
Significados não brotam apenas;
Carece que alguém atue
Esse alguém poetará em versos
Sejam brancos, negros, coloridos
Mas versos - é o que se espera dele.
Nem todos os versos são bons
Nem todas as palavras combinam

Nem tudo significa algo
Mas fica a intenção, fica também o verso
Cuida, pois, que este persista
No emaranhado desse cipoal poético.
Que a significância não pereça.
É o que importará para sempre.
(grifamos)

E porque não há mais nada a fazer a não ser escrever (VI, em excerto: 
“Ei-lo o poeta./Quedando patético,/Arauto-e-errante/Senhor desta pági-
na”), pois, quando tudo chegar ao fim, haverá apenas as palavras (scripta 
manent), fechando esse périplo lexical qual navio que, sob a pena do poeta, 
chega ao porto de destino.
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O Breviário e sua liturgia: Considerações sobre 
o Livro de Poemas “O Breviário do Silêncio”, 

de Anaximandro Amorim.

Andréa Gimenez Mascarenhas 
Psicóloga Clínica.

No prefácio do livro, assinado pela escritora Bernadette Lyra, já se an-
tevê um pouco do que vai se descortinando aos sentidos do leitor enquanto 
adentra nos poemas deste Breviário. Estamos diante de poemas ligados aos 
mínimos movimentos da existência versados em palavras que se materia-
lizam com simplicidade e clareza, porém que traçam brechas e provocam 
rasgos na estabilidade monótona de qualquer déja vu (Bernadette Lyra).

Assim como num Breviário, antigo nome dado ao conjunto de ora-
ções prescritas pela igreja para serem recitadas diariamente pelos sacerdo-
tes, geralmente em quatro momentos do dia, (liturgia das horas), os poe-
mas do “Breviário do Silêncio”, também parecem seguir um esquema lógico 
e temporal que evidenciam construções e (des) construções subjetivas. O 
livro de poemas está dividido em quatro partes: A Desconstrução do Éden; 
O limite do Mito; A Leveza e o Peso; O Mosaico de Palavras.

A Desconstrução do Éden, primeira parte do livro, é composta por 
poemas nos quais Amorim desconstrói o paraíso e conduz o leitor no fio da 
navalha pelos temas que versam sobre  transcendência, morte, memórias, 
metafísica, passagem do tempo, essência do eu e  transitoriedade da vida. 
Aqui, o leitor se vê atravessado pelas questões existenciais mais contunden-
tes: Por que existimos? Para que existimos? Qual a essência das coisas? En-
contramos vestígios de uma escrita mística, que se revelam pela via poética 
e conjugam uma espécie de “sentimento oceânico” com Deus, corpo, alma 
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e êxtase. No poema Metafísica III, subdividido em três partes, Epifania, Pa-
rusia e Ascese, observamos essa experiência direta com a divindade, onde 
o eu lírico dialoga com Deus: Em “Epifania”, (“ É Deus que se fez homem/ 
Mas eu também sou homem/ Eu também sou Deus?”); em “Parusia” (“Per-
dão, meu Deus,/Perdão pelos meus pecados/ E, se for para ser castigado,/
Me transforme em estátua de anjo/ - Asas presas para não fugir com seus 
segredos/ - Olhos cegos para não ver sua chegada”) e em “Ascese”, (“Mas 
quem é ímpio?/ E eu?/ De que lado vou estar?”). Nota-se ainda nos versos 
acima e também em outros poemas da parte I, como “Caim”, poema de 
abertura, o questionamento do eu lírico, dirigido ao Pai/Deus, definindo 
uma atitude crítica de inconformismo, diante das convenções sociais que 
permeiam a contemporaneidade.

Seguindo neste Breviário, a segunda parte recebe o nome de O Limite 
do Mito. Após a “Desconstrução do Éden”, desmistificado o paraíso, Amo-
rim ousa ultrapassar o Limite do Mito e desafia o grande poeta. No poema 
“Ao Maior Poeta do Mundo”, reafirma a sua maturidade e independência 
enquanto escritor/poeta.

Eu não tenho medo de ti, 
Grande poeta
Porque descobri os seus segredos
Eu que te achava tão grande
Tão grande
Descobri sua pedra angular
Seus números e coordenadas
As ferramentas
E a quantidade de chumbo e estanho
Que você usa
Para ligar os seus poemas
Não sei como decifrei tudo isso
Só sei que um dia
Acordei
- quanta pretensão –
E vi que escrevia como você
Seus ossos estavam impregnados em minhas moléculas
E minhas moléculas nos seus ossos
Havia um pouco de ti em mim
Havia um pouco de mim em ti
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Era hora de te expelir, aos pouquinhos
Pelos poros, pelas mãos
Secretar o líquido que corroía minha corrente
E impregnar o papel do seu veneno
Na forma de um poema.

Neste processo dialético de alienação e separação, (“Havia um pouco 
de ti em mim/ Havia um pouco de mim em ti/ Era hora de te expelir, aos 
pouquinhos”) torna-se imprescindível um mergulho profundo no silên-
cio absoluto, anunciado no poema que inaugura a segunda parte e que dá 
nome ao livro “O Breviário do Silêncio”.

Nem por todo ouro do mundo
Nem por toda prata do mundo
Nem por todo dinheiro do mundo
(eu só quero o canto da sala)
Este etéreo fechar-se em copas
Reino particular infinito
Mergulho pro fundo em
Prego palavras de
Compostas eu for ias sub
Mitos des vai rio clichês
(Tem barulho demais por aqui)
Penso mais rápido que as mãos
Rascunho apenas quando
Notas meu breviário
Só letras palavras
Bre ve dia rio
Aberto
Despido eu
Escudo
Palavras

Silêncio sagrado, momento que visa obter a plena ressonância da 
voz interior para que aflore o processo de criação. (“eu só quero o canto 
da sala”), (“Este etéreo fechar-se em copas”), (“Tem barulho demais por 
aqui”). Processo análogo ao de celebração da liturgia das horas, que exige 
não somente a sintonia entre a voz que reza com o coração que reza, mas 
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também que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico. O 
poeta/escritor anseia pela sintonia entre o pensamento e as mãos que es-
crevem, (“Penso mais rápido que as mãos”) e neste ato, também precisa 
beber em outras fontes, alienar-se em outros textos, para só depois, cons-
truir o seu próprio, sob a sua pena. Para ultrapassar o limite do Mito, antes 
é preciso alienar-se nele. Não existe um poeta/escritor sem antes existir um 
leitor, que seja leitor da vida, das “cousas” do mundo, da natureza, enfim. 
A segunda parte do livro versa então, sobre a possibilidade de criação, algo 
novo que começa a surgir depois da desconstrução, depois da derrocada do 
mito. No poema “Inspiração”, o poeta fica “grávido” de poesia, (“Qual (mil)
agre do mundo/ Me fará gr(ávido) de poesia?”). Desta mistura de letras e 
estilos, surge o inesperado, instante de epifania que faz jorrar água nova e 
cristalina, donde Amorim profere palavras que traduzem um sentimento 
de liberdade observado no poema “Lua em Gêmeos”:

(“Sou senhor do(s) meu(s) des (a) tino(s) / Sem (algo) zes nem (front) 
eiras/ Um todo (in) constante (in) tenso/ Aurora que nasce do (tr) avesso/ 
Lou (cura) das minhas doideiras”). Imbuído deste espírito de liberdade, na 
terceira parte, sob o título A Leveza e o Peso, o poeta reúne poemas que 
versam sobre o erotismo e o amor. Nota-se que o título remete à noção de 
pares de opostos, tão inerente à temática do amor. Os pares (amar-odiar), 
(amar- ser amado), (amar – odiar x indiferença ou desinteresse), são des-
critos por Freud em seu texto “O Instinto e suas Vicissitudes” (1915), como 
as três possibilidades de opostos que o amor admite.

Assim, o amor e o erotismo trazem essa ambivalência intrínseca e são 
permeados pelas pulsões agressivas e mais primitivas que constituem o que 
é da ordem do humano, ultrapassando o aspecto meramente reprodutivo-
-biológico. Os poemas de Amorim em seu “Manual Prático do Erotismo” 
que abre a terceira parte do livro, desnaturalizam e conferem subjetividade 
ao erótico. Escreve o poeta em, “Do Sexo e do Erotismo”, primeiro poema 
deste Manual.

Para se erotizar, não basta só fazer como os outros bichos.
Eles têm cio. Nós também. Mas algo mais.
Eu sei que você deve estar se perguntando:
“Mas eu sou metade bicho”. Principalmente em cima de outra
metade.
Ou às vezes embaixo. Enfim.
Você pode ser bicho por inteiro.
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Pode ser bicha, também.
Não importa. O que importa é que
Parte de mim só quer dividir cromossomos.
A outra parte não quer dividir nada.
A outra parte quer você por inteiro.
E agora.

O desejo em toda a sua complexidade é colocado em cena nestes poe-
mas que tratam do erotismo, definindo muito claramente as fronteiras sutis 
entre os campos da pornografia e do erótico, do prosaico do poético. Nos 
versos do poema “Do Prosaico e do Poético”, o poeta tece (“A treliça dos cor-
pos/Fina, rebuscada, embolada/Uma teia complexa/Que causa até espanto”). 
Ainda dentro de “A Leveza e o Peso”, toda a essência poética do amor cortês, 
sublimado em sua finalidade sexual, aparece nos poemas, “Era uma vez um 
Mundo”; “Soneto do amor Verdadeiro”; “Todos os Poemas de Amor são para 
Você”; “A Despeito do Mundo”. Esse amor que ao transbordar, não cabe mais 
em si, nos convida para uma “Valsa”, fechando a terceira parte.

Não tenha pressa, amor
Isso aqui é uma valsa
Deixa eu te conduzir
Sente o meu corpo colado no seu
Deixa eu te levar
Assim, assim
Só isso.
Eu só quero te beijar
Te beijar
Te beijar
Te beijar...

E por fim, após “Desconstruir o Éden”, desafiar “O Limite do Mito”, 
atravessar “A Leveza e o Peso” do amor e do erotismo, o poeta chega ao 
“Mosaico de Palavras”, quarta e última parte. Ao unir elementos distintos, 
Amorim talha em pedra bruta o seu poema “O Monólito”, sutil jogo de pa-
lavras multifacetadas que pelas hábeis mãos do lapidador irão transmutar o 
final em um novo começo. E o que é a vida senão um grande palíndromo?
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Eu sou
Aquele que foi
Aquele que é Aquele que sempre será
Aquele constante inquebrantável
Que desafia o tempo e o espaço
Eu sou a curva do vento
O corpo blindado da chuva
O peso que desafia a força do humano
O todo maciço Paquidérmico
Monótono Essência imutável
Do início ao fim ainda que fragmento
Palíndromo
Ainda que fragmento Do início ao fim
Essência imutável Monótono
Paquidérmico O todo maciço
O peso que desafia a força do humano
O corpo blindado de chuva
Eu sou a curva do vento
Que desafia o tempo e o espaço
Aquele constante inquebrantável
Aquele que sempre será Aquele que é
Aquele que foi
Eu sou

Os poemas deste “Breviário” nos convocam à contemplação e devem 
ser apreciados em silêncio, no meio das horas, como preces, pequenas pau-
sas no turbilhão do dia. Parafraseando Neruda, se nada nos salva de nós 
mesmos, que nos salve a POESIA. 
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Intercomunicação em obras literárias

Ester Abreu Vieira de Oliveira 
Pertence à AFEL e à Cadeira 27 da AEL, professora e escritora.

Todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é ab-
sorção e transformação de   outro texto. (J.KRISTEVA)

Na Introdução à Semanálise (1974), Julia Kristeva explica que a lin-
guagem poética surge como um diálogo de textos, numa orientação verti-
cal. Assim, um corpus se constrói com uma sequência que se relaciona com 
outras de outros corpora, seja por reminiscência de uma escrita, seja por 
transformação de escritura, anterior ou sincrônica. Também Bakhtin sentiu 
o diálogo da linguagem, sendo ele o primeiro teorizador do fenômeno da 
intertextualidade, mas Julia Kristeva foi quem deu o nome intertextualida-
de. Bahktin fez um ensaio sobre os romances de Dostoiévski apresentando-
-o como criador do romance polifônico, caracterizado pela pluralidade de 
vozes, com uma audição unitária (monológica). Esse tipo de romance não 
é uma inovação do gênero, mas corresponde a um tipo novo de pensamen-
to artístico. Bahktin encara o problema da pluralidade semântica a partir 
do significante. Ele concebe a palavra como unidade migratória e como 
elemento de ligação entre múltiplos discursos. A intercomunicação entre 
obras literárias pode ser de vários tipos: temática, estilística, explícita ou 
implícita. Há intertextualidade sempre que haja alusão a outro(s) texto(s) 
filiado(s) a alguma tradição. 

Julia Kristeva sintetiza e desenvolve as propostas de Bakhtin obser-
vando a oposição entre o discurso dialógico e monológico por uma atitude 
filosófica e um encaminhamento lógico (aristotélico) diverso. O discurso 
monológico decorre na causalidade na continuidade, o dialógico opõe-se a 
ele, um exemplo é o que faz Fernando Pessoa e seus heterônimos.
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Na intercomunicação entre obras literárias, se diz que há influência de 
um precursor em um escritor – seja por uma admiração pura ou simples ou 
como uma oposição ao antecessor, num desvio do precursor que tenta com 
sua obra completar, ou de um mero copista —, mas ele não deixa de ser  um 
“sujeito”, um autor, um criador de uma obra estética. 

Os textos literários, quando nos enviam a outro, são textos-diálogos. 
A respeito desse tema, Julia Kristeva escreve, na obra supracitada, que o 
texto produzido é um novo modo de ser, elaborando a sua própria signi-
ficação. Nesse sentido de texto duplo, um processo de intertextualidade, 
isto é, de texto como absorção (ou réplica) de outro texto, é um fenômeno 
literário em que a palavra deixa de ser a unidade mínima do texto e passa a 
ser o mediador, que “liga o modelo estrutural ao ambiente cultural” (KRIS-
TEVA, 1974, p. 64), e o regulador da mudança da diacronia em sincronia. 
O espaço dos textos dos conjuntos que produzem um deles torna-se um 
espaço intertextual. Logo, intertextualidade é o processo de relacionamento 
dos diferentes discursos do espaço intertextual, e intertexto é o lugar do 
espaço intertextual, sendo compreendido como um texto absorvendo uma 
multiplicidade de textos, todos centrados por um sentido. Aqui, vamos 
compreendê-lo como personagens e motivos, enriquecidos por uma varie-
dade de interpretação, articulando-se em idênticas funções.  Ele só funcio-
na quando o leitor é capaz de perceber a referência do autor a outras obras 
ou a fragmentos identificáveis de variados textos, e pode estar em qualquer 
arte, na pintura, na música e na propaganda. 

Os conceitos sobre multiplicidade, a duplicidade dos textos e a dife-
rença são vários. Quanto ao SINGULAR (o UNO) “o ser unívoco” se con-
funde com o múltiplo (o infinito, o universal) já dizia Espinosa. Contrário 
às teoria cartesiana (Descartes), Espinosa (1992) isolava o ser da totalidade, 
concebia diferenças, distinções. Espinosa afirma, na Ética, que as distinções 
são formais. São atributos da substância única (singular). As variações são 
no modo do UNO (são de seus atributos).

Outros escritores, também, observam que há, na produção da obra 
literária, um único autor. Citamos Stephane Mallarmé, pois ele nota o fenô-
meno de os livros conterem uma repetição de alguma coisa já contada, que 
define a condição de legibilidade literária, e Paul Valery,1  que sentiu quão 
válida é a intertextualidade, desejando mudar a nomenclatura da “História 
da Literatura” (vida e obras de autores), para “História do Espírito” (plurali-

1 VALÉRY, P. apud BORGES,, 1985. p. 17.
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dade da produção do texto literário sem mencionar um só escritor). Harold 
Bloom (2002) afirma que “todo texto é uma leitura de outros textos e que 
nenhum de nós será capaz de pensar uma única idéia.” O único e primeiro 
criador é Deus, os demais são desvios do precursor e, claro, desviar só não 
basta é preciso acrescentar algo que este não pensou. No século XIX, Phila-
rète Charles considerou o processo de simpatia, de atração, como universal 
e constante, considerou que nada vive isolado, “todo mundo empresta a 
todo mundo”.

Além desses escritores, mencionamos Shelley, que, anteriormente, já 
havia sentido a unidade da criação de um poema, quando afirmou que “to-
dos os poemas do passado, do presente e do porvir são episódios ou frag-
mentos de um só poema infinito, erigido para todos os poetas do orbe.”2 
Jorge Luis Borges (1985, p. 18) reitera a afirmativa desses escritores, dizen-
do que, “na ordem da literatura, como nas outras, não há ato que não seja 
coroação de uma infinita série de causas e manancial de uma infinita série 
de efeitos”. Afirma que o livro é um diálogo infinito entre autor e leitor.

Segundo Laurent Jenny, (1976) a intertextualidade torna a obra literária 
perceptível. Assim, só sabemos sobre a estrutura da obra literária por meio 
de sua relação com uma série de textos idênticos: imitação, paródia, citação, 
montagem, plágio, epígrafe, etc. A Laurent, parece-lhe que a intertextualidade 
é problemática nos casos de intertextualidade dupla, como na paródia, onde 
há, ao mesmo tempo, a relação com a obra que caricatura e com todas as obras 
paródicas dentro do próprio gênero, graças ao seu grau de explicitação na obra. 
Explica que o estatuto do discurso, intertextual, é comparável ao de uma super-
palavra, constituída de fragmentos textuais já organizados, já falados. 

Como a soma dos textos existentes é a intertextualidade, existe um 
texto de referência virtualmente presente, levando até o outro todo o seu 
sentido, sem que ele seja anunciado, porque a alusão é suficiente para in-
troduzir, no texto central, um sentido, uma representação, uma história ou 
um conjunto ideológico. A transformação intertextual permite uma modi-
ficação de conteúdo. Ela provoca uma leitura múltipla, porém a forma do 
discurso intertextual impõe ao texto uma linearidade monológica. Segundo 
Jenny, a intertextualidade não é sintoma de crise cultural. Ambas, intertex-
tualidade e crise cultural, não são mais que o fruto do acaso e do gosto. 

A diferença determina o repetido (a repetição). A diferença em pro-
fundidade faz parte da repetição superficial que é o presente, enquanto a 

2 SHELLEY, Apud BORGES, 1985. p. 17.
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diferença é o passado. A cada instante, na teoria bergsoniana3 tem-se todo 
o passado, mas em graus e níveis diferentes. A diferença está entre duas 
repetições: a superior (presente) e a profunda (passado; memória). Eliot 
declara que toda obra nova está inserida em uma ordem simultânea com as 
precedentes. Há no novo um desejo de ultrapassar o cenário antigo. E são 
os antigos que formam os modernos.

Os ecos, os reflexos, os duplos, as almas não são do domínio da seme-
lhança ou da equivalência. Não há substituição possível. A repetição é sin-
gular e não é o Mesmo. Ela é a transgressão (DELEUZE, 1988, p. 24); “põe a 
lei em questão, denuncia outra realidade, mais profunda e mais artística”. A 
repetição é possível contra a lei da natureza, quando sai do geral.  Porque a 
repetição de um prazer, de um passado, de uma paixão, chega ao tédio, fica 
comum é como levantar e se vestir todos os dias e andar colocando um pé 
diante do outro, é fastidioso, é triste, pois não há mudança e muitas pessoas 
fazem isso, na há originalidade.  Logo se a repetição está segundo a lei da 
natureza, conforme ela, a repetição é impossível, pois não basta repetir (fa-
zer o movimento), mas produzir na obra um movimento capaz de comover 
o espírito, capaz de fazer desse movimento uma obra. (DELEUZE, 1988, 
p. 29). É necessário inventar vibrações que atinjam o espírito. A repetição 
nada muda no objeto (Idem, p. 127) que se repete, mas muda alguma coisa 
no espírito que a contempla.

Segundo Borges (1986, p. 32), “[...] la repetición de cualquier estado 
comportaría la repetición de todos los otros y haría de la historia universal 
una serie cíclica”.Há duas ordens a das semelhanças e a das conformidades 
com a variação dos elementos em relação a um modelo com a variação dos 
elementos em relação a um modelo, ordem da equivalência. A igualdade em 
situação diversa, nunca é repetição. A repetição só é possível por meio da iro-
nia ou pelo humor, sendo transgressão, excesso (Cf. Quixote verso Amadis). 

Na repetição há o jogo teatral da morte e da vida, ou o jogo mítico 
da perdição e da salvação, da doença e saúde4 Há o eterno retorno, a po-
tência da repetição que se opõe a seu igual.A cópia se torna um simulacro 
e a semelhança é a repetição que já é o diferente. O simulacro não é uma 
simples cópia da cópia. Ele é uma imagem destituída de semelhança. Ele é 

3 Cf. Matéria e memória de BERGSON, H.., 1990.
4 Cf. Nietzsche, a repetição no Eterno Retorno, Zaratustra doente e convalescente. H, , na 

repetição,  jogo místico da perdição e da salvação, da morte e da vida que é a da repetição 
no eterno retorno). 
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o Diferente5.
O eterno retorno (DELEUSE, 1988, p. 385) “não é o retorno do Mes-

mo, do Semelhante ou do Igual, [...] ele não pressupõe qualquer identidade 
[...] ele se diz de um mundo sem identidade, sem semelhança, sem igual-
dade. Ele se diz de um mundo cujo próprio fundo é a diferença [...]”. Para 
Deleuze, (1988, p. 432) o simulacro é o sistema em que o diferente se refere 
ao diferente por meio da própria diferença. O sistema do simulacro afirma 
a diferença (Idem, p. 469). Os simulacros são os sistemas em que o diferente 
se refere ao diferente pela própria diferença.  O mito tem uma estrutura 
circular.   Segundo Deleuze (1974, p. 263), as cópias (ou ícones) são boas 
imagens, são dotadas de semelhança, “são possuidoras em segundo lugar, 
pretendentes bem fundados, garantidos pela semelhança; os simulacros são 
como os falsos pretendentes, construídos a partir de uma dessemelhança, 
implicando uma perversão, um desvio essenciais”, são imagens sem seme-
lhança.  O homem é simulacro de Deus, ele perdeu a semelhança divina 
embora conserve a imagem, existência estética. O simulacro representa o 
interior da máscara num espaço cênico.

O teatro é o movimento real. A essência do movimento é a repetição. 
O ator desempenha um papel que desempenha outros papéis. Na repetição 
há o trágico ou o cômico. No movimento os atores produzem algo novo 
na história. A diferença entre o cômico e o trágico diz respeito à natureza 
(DELEUZE, 1988, p. 42)  do saber recalcado- o natural simples, dado do 
senso comum e o terrível.

Na repetição (Idem, 1988, p. 44), o Mesmo – os elementos diferentes 
têm o mesmo conceito. A repetição aparece como o diferente. O recalque 
só é positivo quando há o princípio do prazer que difere do princípio da 
realidade.6  O princípio do prazer é psicológico. A repetição na rima – é 
verbal. Ela diferencia uma palavra da outra. Marca valores de timbre a ser-
viço do ritmo. A diferença difere da alteridade, pois dois temas diferem 
quando são outros. Assim, os nomes não têm os mesmo sentidos: bonito/
formoso; estrela dalva/,  estrela da manhã; alvo/branco – o ser é o mesmo, 
mas a modalidade é outra.

O eterno retorno, no conceito de Deleuze (1988, p. 83) não faz o mes-
mo retornar, mas o que retorna é o diferente. Porém, “retornar é o devir – 

5 Cf. O homem é a imagem de Deus pelo pecado, mas pela criação foi a imagem e seme-
lhança de Deus.

6 Cf. Freud, em Além do princípio do prazer.
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idêntico do próprio “devir”. É a identidade com segunda potência. (Idem, p. 
81) Na idéia de Nietzche, o que retorna não é o todo, o Mesmo, mas partes 
do todo. O eterno retorno no teatro são metamorfoses e máscaras. Borges 
(1986, p.45 nota) explica que: “Todo, en El cielo inteligible, está en todas 
partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada 
estrella es todas las estrellas y el sol.”

A representação infinita leva a essência, o fundo e a diferença entre 
ambos. Ela é objeto de um duplo discurso o da propriedade e o da essência. 
A oposição supõe a diferença. A representação infinita é memória que se 
conserva (DELEUZE, 1988, p. 103). A repetição é um conservatório, uma 
potência da própria memória.

A multiplicidade — múltiplo e variado — (em oposição a um (singu-
lar) conceito de Platão) se relaciona com repetição que não é a permanência 
do UNO nem a semelhança do múltiplo, é o diferente. A repetição impli-
ca na destruição do UNO (singular). O eterno retorno constrói a ficção, a 
ilusão  (o simulacro) do mesmo (UNO) e do semelhante. Quando se diz 
o MESMO (igual) pensa-se no que difere e permanece diferente. Assim o 
eterno retorno, diz Deleuze (1988, p. 209) “é o mesmo do diferente, o uno 
do múltiplo, o semelhante do dessemelhante”.

No ensaio evolução literária, os formalistas russo, pertencentes ao 
Círculo Linguístico de Moscou, alertam que “um mesmo elemento tem 
funções diferentes em sistemas diferentes”. Tânia Carvalhal (1994, p. 47) 
conclui que “um elemento retirado de seu contexto original para integrar 
outro contexto, já não pode ser considerado idêntico. A sua inserção em 
novo sistema altera sua própria natureza, pois aí exerce outra função”. 

Esclarecemos que no intertexto com o mito de Don Juan, apoiando-
-nos em duas obras dramáticas da literatura espanhola que tratam do mes-
mo motivo: o comportamento de um sedutor e o seu trágico fim, estão 
presentes as tensões de vida e morte, em torno das quais giram todas as 
personagens e motivos. 

Narrar uma história, sendo ela anteriormente contada em outro li-
vro, é um procedimento literário sentido por vários escritores. Mallarmé 
observa o fenômeno de os livros conterem “uma repetição contada” que 
define a condição de legibilidade literária. Cervantes, em Don Quixote de 
La Mancha, 7  utiliza esse recurso, com um narrador usando de uma tradu-

7 No capítulo IX, na primeira parte de Don Quijote de la Mancha o narrador nos diz que 
as aventuras de Don Quijote procediam da História de Don Quijote de la Mancha, escrita 
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ção de um texto de Cid Hamete. Borges (1986), também, se apropria desse 
procedimento de recontar em Pierre Menard, autor del Quijote. 

Portanto, não será novidade a inter-relação existente entre El Burla-
dor de Sevilla e Don Juan Tenorio. Tampouco, será a inter-relação entre El 
Burlador e ¿Tan larqo me lo fiáis?, obra esta, considerada por Blanca de los 
Ríos como anterior, cronologicamente, a El Burlador de Sevilla, mas supe-
rior esteticamente a ele, e vista por Américo Castro como posterior.8 Isso 
se explica porque, na formação de um texto poético, como aponta Julia 
Kristeva, há um movimento  simultâneo de absorção e modificação. E é o 
deslocamento que nos interessa, mas não o juízo de valor. 

A mudança de afirmação e negação de um texto em outro texto faz 
com que sejam apontadas várias obras como precedentes literárias de El 
Burlador de Sevilla ou de Don Juan Tenorio. Victor Said Armesto indica, em 
seus estudos, os elementos lendários de EI Burlador. Como exemplo, cita-
mos o romance do “Galán caminito de la iglesia” que poetisa a história de 
um namorador indo para a igreja não para rezar, mas para ver as moças, e,  
no meio do caminho encontrou-se com uma caveira. Irreverente, deu-lhe 
um pontapé e convidou-a para uma festa em sua casa à noite. A caveira vai à 
casa do rapaz e o convida para ir à noite à igreja onde estava a sua sepultura. 
O rapaz não entra na sepultura, apesar do convite da caveira e recebe dela 
uma lição de respeitar os mortos. Essa lenda e outras, localizadas por Victor 
Said Armesto, reproduzem a situação fundamental de El Burlador: as aven-
turas do sedutor e o convite macabro, logo as tensões vida versus morte. 

Mercedez Sáenz-Alonso (1969, p. 103-104) não faz um bom julga-
mento de El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Para ela, a maior 
parte dos dom-joões, personagem sedutora de diferentes obras, são su-
periores ao da obra de Tirso. Contudo, como antecedentes do sedutor de 
Tirso, indica os protagonistas de El Infamador, de Juan de la Cueva, de La 
Fianza satisfecha, de Lope de Vega (obras mencionadas), de Esclavo del de-
mônio, de Amescua, e de Lava Mundi dos jesuítas de Ingolstadt,9  esta obra 
na parte da participação de Don Juan no macabro convite. 

Nossa referência às obras antecedentes a El Burlador de Sevilla acon-
tece por dois motivos: o primeiro, como ilustração, a título de curiosidade, 

por Cide Hamete Benengeli, historiador árabe.
8 Para Américo Castro, El Burlador serviu como recurso imediato de Tan largo …, ficando 

esta obra como uma refundiçãoo tardia de El Burlador.
9 Saint-Paulien (Don Juan: mythe et réalité. Paris: Plon, 1967. p. 55-6) não crê que essa obra 

seja antecedente da obra de Tirso.
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e o outro, como justificativa de que a obra literária é aberta e, por isso, ela 
tanto recebe as influências de sua época e das anteriores, quanto oferece à 
futura sua contribuição, como sucede com Don Juan Tenorio, de Zorrilla, 
que continua temas, motivos e personagens de El Burlador de Sevilla. 

No contexto de intercomunicação textual, a personagem Don Juan 
torna-se um exemplo de um complexo movimento de afirmação e negação. 
O inter-relacionamento em discursos de diferentes épocas ou diferentes 
áreas linguísticas é um procedimento antigo do texto literário, tanto pode 
ocorrer com textos anteriores ao autor como contemporâneos seus. Basta 
lembrar as relações temáticas e formais de obras do passado com a Bíblia 
ou com os textos Greco-latinos. Exemplo são as obras: Quixote, Divina Co-
media, e em obras de San Juan de La Cruz, Fray Luis de León, entre outros. 
Exemplo de obras que se relacionam com o passado, com textos Greco-
-latinos: Eneida, de Virgilio, Divina Comedia, de Dante, e de obras que são 
fontes de citações, modelo estrutural, personagens e situações anteriores: O 
Lazarillo De Tormes, Os Lusíadas, Don Quixote, A Celestina.

Segundo Laurent Jenny (Poéthique,1976) “as obras intertextuais não 
são sintomas duma crise cultural, mas [...] o fruto do acaso e do gosto [...]” 
A intertextualidade condiciona a obra a ficar inacabada a permitir um pros-
seguimento. Ela caminha para o futuro. Leyla Perrone-Moisés (Poéthique, 
1976, p. 217) diz que a obra “acabada” é a obra historicamente liquidada, 
aquela que nada mais diz ao homem [...]” Cita Barthes no conceito de cir-
cularidade infinitas linguagens e explica que “em vez de conduzir progres-
sivamente à totalidade, dissemina os fragmentos, avança em espiral e em 
perda, apagando os rastos de outrem como os próprios” (Poéthique, 1976, 
p. 219.)10 . Leyla apresenta a diferença entre a intertextualidade da poética  
e da crítica. Enquanto o crítico declara o que escreve sobre a(s)obra(s) o 
discurso poético engloba a estrutura do texto do outro. Aponta a inter-
textualidade de critica como a escrita de intertexto sobre outro texto que 
dialoga com o outro. 

No uso de citação, há uma certa intertextualidade. Para alguns críti-
cos, a citação literal já é uma paródia.  Em SZ, Barthes (1980) estilhaça a 
novela Sarrasina de Balzac. Coloca-a em fragmentos em sua crítica e deixa 
a novela de Balzac inteira no final da obra.. Há um intertexto de Balzac e no 
discurso crítico de Barthes se harmonizam vozes a de Balzac e a de outras 

10 Cf. a ironia de Borges, em Pierre Menard autor del Quixote, Ficciones, p.47-59 , narrativa 
borgeana com intertextualidade do Quixote, uma espécie de crítica)
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vozes que são intertexto cultural de Balzac. São discursos que apontam o 
infinito. Há disseminação, colagem mistura.

A partir do século XIX, entre as várias características das obras lite-
rárias, está a multiplicação de seus significados, que solicitam uma leitura 
múltipla.11  Os poemas também não permitem uma leitura unitária. Há ne-
les uma variedade temática e mistura de discurso que fazem a crítica depa-
rar com problemas das relações entre diferentes discursos, entre diferentes 
textos.12

Os críticos contemporâneos começam a apontar nos textos alusões, 
citações, paródias, pastiches, plágios inseridos na tessitura do discurso lite-
rário sem que seja possível eliminá-lo do que lhe fosse original, específico. 
Assim são observados em O Auto da Compadecida de Saussuna os intertex-
tos narrativos nordestinos e gêneros medievais. Também há herança cultu-
ral de autos, farsas e comedias, e em Beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues, 
intertexto jornalístico.

A novidade do inter-relacionamento, a partir do século XIX, é que foi 
assumido implicitamente pelos escritores. Sem a preocupação de fidelida-
de (de imitação). O que é novo é que se realiza em forma de reelaboração 
ilimitada da forma e do sentido, em termos de apropriação livre. Borges 
(1986,.44)  declara que:

Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno 
antiguo: ya que a nadie le gusta [...] deber nada a sus contempo-
ráneos. Los repetidos pero insignificantes contactos de Ulisses 
de Joyce con La Odissea homérica, siguen escuchando – nun-
ca sabre porqué – la atolondrada admiración de la crítica; [...] 
Otras derivaciones no faltan.[...]

Rubén Darío (nicaraguense 1867- 1916) renovou formas e linguagem 
dos poetas modernos na literatura espanhola e modo de sentir a palavra 
poética determinante na influência da poesia francesa. Espelhou-se nos ro-
mânticos, principalmente em Victor Hugo. Mais tarde, e de forma decisiva, 
chega à influência dos parnasianos: Théophile Gautier, Catulle Mendès e 
José María de Heredia. Por último, o que termina por definir a estética da-
riana é sua admiração pelos simbolistas, e entre eles, acima de qualquer ou-

11 As personagens dos romances começam a representar diferentes “vozes” (polifonia) (ro-
mances de Dostoiviéscki, Joyce, Kafta, começam a ser estudados nesse sentido.

12 Nesse sentido, poemas de Apollinario, Mallamé e Pessoa são estudados.
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tro, Paul Verlaine. Osmótico – influência recíproca -, pois Paris de 1893 lhe 
serviu para introduzir-se na Grécia, Roma, isto é, na cultura mediterrânea.  
Em Paris, Rubén conheceu a sabedoria de Verlaine, o mistério de Mallar-
mé e ainda conheceu Bauville, Poe, Rossetti, D`Annuzzio e outros. Tudo o 
que viu e conheceu veio enriquecer seus procedimentos cosmopolitas. Na 
versificação retornou ao hexâmetro latino, e, no prólogo de Cantos de Vida 
y Esperanza (1905), faz a defesa desse emprego. Visitou vários países (Ni-
carágua, Chile, Argentina, Espanha, Cuba, Brasil, entre outros. Depois de 
criado à semelhança do escritor europeu, volta às suas origens americanas 
(indígena) à poesia náhualt, aos ritmos africanos. Assim também ocorre 
com outros poetas viajantes que saem de sua pátria e voltam enriquecidos 
por outros ritmos e voltam à realidade de sua pátria: Octavio Paz, Neruda, 
João Cabral, que tem ecos do canto andaluz em A Palo Seco, e do nordeste 
brasileiro em Morte e Vida Severina. Citando, ainda, uma declaração de 
Borges (1985, p. 17 -180: sobre fusão de cultura nos textos literários:

[...] todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir, son 
episodios o fragmentos de un solo poema infinito, erigido por 
todos los poetas del orbe [...] en el orden de la literatura, como en 
los otros, no hay acto que no sea coronación de una infinita serie 
de causas y manatial de una infinita serie de efecto [...]

Explica Claudio Guillén (1985, p. 47) :

Bajo el signo de la poesía se expresará de distintas maneras la 
sed de integración de un mundo descoyuntado, fracturado por el 
saber histórico y la conciencia de las nacionalidades. La literatura 
viene a saciar ese deseo. Se busca en las artes, una vez más, el mi-
crocosmos, la unidad de una humanidad de la analogía orgánica 
o biológica, tan sobresaliente a principios del siglo XIX. [...]

Para Eduardo Coutinho (203) a compreensão das obras literárias 
modifica-se com o tempo. O que foi cômico se converte em trágico, o que 
foi excelente, em banal.  Na Lei histórico-literária, cada escritor é percebi-
do não isoladamente, mas sobre o fundo da tradição. É comparado pelas 
normas estéticas. O escritor revive quando começa a ser percebido de uma 
nova maneira. As revoluções literárias criam novos valores e restabelecem 
os velhos. A memória de um poeta pode ser honrada com incenso e com o 
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trabalho da destruição. E Viktor Zhümursks (1992, p. 195) declara que as 
influências ocorrem por influência da personalidade e da obra de um sobre 
o outro; influência do conteúdo ideológico, mas pondera que é difícil, pois 
o poeta não adapta idéias, mas motivos poéticos, imagens artísticas concre-
tas, e por atuação artística. Então aconselha que se comece por analisar a 
obra pela composição da obra, o ambiente, o uso de motivos (casamento, 
roubo, etc.) e não é possível examinar a analogia em temas ausentes, é ne-
cessário fazer a comparação de temas idênticos numa função de composi-
ção análoga, coincidência temática e composição.

Toda repetição no discurso traz o princípio de um poder sobre aquele 
que ali expõe. O poder do discurso, sua faculdade de repetir e de ser repeti-
do, numa cadeia de magnetismo. Há duas espécies de repetição a repetição do 
pensamento e a repetição da palavra.  A citação, segundo Butor, é intertextual. 
Dessa maneira a crítica é intertextual. O escritor passa pela literatura não de-
clara, dialoga com outros escritores sem os chamar pelos nomes. A crítica usa a 
citação, mas cita os nomes. Assim, ela detecta. Exemplos: García Márquez, em 
Cem Anos de Solidão, toma de Juan Rulfo frases que estão em Pedro Páramo 
e incorpora à obra e, também personagens de Carpentier, El Siglo De Las Lu-
ces, de Vitor Hugo, de Cortázar, Rayeuela,  de Fuentes,  La Muerte De Artenio 
Cruz,  e outras citas, personagens de obras suas anteriores e de Vargas Llosa. O 
Quixote contém a poética de Tarso, a ironia de Ariosto, colóquios de Erasmo, 
aventuras de Amadis de Gaule e Tirant lo Blanc, églogas de Garcilaso, sonetos 
de Camões, metamorfoses de Ovídio, batalhas de Lepanto, incompatibilidade 
de Lope e Cervantes, sistemas latino espanhol e italiano. Modelos de intertextu-
alidade de reminiscências, para dar um tom arcaico ao texto visível é a Crônica 
de Malermot, de Reinaldo Santos Neves, ou em forma de crônicas Virgilia del 
Almirante de Roa Bastos e Los Peros del Paraíso de Abel Pasos.

Na parodia se sacraliza o passado, que é questionado e não destruí-
do. A intertextualidade relaciona leitor – texto. Se uma obra fosse original, 
não teria sentido para o leitor. O sentido e a importância de qualquer texto 
advêm de ele fazer parte de um discurso anterior, pois a competência para 
a legibilidade literária se adquire na prática de vários textos que faz a sensi-
bilidade do leitor o que torna um leitor mais sensível à repetição.

Antes de 60 e dos formalistas russos, pensava-se na relação de uma 
obra só com ela mesma. A obra era uma realidade viva em sua própria pá-
gina. A intertextualidade relaciona a obra com o código e com o conteúdo 
formal da obra, com o gênero, uma paródia se relaciona com uma paródia, 
uma citação com outra, e assim sucessivamente as obras intertextuais não 



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 33, 2019

representam crise cultural, mas é fruto do acaso e do gosto da lembrança 
ou da revolta com um cânone (política, social, religioso) uma atitude lú-
dica, exploradora ou tendência à crítica; A intertextualidade é o trabalho 
de transformação e assimilação de vários textos, opondo por um texto que 
modifica o sentido dos textos anteriores sem destruí-los. Se não há negação 
(desvio) de um texto para o outro não há intertextualidade.

Por último, citando um esclarecimento de Borges (1085, p.158): 

[...] La literatura no es agotable, por la suficiente y simple razón 
de que un solo libro no lo es; El libro no es un ente incomunica-
ble: es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una li-
teratura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el texto que 
por la manera de ser leída; si me fuera otorgado leer cualquier 
página actual – ésta, por ejemplo – como la leerán el año dos mil, 
yo sabría cómo será la literatura el año dos mil. La concepción de 
la literatura como juego formal conduce, en el mejor de los casos, 
al buen trabajo del periodo y de la estrofa, a un decoro artesano 
[...] y [...] dictadas por la vanidad (Gracián Herrera Reissig”. [..] 
Un libro es un diálogo, una forma de relación”

O texto está sempre vinculado ao gênero a que pertence e aos textos 
que ele leu. O escritor reúne e condensa em poucas palavras as consequên-
cias de uma variada sucessão de estímulos. É por isso que o horizonte do 
grande escritor extrapola o nacional. 

Quanto ao tema, é ele que propicia uma “escritura” e uma leitura lite-
rária. Ele exerce a função utilitária. Estrutura a obra. Há elementos temáti-
cos que são irrepetíveis, mas uma obra parte deles a ideia sutilmente. Assim, 
por exemplo, na II parte do Quixote, no capítulo 23, o episódio da Cueva de 
Montesinos, onde Don Quixote sonha ou tem uma visão. Este tema afetará 
metonimicamente toda a segunda parte, a pesar de a cena não se repetir.

O elemento temático encadeia um poema com outros poemas e com 
sucessivos momentos do próprio poema13  de forma intertextual e intratex-

13 Um exemplo de repetição em poema  são as Cantigas de amigo que têm uma estrutura 
muito formalizada e rígida que se baseia na repetição. Os elementos característicos são: 
o Paralelismos: repetição da mesma ideia em duas estrofes sucessivas nas que só mudam 
as palavras finais de cada verso ou a ordem delas, com o que varia a rima. A leixa-pren, 
repetição dos segundos versos de um par de estrofes como primeiros versos do par se-
guinte,  e o refrão.
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tual. O tema congrega e estrutura as sucessivas partes de uma ora mediante 
a sua vinculação com a vida e a literatura. Para Borges a aparição fugitiva 
de uma cor, de uma flor, do menor objeto, pode ser reveladora, do ponto de 
vista de sua função, como o argumento inteiro da obra. Assim o pouco se 
faz muito. Rilke diz que faz falta “uma monografia do azul”. Blume (1966) 
observou a função da água em diversos poemas alemães. O tema é o que 
o escritor modifica e modula e transforma. No tema da cor, por exemplo, 
que é repetido, o mais significativo é a atitude diante dela. O azul é um tema 
que o Romantismo privilegia “cor do ideal”, do sonhado e remoto, da ilu-
são, da fantasia, da arte, do sonho. No simbolismo Novalis, poeta sombrio, 
alemão, o azul é sinônimo do que é puro, divino, celeste, como a misteriosa 
“Flor azul”. Este simbolismo continuará transformando em poemas outros 
poetas alemães. Mallarmé vê AZUR – céu e azul ao mesmo tempo. Será o 
código dos simbolistas. (Rubén Darío: Azul (1988) e o poema em prosa 
El pájaro Azul, e O Pássaro Azul obra teatral de Maurice Maeterlinck. Os 
monocromáticos quadros de Van Gogh: Primavera amarela. Também, o 
amarelo está presente nos poemas de Juan Ramón Jiménez,  Poema Mági-
cos y Dolientes (1909): onde o amarelo cerca colinas, cemitérios de crianças, 
pomares, sol, borboletas, rosas: “Abril venía, lleno/ todo de flores amarillas 
amarillo el Arroyo”   --- “Guinaldas amarillas escalaban/ los árboles; El da/ 
era una gracia perfumada de oro,/ en un dorado despertar de vida/ Entre 
los huesos de los muertos/ abría Dios sus manos amarillas”. E García Lorca, 
no poema Campana, na obra Cante Jondo, dá cor à torre: “torre amarilla”.

Outros exemplos são: o tema do louco, frequente no Renascimento: Or-
lando Furioso, poema épico de Ludovico Ariosto, Don Quixote de la Mancha 
e El Licenciado Vidriera de Cervantes, El Rey Lear de Shakespeare. O tema do 
cavaleiro perfeito em: Amadis de Gaule; A cidade; Joyce, Sábato, Vargas Llosa, 
Machado de Assis. O tema do bufão, que emprega Velázquez, Shakespeare 
(Falstaff) e, no teatro clássico o do gracioso, um tipo do bobo no teatro clássi-
co espanhol, é, por, exemplo, Catalinón , em  El Burlador de Sevilla.

Daí se conclui, dadas as riquezas que nos oferecem as obras literárias 
para o nosso estudo, que todo estudo literário sobre qualquer assunto tem 
que ser “comparativo” e, necessita que o leitor tenha um leque de leituras, 
pois o conteúdo ideológico de uma obra de arte na está vinculado a uma 
realidade histórica. 

A intertextualidade é uma teoria do texto, mas não um método de 
pesquisa das relações entre poemas ou romances ou drama, ela nos abre 
o caminho da leitura, e, para isso, necessita do amparo de outras ciências 
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como uma base semiótica, porque, já disse Riffaterre (1989) a obra não sig-
nifica somente o que diz. Há um “sobredeterminado” carregado de virtude 
simbólica. Na concepção desse crítico, intertextualidade encerra as pala-
vras, as estruturas temáticas, as formas e os códigos culturais. 
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A Literatura do Espírito Santo na década de 
1920 e a presença de Maria Antonieta Tatagiba

Francisco Aurelio Ribeiro  
Professor e Escritor. Pertence à Cadeira 06 da AEL da qual é Presidente.

A década de 1920 foi de grandes transformações na vida cultural li-
terária capixaba. Após a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Es-
pírito Santo, em 1916, criou-se, em 1921, a Academia Espírito-santense de 
Letras e seus idealizadores foram Alarico de Freitas, advogado e professor, 
filho do renomado político e jurista Afonso Cláudio; Garcia de Rezende, 
jornalista; Elpídio Pimentel, conceituado professor de Literatura. Esse foi o 
núcleo fundador da AEL. De sua fundação, não constou nenhum nome de 
mulher, embora Guily Furtado Bandeira (1894-1970), jornalista e funcio-
nária pública nascida em Vitória, já fizesse parte da Academia Paraense de 
Letras, desde 1913. No entanto, mulheres escritoras capixabas já existiam, 
escrevendo em jornais e revistas, desde as pioneiras Adelina Tecla Correia 
Lírio e Orminda Escobar, no século XIX. 

Em 1923, Manoel Lopes Pimenta e Elpídio Pimentel criaram a revista 
Vida Capichaba, o primeiro órgão de divulgação cultural do Espírito Santo 
e que durou 54 anos. Foi nessa revista que as escritoras capixabas se des-
tacaram, pelo espaço que lhes foi dado por seus editores, e que tornaram 
conhecidos os nomes das poetisas Maria Antonieta Tatagiba (1895-1928) 
e Haydée Nicolussi (1905-1970), dentre outras. Desde 1924, a revista Vida 
Capichaba passou a publicar poemas de Maria Antonieta, e, em 1925, fez-
-lhe uma entrevista, que a tornou mais conhecida pelos leitores da revista. 
Em 1926, a Vida Capichaba inaugurou sua Seção Biográfica com uma re-
portagem sobre Maria Antonieta Tagagiba, que, no ano seguinte, assume 
a direção do jornal são-pedrense A Semana. Ainda em 1927, Maria Anto-
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nieta Tatagiba publica seu único livro Frauta Agreste, com 42 poemas, por 
uma editora do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, já sofrendo do mal que 
a mataria, é internada no Sanatório Guanabara, no Rio de Janeiro, vindo a 
falecer no dia 13 de março do ano seguinte, 1928, em sua residência, em São 
Pedro de Itabapoana, deixando marido e três filhos.

Com o lançamento de Frauta Agreste, em 1927, poesias, Maria Anto-
nieta Tatagiba inaugura a produção poética das mulheres capixabas. Antes 
dela, só Guily Furtado Bandeira publicara um livro de contos, Esmaltes 
e Camafeus, em 1914. Jairo Leão, o pai da Danusa e da Nara, foi o pri-
meiro crítico literário a saudar a publicação de Frauta Agreste, em 1927, 
chamando-o “livro excelente”, destacando-lhe o sentimento, a ambiência, a 
novidade da expressão e a singularidade da forma. Também o escritor Men-
des Fradique, pseudônimo do médico capixaba José Madeira de Freitas, 
dedicou-lhe um capítulo de seu livro Ideias em Zig-Zag, de 1928. O livro 
de poemas de Maria Antonieta Tatagiba é obra híbrida, de formato parna-
siano-simbolista, ainda não totalmente inserido na linguagem modernista 
que despontava no cenário nacional, teve prefácio de Maria Eugênia Celso, 
a grande líder feminista dos anos 1920-30, e uma boa repercussão local e 
nacional. Todavia, só terá essa edição, por mais de oitenta anos.

Embora o Modernismo tenha sido instalado, oficialmente, em 1922, 
pela Semana de Arte Moderna, em São Paulo, ele não repercutiu, imedia-
tamente, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os escritores capixabas da 
década de 20 eram de tradição romântica ou realista, parnasiana ou sim-
bolista, como no resto do país. Somente em 1928 encontraremos ecos do 
Modernismo no Espírito Santo com Achilles Vivacqua, Haydée Nicolussi e 
Newton Braga, dentre poucos outros.

O ano da morte de Maria Antonieta Tatagiba, 1928, foi emblemático 
para as letras capixabas. Luiz Adolpho Thiers Velloso, membro da AEL, 
criou o jornal A Gazeta, tendo seu criador falecido pouco tempo depois, 
em 1930, deixando publicadas obras de valor jurídico, jornalístico e algu-
mas ficcionais. Haydée Nicolussi foi a primeira colunista social do jornal, 
comentando sobre tudo na sociedade da época.

Mendes Fradique, pseudônimo do médico capixaba José Madeira de 
Freitas (1893-1944), é o principal escritor capixaba fora do Espírito Santo, 
nos anos 20, e o nosso primeiro cronista de estilo modernista, apesar de 
criticá-lo. Seus livros Contos do vigário, 1922, A lógica do absurdo, 1926, 
Ideias em Zig-Zag, 1928 e, principalmente, História do Brasil pelo méto-
do confuso, 1927 e Gramática pelo método confuso, 1928 o tornaram co-
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nhecido nacionalmente como o principal escritor satírico daquela geração. 
O espírito de suas obras é o mesmo do movimento antropofágico lançado 
por Oswald de Andrade, em 1928.

No mesmo ano, em janeiro, Haydée Nicolussi (1905-0970) publica 
“Vitória do Espírito Santo”, na Vida Capichaba, que pode ser considerado 
o primeiro poema modernista capixaba feito no Espírito Santo. Haydée Ni-
colussi, escritora, jornalista, professora de línguas, foi uma “revolucionária 
romântica”, como a chamou Drummond, e uma das principais escritoras de 
sua geração. 1928 foi, também, em dezembro, o nascimento de Renato José 
da Costa Pacheco, que se tornaria o principal intelectual capixaba do século 
XX, como Afonso Cláudio o fora antes dele, e que muito engrandeceria, no 
futuro, as letras e a cultura capixaba.

Ainda em 1928, o jornalista João Calazans iniciou a divulgação dos 
modernos em sua coluna “Última Hora” na revista Vida Capichaba e, jun-
tamente com Garcia de Rezende, estabelecia diálogo com os “antropofagis-
tas” de São Paulo. Achiles Vivacqua, irmão de Atílio Vivacqua, Secretário 
de Instrução do Governo Aristeu Borges de Aguiar, nascido em Cachoeiro 
de Itapemirim, publicou poemas na Revista de Antropofagia, nº 3 e 10, 
e constitui-se um dos representantes capixabas no grupo modernista mi-
neiro, tendo participado de várias revistas como A Revista, Verde e Leite 
Criôlo. Em 1928, Achilles Vivacqua publica, em Belo Horizonte, o livro de 
poemas modernistas Serenidade, o primeiro de um autor capixaba, estilo 
que teria poucos seguidores em nosso estado.

Nessa época, o Espírito Santo era governado por Florentino Avidos, 
que passou o governo para Aristeu Borges de Aguiar. Vivia-se a prosperida-
de da alta do café, o teatro Carlos Gomes tinha sido inaugurado, bem como 
a ponte Florentino Avidos, ligando Vitória ao continente e a ponte sobre o 
rio Doce, unindo o então próspero sul capixaba ao ainda quase selvagem 
norte. A vida cultural existia nos dois únicos polos regionais: Vitória, no 
centro e Cachoeiro de Itapemirim, no sul. São Pedro de Itabapoana, onde 
viveu Maria Antonieta Tatagiba seus últimos anos, tinha sido desmembra-
do de Cachoeiro e feito município em 1897 e foi o segundo município mais 
populoso do Espírito Santo, depois de Alegre,na década de 1920,  até perder 
sua autonomia para Mimoso do Sul, em 1930. 

No ano seguinte ao da morte de Maria Antonieta,em 1929, haveria 
o craque da bolsa de Nova Iorque, a quebra das principais fortunas capi-
xabas, construídas sobre a monocultura do café, e, em 1930, a debanda-
da dos principais intelectuais capixabas, incluindo o próprio governador e 
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seus apoiadores, após o golpe de Getúlio Vargas. Seriam outros os tempos, 
pois o Brasil e o Espírito Santo viveriam o longo período Vargas, que du-
raria quinze anos. São Pedro de Itabapoana nunca mais recuperaria seu 
esplendor dos anos 1920, embora o tombamento de seu sítio histórico pelo 
Conselho Estadual de Cultura, em 1987, tivesse voltado o olhar das novas 
gerações capixabas para o seu passado e para a figura de Maria Antonieta 
Tatagiba, a poetisa que a consagrou. 

Diferente do que aconteceu com a sua cidade de adoção, o nome de 
Maria Antonieta Tatagiba, a poetisa são-pedrense, sempre seria lembrado, 
pois, em 1939,onze anos após a sua morte, foi a primeira mulher a entrar 
na Academia Espírito-santense de Letras como Patrona da cadeira 32, a ser 
ocupada pelo professor José Paulino Alves Junior, que a homenageou em 
seu discurso de posse, no Clube Vitória, em 08 de março de 1941. Na oca-
sião, o viúvo de Antonieta  agradeceu as palavras do empossando e revelou 
seu desejo de ver reeditado Frauta Agreste com o acréscimo de poesias que 
nele não constavam, conforme escreveu Karina Rezende em “Alma de Flor. 
Maria Antonieta Tatagiba: vida e obra”, 2007.

Há setenta anos, no dia dezoito de julho de 1949, por iniciativa do 
Presidente da Academia Espírito-santense de Letras, Eurípedes Queiroz do 
Valle, ocorreu, na sede da AEL, sessão preparatória para fundação da Aca-
demia Feminina Espírito-santense de Letras. Na abertura da sessão, o aca-
dêmico Collares Júnior justificou a criação de uma Academia das Mulheres 
na terra de Luísa Grinaldi e Maria Ortiz, pela atuação do intelectualismo 
feminino capixaba e que “romper com os preconceitos e admitir a mulher 
na plêiade de intelectuais da Academia dos homens seria tolher o direito 
da mulher de se organizar numa agremiação só sua”. E continua: “Assim, 
num preito de admiração, os acadêmicos proporcionaram, num animoso 
convite, à mulher espírito-santense, ensejo para demonstração dos seus 
valores, de há muito caminhando par e passo com o homem nas lides do 
intelecto”, fala relatada pela secretária Arlette Cypreste. Instalada a mesa, foi 
aberta a palavra, fazendo dela uso a deputada Judith Leão Castello Ribeiro, 
que agradeceu à ‘academia masculina’ a honrosa lembrança de provocar a 
criação da Academia Feminina e disse considerar bem situada a mulher 
capixaba que não viera, por si própria, pleitear o título de imortal, de acadê-
mica, “Se bem que, de há muito Maria Antonieta Tatagiba houvesse vivido 
e trabalhado, fazendo jus à imortalidade que lhe é conferida, como patrona 
da cadeira trinta e dois da Academia dos homens”. (Cf. Ata da Sessão prepa-
ratória para fundação da Academia Feminina Espírito-santense de Letras).
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Outra que nunca deixou o nome de Maria Antonieta Tatagiba cair no 
esquecimento foi Anette de Castro Mattos, a sucessora de Judith Leão Cas-
tello na presidência da Academia Feminina Espírito-santense de Letras por 
muitas décadas, também natural de São Pedro de Itabapoana, que publicou 
artigos sobre ela em jornais, promovia concursos escolares concedendo 
prêmios com o nome da homenageada e criando clubes de leitura com o 
nome de Maria Antonieta Tatagiba. Anette Matos também publicou um 
livro intitulado “Três Temas Capixabas”, em 1982, sendo um desses temas 
a biografia de Maria Antonieta Tatagiba, fruto de conferência feita em São 
Paulo, em 1965.

Vitória possui poucas ruas com nomes de mulheres, sendo o mais 
conhecido o de Maria Ortiz, a heroína capixaba, mas o bairro de Jucutu-
quara já teve uma rua com o nome de Antonieta Tatagiba, cuja placa foi 
mostrada a Karina Rezende pelo Sr. Ruy Benezat, já que a rua desapareceu, 
com a ampliação da Avenida Vitória, na década de 1970. Dos 78 municípios 
capixabas, tirando as santas, só um possui nome de mulher, Colatina, em 
homenagem à esposa do governador Muniz Freire. E das cerca de 25 aca-
demias de letras, artes e cultura existentes, atualmente, no Espírito Santo, 
a única que homenageia uma mulher é a de São Pedro de Itabapoana, a 
Academia Maria Antonieta Tatagiba, fundada em 2018.

Conforme pesquisas feitas nas atas das reuniões da AFEL, Anette 
Mattos declarou Maria Antonieta Tatagiba “Patrona Espiritual da Acade-
mia Feminina Espírito-santense de Letras”, em 1965, e, em 1978, reivindi-
cou a construção de um busto, em praça pública, para homenagear a po-
etisa são-pedrense, o que ainda não ocorreu. Desconheço qualquer busto 
homenageando a mulher capixaba, em praça pública capixaba, excetuando 
a estátua de Luísa Grinalda, nossa primeira governadora, em Vila Velha, e 
a de Judith Leão, nossa primeira deputada, na Serra, ambas feitas por ini-
ciativa privada.

Sobre Maria Antonieta Tatagiba e sua obra existem os registros histó-
ricos de Mendes Fradique e de Jairo Leão, na década de 1920; discurso de 
posse de José Paulino, na década de 1930; discursos e artigos jornalísticos 
de Anette de Castro Mattos, nas décadas seguintes; algumas antologias ho-
menagearam Maria Antonieta como as José Victorino, 1934,  Elmo Elton, 
1982, Assis Brasil, 1998, Francisco Aurelio, 1998, Agostino Lazzaro, 1999, 
Thelma Azevedo, 2007; alguns artigos foram escritos sobre a sua obra como 
os de Karina de Rezende e Paulo Sodré, em 2007 e 2008, nos anais do “Bra-
vos Companheiros e Fantasmas. Seminário sobre o Autor capixaba”, v. 2 e 3;  
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até sua compilação mais completa realizada por Karina de Rezende Tavares 
Fleury, em “Alma de Flor. Maria Antonieta Tatagiba: vida e obra”, em 2007. 
E, finalmente, em 2015, saiu a segunda edição de “Frauta Agreste” pela Aca-
demia Mateense de Letras,Ama letras. Nesses passados noventa e um anos 
de sua passagem deste mundo, Maria Antonieta Tatagiba vive na memória 
capixaba e, para perpetuá-la, instaura-se, hoje, a “Semana Maria Antonie-
ta Tatagiba”, organizada pela Academia Maria Antonieta Tatagiba, de São 
Pedro de Itabapoana e por seu incansável presidente, Dr. Pedro Antônio 
de Souza. Maria Antonieta Tatagiba vive. Viva Maria Antonieta Tatagiba!

A Revista da Academia 
Espírito-santense de Letras

A Academia Espírito-santense de Letras foi criada em 04 de setembro 
de 1921 e, diferente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, 
cuja fundação ocorreu cinco anos antes, seus primeiros membros não pen-
saram ou viabilizaram uma Revista para a publicação dos trabalhos e cria-
ções literárias de seus sócios. Assim, muito se perdeu da escrita produzida 
pelos primeiros ocupantes de suas cadeiras, infelizmente. Apenas setenta 
anos depois, em 1991, saiu uma Revista especial da AEL, comemorativa do 
seu septuagésimo aniversário, na gestão do Dr. José Moysés e tendo como 
editor Marien Calixte. Essa Revista teve 72p., formato A4 , capa em duas 
cores, contou com vinte e dois participantes, com trinta e um textos, sendo 
vinte homens e duas mulheres, Anna Bernardes da S. Rocha e Neida Lúcia 
Moraes. Dos 31 textos, 16 foram em prosa e 15 em verso. Quanto aos gêne-
ros ou modalidades, 7 foram Ensaios,6 Crônicas, 2 Contos,  13 Sonetos e 2 
Poemas de formas diversas. O editorial “O ideal revigorado” foi do Dr. José 
Moysés. Não há indicação de patrocinador. 

Sete anos depois, em 1998, na gestão do Dr. Romulo Salles de Sá, saiu 
um número especial da Revista da AEL, com editorial do Presidente e pa-
trocínio da Cesan. Esse número teve 14 participantes com 18 textos, sendo 
11 homens e 03 mulheres, Ester Abreu, Maria Helena Teixeira e Neida Lúcia 
Moraes, que publicaram 03 Ensaios, 08 Crônicas, 14 Poemas e 02 Contos, 
num total de 11 textos em prosa e 14 em versos, dos quais foram 02 sonetos 
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e 1 Balada e 8 em formas diversas. 2 autores publicaram gêneros diversos: 
Maria Helena Teixeira, Poema e Crônica; Francisco Aurelio Ribeiro, Crônica 
e Poema e 2 publicaram 2 textos cada, crônicas memorialísticas ou de home-
nagem, Romulo Salles de Sá e José Moysés, atual e ex-presidente.Teve 32p.

A partir daí, já na gestão de Francisco Aurelio Ribeiro, a revista da AEL 
teve a sua periodicidade anual. Em 1999, mantendo-se a mesma capa da ante-
rior, publicou-se um número apenas com os quatro discursos de acadêmicos 
que tomaram posse naquele ano e seus recipiendários respectivos, num total 
de 08 participantes: Berredo de Menezes e Miguel D. Tallon: Ivan Borgo e 
Miguel Tallon; Gracinha Neves e Gabriel Bittencourt; Sérgio Bizotto e Renato 
Pacheco. O editorial foi do Presidente Francisco Aurelio e o editor responsá-
vel, Marien Calixte. Não há indicação de patrocinador. Tinha 40p.

Em 2000, saiu a Revista com o apoio do acadêmico e governador José 
Ignácio Ferreira e da Gráfica Espírito Santo. O formato mudou, ficando um 
pouco maior do que os números anteriores, a capa não teve mais a foto em 
cores da sede da AEL, mas uma foto do arquivo da AEL, não identificada, 
em preto e branco, com um adulto e uma criança escrevendo. Teve 19 parti-
cipantes com 25 textos, sendo 13 homens e 06 mulheres. Pela primeira vez, 
houve a publicação de não acadêmicos, sendo 3 convidadas, Clory Zuardi, 
Maria Lúcia Kopernik e Marilena Soneghet. Três acadêmicas publicaram: 
Ester Abreu, Maria Helena Teixeira e Magda Lugon. Dos 25 textos, 17 fo-
ram em prosa e 08 em versos. Os textos em prosa foram 07 Crônicas, 01 
Conto, 08 Ensaios e 01 Editorial. Os textos em verso foram 02 Sonetos e 06 
Haikais. Tinha 44p.

Em 2001, a AEL comemorou festivamente seus 80 anos, no entanto, 
sua Revista saiu bem modesta, mantendo-se o formato anterior, um pouco 
menor, em preto e branco, com seis fotos de arquivo na capa e quatro na 
contracapa, além da foto da sede em preto e branco. Esse número contou 
com o apoio do reitor da Universidade de Vila Velha, à época, Manoel Ce-
ciliano Sales de Almeida, filho do acadêmico e ex-presidente Nelson Abel 
de Almeida.  Com 25 textos, sendo 23 em prosa e 02 em verso, escritos por 
18 homens e 06 mulheres, das quais, 02 convidadas, Maria Lúcia Kopernick 
e Marilena Soneghet.  Das acadêmicas, participaram Ester Abreu, Maria 
Beatriz Abaurre, Maria Helena Teixeira e Neida Lúcia Moraes. Os textos em 
prosa foram 08 Crônicas, 12 Ensaios, O2 Contos, 01 Editorial e 02 Sonetos 
do Carlos Nejar.  Tinha 52p.

Portanto, nessa primeira década de existência da Revista da Academia, 
1991-2001, saíram cinco números da Revista, com 119 textos. Quanto às mo-
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dalidades literárias, foram 80 em prosa e 39 em verso, distribuídos em 30 
Ensaios, 29 Crônicas, 07 Contos, 19 Sonetos, 13 Poemas em formas diversas, 
08 Discursos, 01 Balada, 06 Haikais e 06 Editoriais, sendo um de José Moy-
sés, 01 de Romulo de Sá, 03 de Francisco Aurelio e 01 Editorial reproduzido 
do Diário da Manhã de 29/09 /1923 sobre a instalação da AEL. Desses cinco 
números publicados, participaram os seguintes acadêmicos: José Moysés, 04, 
Luiz Busatto, 01, Romulo Salles de Sá, 02, Neida Lúcia de Moraes,03, Ayl-
ton Rocha Bermudes,03, João Baptista Herkenhoff,02,  Coelho Sampaio,02,  
Ormando Moraes, 04, Waldemar Mendes de Andrade,01, Anna Bernardes 
da Silveira Rocha,01, Roberto Almada,01, Athayr Cagnin,03, Levy Rocha,01, 
Marien Calixte,02, Renato Pacheco, 05, Elviro Athayde de Freitas, 01, José 
Carlos da Fonseca,01, Evandro Moreira, 01, Carlos Teixeira Campos, 01, Ruy 
Cortes,01, José Luiz Holzmeister,01, Miguel Depes Tallon,04, Crystalino de 
Abreu Castro,01, José Higino de Oliveira (Taneco), 02, Gabriel Bittencourt, 
02, Oscar Gama Filho, 01,Ester Abreu de Oliveira, 03, Francisco Aurelio Ri-
beiro, 03,Humberto Del Maestro, 03, Carlos Nejar, 03, Maria Helena Teixei-
ra, 03, Berredo de Menezes, 03, Ivan Borgo, 03, Gracinha Neves, 01, Sérgio 
Bizotto, 02,Antônio José Feu Rosa, 02, Magda Lugon, 01, Beatriz Abaurre, 
01, Matusalém Dias de Moura, 01, Miguel Marvilla, 01. Não acadêmicos, pu-
blicaram: Maria Lúcia Kopernick, 2, Marilena Soneghet, 02, Clory Zuardi, 
01, Dario Corbetta, 01, Luiz Carlos Lugon, 01, Joaquim Serpa, 01, Manoel 
Ceciliano de Almeida, 01, Claudia Bravim, 01. No total foram 40 participa-
ções de acadêmicos e 08 de não acadêmicos. A maior participação foi a de 
Renato Pacheco, com presença nos cinco números publicados, seguido de 
José Moysés e Ormando Moraes, com 4.

Uma segunda fase da Revista se inicia em 2002, na gestão de Maria He-
lena Teixeira de Siqueira e vai até 2009 com um número exclusivo da Revista 
dedicado ao sesquicentenário de nascimento de Afonso Claudio (1859-2009). 
A Revista passou a ter o formato de livro, 15x21, e o design da capa foi feito 
pelo Studio Ronaldo Barbosa, tendo sido publicados nove números nessa fase. 
O primeiro teve o apoio da Fundação Jônice Tristão e foi feito na Gráfica A1. O 
segundo teve o apoio da FAESA e também foi feito na gráfica A1. O terceiro foi 
feito na Gráfica A1 e teve o apoio da PMV, bem como os outros números dessa 
fase, com a impressão feita pela Ed. Formar, a partir de 2005. 

Nessa segunda fase, foram publicados 185 textos diversos, sendo a 
maioria Ensaios, 61 e Crônicas, 61, Poemas, 38, Discursos, 13, Contos, 08, 
Palestras, 02 e Cartas, 02. 71 autores escreveram na Revista, dos quais 48 
acadêmicos (44 efetivos e patronos e 04 correspondentes) e 23 convida-
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dos. Os Acadêmicos que mais publicaram foram: Ester Abreu e Francisco 
Aurelio, 10 textos cada; Gabriel Bittencourt, 09; Beatriz Abaurre e Berredo 
de Menezes, 07; Maria Helena Teixeira, Matusalém Dias de Moura, Aylton 
Bermudes, Humberto Del Maestro e Getúlio Neves, 06; Ivan Borgo, Italo 
Campos e Josina Drumond, 04: Gracinha Neves, Taneco, Samuel Duarte e 
Antonio José Feu Rosa, 03; Américo Menezes, Marien Claixte, Athayr Cag-
nin, Osvaldo Ovídio, Romullo Sá e João Gualberto, 02; Coelho Sampaio, 
Oscar Gama, Neida Lúcia,    Miguel Marvilla, José Carlos da Fonseca, João 
Batista Herkenhof, Adelpho Monjardim, Renato Pacheco, Carlos Nejar, 
Leonardo Monjardim, Luiz Busatto, Alarico Freitas, Levy Rocha, Afonso 
Claudio, Ciro Cunha, Mons. Pedrinha, Ana Bernardes, Jair Tovar, Elpídio 
Pimentel e Garcia de Rezende, 01. 

Dentre esses nove números, dois foram especiais. Um de 2006 dedicado 
ao aniversário de 85 anos da AEL, com vários artigos e fotos dedicados à his-
tória da AEL. Os textos publicados foram relativos às palestras cuja progra-
mação consta da p. 08, realizada na semana de 04 a 13 de setembro de 2006. 
São eles: “Afonso Claudio, nosso primeiro acadêmico”, de Francisco Aurelio 
Ribeiro; “Juristas e Literatos acadêmicos capixabas”, de Getúlio Marcos Perei-
ra Neves; “Cronistas e acadêmicos capixabas”, de Matusalém Dias de Moura; 
“Historiadores acadêmicos capixabas”, de Gabriel Augusto de Mello Bitten-
court. Da programação, constava, exposição na galeria Virginia Tamanini, 
oficina literária com Sérgio Blank, aulão para vestibulandos e lançamento do 
livro “Patronos & Acadêmicos”. Esse número traz discursos, atas e matérias 
dos jornais da época da fundação da AEL e se encerra com uma crônica de 
Ana Maria Machado sobre seu tio Guilherme Santos Neves. 

Outro número especial foi o de 2009, comemorativo ao sesquicente-
nário de nascimento de Afonso Claudio (1859-2009). Nele consta o arti-
go escrito por Ciro Vieira da Cunha, publicado em A Gazeta, em 1959; o 
Discurso feito por Afonso Claudio na faculdade de Direito de Niterói, onde 
lecionava, em 1926; o artigo de Maria Stella de Novaes intitulado “Afonso 
Claudio Governador”, publicado em A Gazeta de 1974 e os textos referentes 
às palestras que foram feitas pelos acadêmicos na comemoração dos 150 anos 
de nascimento de Afonso Claudio: “Afonso Claudio Folclorista, Ester Abreu; 
“Afonso Claudio Historiador”, Estilaque dos Santos, Professor da Ufes; “Afon-
so Claudio, nosso primeiro acadêmico”, Francisco Aurelio; “Afonso Claudio 
Abolicionista”, Gabriel Bittencourt; “O jurista Afonso Claudio”, Getúlio Ne-
ves; “Afonso Claudio: o profeta da Modernidade”, João Gualberto e “Afonso 
Claudio e sua história da literatura espírito-santense”, Levy Rocha. 
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Terceira fase se inicia em 2010, quando se faz convênio com o Insti-
tuto Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista) e vai até 2016, quando 
termina o Convênio.  Nessa fase, são publicados oito números da Revista, 
incluindo um número especial dedicado aos 90 anos da AEL, em 2011 e 
patrocinado pela Lei Rubem Braga da PMV. O número de 2010 também 
teve apoio da PMV, foi o primeiro a publicar os nove textos vencedores do 
Concurso Literário promovido pelo Sincades, mas ainda teve o formato de 
livro como os números anteriores da segunda fase, embora a capa não mais 
apresentasse o projeto do Studio RB. Em 2011, saíram dois números da 
Revista, assim como aconteceu em 2006, na comemoração dos 85 anos, um 
especial dedicado aos 90 anos e outro, em formato A4, com o patrocínio 
do Instituto Sincades, com textos dos acadêmicos e os textos premiados no 
concurso literário. Esse mesmo esquema prevaleceu até 2016, quando se 
encerrou o convênio e a Revista passa a seu formato anterior e com textos 
exclusivos dos acadêmicos e convidados. 

Nesse período, nos oito números publicados, saíram 114 textos de 41 
autores, dos quais 31 acadêmicos, dentre os efetivos e correspondentes. Os 
acadêmicos que mais publicaram foram: Francisco Aurelio, 8; Ester Abreu, 
Jô Drumond, Getúlio Neves, 7; Alvaro Silva, Anaximandro Amorim, 6; 
Gabriel Bittencourt, Samuel Duarte, Gracinha Neves e Marcos Tavares, 5; 
Humberto Del Maestro, Jorge Elias, Italo Campos e Wanda Alckmin, 04; 
Ivan Biorgo, 3; Beatriz Abaurre, Aylton Bermudes, João Herkenhof, Fer-
nando Achiamé, Carlos Nejar, 2; Matusalém Dias,Athayr Cagnin, Mattedi, 
Cacau Monjardim, Miguel Talon, Bernadette Lyra, Santiago Montobbio, 
Pedro Nunes, Luiz Busato, José Roberto, Jeanne Bilich, 1. Quanto aos gêne-
ros, 43 foram ensaios, 30 crônicas, 16 poemas, 15 contos, 07 Discursos, 02 
Cartas e 01 Entrevista. 

A quarta e última fase é a que se inicia em 2017 e está em processo. A 
Revista volta ao formato de livro, 15x21, e três números foram publicados 
de 2017 a 2019. A Capa passa a ter a imagem da Casa Kosciusko Barbo-
sa Leão com variação na cor da lombada e contracapa. Também volta a 
ser indexada, processo iniciado em 2009, no número especial dedicado ao 
sesquicentenário de Afonso Cláudio, com o ISNN catalogado 2176-6517 e 
que tinha sido interrompido de 2011 a 2016. É de se lembrar, também, que 
o primeiro número da Revista, o de 1991, comemorativo aos 70 anos, não 
foi contado, bem como o de 2011, relativo aos 90 anos. Portanto, ao todo, 
foram 25 números publicados de 1991 a 2019, embora somente 23 estejam 
computados na última edição, a de 2019. 
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Nesses três números publicados de 2017 a 2019, contam-se 53 textos 
de 29 autores, sendo 24 de acadêmicos e 05 de convidados. Foram publi-
cados 53 textos nas seguintes modalidades: 04 Discursos, 29 Ensaios, 10 
Crônicas, 02 Contos e 08 Poemas. Os autores que mais publicaram foram 
Francisco Aurelio Ribeiro, 04, Ester Abreu, Anaximandro Amorim Getúlio 
Neves, Humberto Del Maestro, Gracinha Neves, Matusalém Moura, Pedro 
Sevilla, Santiago Montobbio, Fernando Achiamé, 03, José Roberto, Pedro 
Nunes, Jô Drummond e Wanda Alckmin, 02, e os demais com 01 texto. 
Essa contagem é pela presença do autor na Revista e não pela quantidade 
de textos publicados em cada inserção. Ou seja, um autor pode ter compa-
recido com vários poemas ou crônicas, mas se contou apenas um autor e 
uma modalidade literária. 

Portanto, nesses 28 anos de existência da Revista da AEL, foram pu-
blicados 26 volumes, já que não foram numerados o primeiro volume, co-
memorativo aos 70 anos, em 1991, e nem o de 2011, comemorativo aos 90 
anos. A Revista tem saído anualmente, sem interrupções, desde 1998, e, 
neste 2019, sai o v. 24. Na totalidade, houve a participação de 189 escritores, 
com 471 textos. Destes, 163 foram Ensaios, 130 Crônicas, 32 Contos, 101 
Poemas, 32 Discursos, 08 Editoriais, 02 Palestras, 04 Cartas e 01 Entrevista. 
Os autores que mais escreveram foram Ester Abreu e Francisco Aurelio, 
com 24 aparições cada.



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 48, 2019

Histórias Capixabas de Francisco Aurelio Ribeiro

Getúlio Marcos Pereira Neves
Cadeira 33 da AEL. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

Ao propor a instalação do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 
Santo, Carlos Xavier Paes Barreto advertia para o fato de serem inúmeras 
as tradições locais que passavam quase obscuramente, quase a ponto de 
serem esquecidas. A reação a esse estado de coisas foi o móvel da fundação, 
em 1916, da Casa mais que centenária. E, felizmente, tem sido ao longo do 
tempo o móvel de pesquisadores, profissionais e amadores, que se dedicam 
a levantar e registrar fatos e vultos de relevo, de modo a não deixar que se 
apague a memória de nossas tradições.

Por este motivo é sempre alvissareiro o lançamento de livro versando 
sobre fatos históricos da nossa terra, qualquer que seja a abordagem meto-
dológica e o gênero literário. É fato que, a seu turno, a produção acadêmica 
é bastante significativa. Mas ao público em geral, ao que não tem acesso a 
essa produção, atinge-se por meio de obras de divulgação – ou, ainda, por 
meio de obras de ficção. Contos e romances históricos, epopeias, crônicas, 
“causos”, têm a simpatia do leitor e são consumidos mais amiúde, o que se 
constata das estatísticas.

Dentre esse público destaca-se o que se pode considerar “em forma-
ção”. É o público infantil e infanto-juvenil, a quem está sendo incutido ou 
reforçado nas escolas o hábito da leitura. Obras didáticas e outras de com-
plementação de conteúdo têm grande importância na formação do leitor 
e no tormentoso processo de cativá-lo para a leitura. Unindo uma ponta a 
outra, acaba de lançar mais um livro o professor Francisco Aurelio Ribeiro, 
presidente da Academia Espírito-santense de Letras e especialista em litera-
tura infantojuvenil: Histórias Capixabas, destinado a esse público e, como 
informa o subtítulo, reunindo lendas e relatos da nossa História.
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São doze histórias, ricas em informações que, passadas sem intenção 
professoral, situam o leitor na trama que se vai narrar. Dentre estas, fatos 
históricos, como a Insurreição de Queimado, as desavenças entre Caramu-
rus e Peroás, devotos de São Benedito, a construção do Convento da Penha; 
vultos históricos, como o próprio donatário Vasco Fernandes Coutinho e o 
cacique temiminó Maracajaguaçu, exilado por estas bandas. E também len-
das e tradições recontadas livremente, como o tesouro da Pedra dos Olhos, 
o fantasma do Palácio Anchieta, a convocação de Santo Antônio para in-
tegrar nossa tropa de linha, o ouro da bengala do Barão de Monjardim, as 
avós índias “pegas a laço”. Tudo fatos e tradições passadas de geração em 
geração e que, algumas, corriam risco de passar quase obscuramente, como 
vaticinava meio pessimista o intelectual Carlos Xavier Paes Barreto.

Graças também ao esforço de Francisco Aurelio Ribeiro, podemos au-
gurar a esse material histórico/afetivo uma sobrevida cuja duração não nos 
arrisquemos a vaticinar. A memória do povo tem razões que não podemos 
perscrutar, nem é caso disso. Antes, vamos à leitura do Histórias Capixa-
bas, que garanto ser agradável, e comemoremos o fato de um pesquisador 
consagrado se dedicar a registrar esses “causos”, essas histórias, e generosa-
mente passá-los adiante em linguagem apropriada para a juventude. Pois 
é a esses novos leitores que devemos confiar o futuro, onde inserida está a 
sobrevivência da memória capixaba.

Relembrando João Bonino Moreira

No Instituto Histórico e Geográfico ou no Sabalogos, onde regular-
mente o encontrava, João Bonino Moreira anunciava aos quatro ventos que 
só lia romances de autores de mais de quarenta anos de idade. E justificava-
-se invocando Anatole France, artífice original da ideia, provavelmente por 
conta do ceticismo que marcava o estilo do Nobel francês.

Uma vez perguntei, em meio aos chistes, se João tinha preconceito 
para com autores mais jovens. Respondeu que não se tratava disso. Que ro-
mance era coisa séria e só com alguma vivência, com alguma experiência de 
vida, o escritor deveria sentir-se pronto a desafiar-se em tal seara. Embora 
faça todo o sentido não podemos ser tão rigorosos, penso eu. Há exemplos 
ao contrário (embora raros, no meu entender, talvez em exceção à “regra” 
ditada por Anatole France).
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De minha parte, o Memória Repartida, o meu primeiro, foi conclu-
ído aos quarenta e nove anos. Por via das dúvidas. Ainda que, lançado em 
2014, nosso querido João Bonino não pudesse tomar conhecimento dele. 
Suas críticas, seus comentários, seriam bem-vindos e talvez me pudessem 
auxiliar no calibrar o rumo da minha escrita – ele mesmo escritor, autor 
de contos publicados pelo IHGES em dois pequenos volumes da Coleção 
Almeida Cousin (A rainha que piava e outros contos e O Necrologista e 
outros escritos), onde demonstra a ironia com que enxergava o mundo e 
as relações humanas. Foi autor, também, de uma pequena novela em dois 
capítulos, que ficou “inacabada”: O presidente nu, onde pretendeu explorar 
ficcionalmente o “consulado” do presidente Delfim Moreira. Todos esses 
títulos vieram a público na onda de publicações do Instituto Histórico e Ge-
ográfico do Espírito Santo naqueles anos, fruto do empenho do Acadêmico 
Miguel Depes Tallon, então presidente.

Fato é que mestre João Bonino (Bonino era mestre na arte de bem 
viver), que era leitor de Anatole France, fazia-se intencionalmente irôni-
co e provocador. Seus escritos o refletem. Foi ele, outrossim, um dos con-
frades que tão bem me receberam quando da minha primeira intervenção 
no Instituto Histórico e Geográfico, no ano 2000: juntamente com Renato 
Pacheco e Luiz Guilherme Santos Neves, postados estavam os três, na pri-
meira fila, na minha primeira palestra na casa, sobre os aspectos da música 
portuguesa na época dos descobrimentos.

Atento aos seus interesses, que em vária medida coincidiam com os 
meus, no início da minha gestão criamos no IHGES uma série editorial 
com o seu nome, a “Coleção João Bonino Moreira”. No primeiro volume 
da série, que por acaso foi o meu História militar e apontamentos para 
uma história militar do Espírito Santo (2005), a ele dedicado, grafei na 
introdução: João Bonino Moreira era uma figura humana extraordinária. E 
também uma figura extraordinária, mas humana, acima de tudo.  Gostava 
de ocultar por trás da capa de enfarruscamento do guardião do dinheiro 
do IHGES e de uma rispidez calculada uma sutil ironia cordial, um gran-
de senso de humor e, acima de tudo, uma enorme generosidade para com 
quem gostava – e não conheço, dos de seu convívio, qualquer um de que 
não gostasse. Gostava de dizer-lhe que sua amizade era para mim uma he-
rança do meu pai – ambos foram colegas de trabalho no Banco do Brasil. 
Nessas ocasiões ele ria, enigmático, e nunca pude saber o que pensava a 
respeito. Penso que considerava essa afirmação uma meia- verdade, pela 
questão que fazia de dar-me atenção e prosear comigo sobre de tudo um 
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pouco.  Seus interesses eram de um intelectual inquieto e curioso: ouvia 
Beethoven, lia literatura de primeira e se aprofundava no estudo da História 
Militar, um de seus muitos interesses. Era versado em temas referentes à 
Segunda Guerra Mundial, mas detinha um conhecimento sólido acerca de 
temas genéricos e específicos nesse campo [...]

A coleção a que empresta o nome publica estudos sobre História Mili-
tar, História Diplomática e Relações Internacionais, assuntos que dominava 
e que tive oportunidade de abordar com ele em algumas ocasiões. Sua baga-
gem cultural ficava patente quando das nossas prosas, eu querendo extrair 
mais informação e mais conhecimento. A menção que acima fiz a meu pai 
é fato. Apreciava muito o confrade, seu colega de Banco do Brasil, de quem 
contava casos engraçados, relembrando tiradas de fina ironia de parte de 
João. Porque João Bonino era um contador de casos, um proseador, um 
homem que cultivava a arte de conversar. O que não é tão corrente hoje em 
dia, em que essa arte agradabilíssima de cultivar convívios em vária medida 
infelizmente se perdeu.
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Trovas a Vitória

Humberto Del Maestro 
Poeta e Prosador. Cadeira 20 da AEL.

Vitória é um conto de fada,
um lindo e luxuoso hotel.
Uma noite enluarada,
um doce favo de mel.

Vagos sons de melodias
vêm da manhã em crisol...
Vitória dorme em poesias,
no colo ameno do Sol.

Vitória: o porto, o Penedo
e o Convento lá no fim...
O mar que me punha medo
e este amor dentro de mim.

Vitória: -um colar de ilhas!
Cantar-te com que talento!?
Já bastam as maravilhas
que escuto, na voz do vento.

Do formato de um broquel,
em mar cheio de catraias,
Vitória é um favo de mel
adoçando céu e praias.
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Vitória, um porto perfeito,
com a forma de um regaço.
Num filete tão estreito,
cabe o mundo e sobra espaço.

Vitória, um mar de diademas,
um céu para se habitar,
onde a luz compõe poemas
e o vento ensina a cantar.

Notável Compositor
Se hoje conheço alguns rudimentos de música, devo à casmurrice do 

saudoso mestre Graciano. Magro, de estatura mediana, sem cor definida e 
sempre de mau humor. Essa é a pintura mais coerente da estranha lembrança 
que ficou gravada em minha memória, daquele  que, durante anos seguidos, 
procurou colocar na minha cabeça dura de menino sonhador e irresponsável 
as carícias da musa Euterpe.   “Clave de sol, de fá, de dó... Compasso quater-
nário, ternário e binário... Os sustenidos são: fá, do, sol, ré, lá, mi, si e os be-
móis: si, mi, lá, ré, sol, do, fá... Apre, que era muita sutileza para um cabecinha 
infantil. Meu mundinho de criança apresentava-se bem menos ambicioso do 
que sua intenção, querido professor, de fazer-me um novo Paganini.”

Mestre Graciano era o legítimo homem dos sete instrumentos. Tocava 
qualquer um que lhe aparecesse à frente: flauta, saxofone, clarineta, violão, violi-
no, cavaquinho e sanfona. O moço era demais. E cantava relativamente bem, pelo 
menos sem desafinar, que a voz não ajudava muito. O impertinente menestrel 
integrara a banda da polícia militar do Estado, única profissão que exercera em 
trinta cansativos anos de caserna. Já sessentão, e com uma mulher decrépita a 
apoquentar-lhe o pouco de serenidade que tentava sustentar com bravura, re-
solveu, com afinco e estoicismo, ministrar aulas de harmonia e execução, a fim 
de amenizar sua precária situação financeira, em face da modesta renda auferida 
como militar da reserva. Seu humilde lar vivia, assim, repleto de jovens interessa-
dos em assimilar alguns de seus vastos conhecimentos musicais (dava “status”, na 
época, estudar musica!). Mestre Graciano era um homem intransigente e capaz.

Certa feita, tomado de coragem, vendo-o num dia de glória, coisa rara, 
perguntei-lhe se era artista, já que dominava tudo quanto era instrumento 
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musical com notável habilidade. E fui surpreendido com uma resposta que 
não deixou margem a questionamentos: - Sou um mero executante, meni-
no. Artista é um estado d’ alma! Entendida a lição, nunca mais me aventurei 
a indagar nada ao mestre. Hoje, relembrando o passado, vejo que, com um 
pouquinho mais de boa vontade, teria usufruído maiores conhecimentos 
em meu aprendizado musical. Mas o pouco que assimilei foi o bastante 
para deixar profundo equilíbrio em minha vida e firmeza em meu espírito. 
Por isso, não tenho palavras para agradecer àquele representante de Orfeu 
e Apolo, a paciência que demonstrou comigo.

Enquanto os dias iam se passando, no seu palmilhar monótono, os 
alunos de Mestre Graciano se revezavam, no manejo dos instrumentos. 
Muitos que chegavam eufóricos, com ânimo redobrado desapareciam de 
sua casa. Lá permaneci aprendendo música por mais de cinco anos, tempo 
suficiente para me familiarizar com o dó-ré-mi, com mínimas, semínimas, 
colcheias e com outras coisas que aconteceram durante meu período na-
quela residência. Ah, as lições de solfejo!...

Esta vida, porém, é feita de surpresas. Aliás, quando partir desta para 
a melhor, hei de questionar com São Pedro. Mas voltemos ao assunto. Mes-
tre Graciano, alguns anos após sua aposentadoria, entregou-se ao apostola-
do da música e, durante esse período de ensino, jamais se deixou envolver 
com alunos, pois nenhum conseguia sensibilizar ou mudar suas maneiras 
de ser. Era assim e pronto. Isso não quer dizer que não formulasse, vez 
por outra, palavras amáveis ou de incentivo aos melhores, as quais não iam 
além de meras demonstrações de estímulo... ou imprecações. Mas um dia...

Justo nesse dia, casualmente, estava eu presente. Foi quando surgiu, 
porta adentro, uma jovem delicada e formosa. Bem mais velha do que nós, 
estudantes (hoje suponho que estivesse na casa dos trinta anos), vinha apre-
sentar-se ao “professor” Graciano, por indicação de amigos, com o propósi-
to de aprender música. Tão logo a moça adentrou aquela modesta sala, per-
cebemos o olhar de espanto e as maneiras desajeitadas do velho instrutor, 
que mudou, de repente, o seu comportamento. Parecia até que um milagre 
ou algo semelhante acontecia naquele ambiente, produzido pelo toque in-
visível de uma varinha de condão. Mestre Graciano fascinou-se num estalo.

Recebeu a beldade com largo sorriso e palavras amáveis, apresentan-
do-nos como seus alunos. Exibiu o pouco que havia ao redor, para conten-
tamento da gentil criatura, que logo se sentiu como se estivesse numa roda 
de amigos. As aulas começaram imediatamente, para a bela moça, pois a 
partir desse momento as atenções do músico se voltaram para ela, em de-
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trimento de outros alunos mais antigos nos estudos.
Um mês depois o homem era apenas sorrisos. Imitava um passarinho. 

Daquela velha rabugice, nem sombra. E passou a tratar os demais estudan-
tes com maior urbanidade, virtude que há muito faltava naquele recinto. O 
homem mudou da água para o vinho. Dois meses após, observador astuto 
que era, reparei que o velho militar estava produzindo músicas. O compo-
sitor explodira, como por encanto, dentro dele. O executante, agora, como 
num  passe de mágica (e essa magia não era outra senão a jovem morena), 
começou a receber inspiração do Alto. E as composições vieram. Muitas, 
aos borbotões. E eram lindas.

Seis meses se passaram e o novo Rossini já compilara para mais de 
quarenta melodias, incluindo letra. E, como não fosse muito bom em por-
tuguês, pediu-me que o auxiliasse em algumas de suas partituras musicais. 
Ao acudi-lo, pude travar conhecimento com o que produzia. Certa estrofe 
de uma de suas canções resumia-se neste singelo estribilho:

“O amor puro não morre,
é como a água que corre.
Vai correndo violento,
vai correndo violento”.

E depois dessa, muitas outras surgiram. Tínhamos um gêmeo de Ari 
Barroso, outro Pixinguinha, mais um Ernesto Nazaré. E o que compunha era 
simplesmente notável, pelo menos para o meu gosto. Muitos de seus trabalhos 
ele me confiou, executando-os com inefável sutileza no violino ou bandolim, 
ou mesmo cantando, auxiliado pelo violão. Seu Graciano estava apaixonado.

Perdidamente apaixonado pela bela morena, da qual não mais me 
lembro do nome, sua recente aluna, a tal ponto de não mais receber outros 
estudantes. A jovem, por sua vez, não correspondia ou procurava não en-
tender os sentimentos do ancião artista. E ele continuava meigo, serviçal 
com ela, e a produzir. No final daquele ano, contava com um acervo me-
lódico admirável de quase uma centena de composições, entre valsas, ran-
cheiras, sambas-canções, maxixes e outros ritmos em voga na época, início 
da década de 50. Veja-se por aí até onde alcança um coração apaixonado.

Não sei se devido ao assédio constante, pois o velho menestrel come-
çou a exagerar, em seu empenho amoroso, a moça passou a esquivar-se. 
Não conseguindo desvencilhar-se, como pretendia, daquela imensa laba-
reda de amor, não teve outra alternativa senão desaparecer do meio que a 
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acolhia com muito carinho, exceções à parte.
   Desse dia em diante, a rabugice do ancião retornou mais intensa, sob 

as vestes da desilusão e do despeito, envolvendo a todos nós, seus alunos, 
razão de muitos abandonarem o aprendizado. Mestre Graciano estava arra-
sado e buscava extravasar sua revolta interior de alguma forma. E ela recaía 
sobre nós, inocentes espectadores de seu infortúnio.

   Em determinada tarde, semanas após o acontecido, ao chegar para a 
aula habitual, não consegui estudar, em função da fumaceira que penetrava 
na sala, proveniente do quintal da casa. Estiquei o passo até lá e grande foi 
meu desgosto, quando presenciei o querido músico lançar às chamas de 
uma improvisada fogueira, todo o volume de músicas que compusera; um 
amontoado de partituras, já rasgadas, que segurava nas mãos vacilantes, 
ainda com certo carinho. Seus olhos vermelhos  demonstravam a dor que 
campeava em seu íntimo. Com esse ato pungente ou cruel, sei lá, dava por 
encerrada uma história de amor que só tivera ressonância em sua imagina-
ção de artista.

   Mestre Graciano queimava, num impulso de rancor e frustração, a 
produção melódica que seu coração apaixonado compusera, resultado de 
alguns momentos de terna ilusão, quando se sentiu sensibilizado pela pai-
xão, no outono da vida. Percebendo o drama pungente daquele homem, 
que nem sequer dignou-se cumprimentar- me, como o fazia sempre, e re-
velado pelos seus olhos rasos d’água, saí dali pressuroso e fui para a rua, 
também arrasado, com o coração aos pedaços e pus-me a meditar sobre 
este mundo, sobre as suas vicissitudes e os sábios desígnios do Pai eterno, 
inescrutáveis ao entendimento e à íntima imaginação dos insignificantes 
mortais.  Um ano depois, se tanto, mestre Graciano faleceu...



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 57, 2019

Ser Poeta

José Arrabal 
Jornalista, professor e escritor, mora em São Paulo/SP. É Membro Correspondente da Acade-

mia Espírito-santense de Letras.

O hábito de colecionar rimas em minha infância e adolescência não 
fez de mim um poeta. Apenas trouxe maior intimidade com as palavras, 
com seus sons e sentidos. Ajudou na composição de alguns versos presentes 
em meus contos e romances, versos expressos por personagens, com o que 
procuro valorizar a prosa de ficção.  

Ser poeta é exercício raro no enfrentamento dos desafios da língua e 
do domínio da linguagem. Exige obediência a normas e modelos, a prévios 
e estabelecidos feitios retóricos, situações e propósitos originais sob rigoro-
sos roteiros de construção bem expressos, por exemplo, em “Como Fazer 
Poesia”, de Vladimir Maiakovski, e, também, em “A Filosofia da Composi-
ção”, de Edgar Allan Poe.

Para tanto não basta empilhar generosas frases umas sobre as outras, 
entrelaçá-las com rimas ou musicalidade verbal. Isto não resulta propria-
mente em poesia... 

...são não mais do que versos com imagens dedicadas a iluminar o ima-
ginário e a sensibilidade do leitor. Trazem aliterações e onomatopeias, jogos 
de semelhanças ou antíteses sonoras, palavras adequadas ou não, tantas vezes 
com solidária afetividade, ânimo humanista e não menos certa beleza... 

...mas não são precisamente poesia...

...mesmo sendo expressões de fraterna importância a favor da melhor 
arte de viver, quando rimam e remam de modo abençoado contra a maré 
dominante de nossa atualidade vivida nas relações sociais sob extremada 
competição, onde as pessoas se desfiguram com máscaras e se dilaceram 
umas as outras com brutal ganância através de micro ou macro guerras. 
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Contra essa fisionomia da vida de hoje que aconteçam os versos e que 
sobretudo aconteçam as poesias. Neste nosso mundo, ambos os feitios lite-
rários são e serão sempre urgências necessárias à paz, à graça e à felicidade 
pelo prazer do texto. 

Os mais exigentes, entretanto, proclamam que “na contemporanei-
dade dita pós-moderna sumiram as artes poéticas e sobraram mil solitários 
patetas que por vaidade e carência de atenção alheia se proclamam poetas”, 
conforme li recentemente numa revista de estudantes de Letras. 

Trata-se de um ponto de vista radical, similar à surpreendente afir-
mação do escritor Elias Canetti, Prêmio Nobel de Literatura, em sua pa-
lestra “O Ofício do Poeta”, discurso atual, ainda que pronunciado há mais 
de quarenta anos, ensaio depois publicado em seu livro “A Consciência das 
Palavras” (Companhia das Letras - 1990):

“Se formos bastante rigorosos em relação ao nosso tempo e principal-
mente em relação a nós mesmos, poderemos chegar à conclusão de que hoje 
não existe poeta algum, embora tenhamos de desejar apaixonadamente a 
existência de alguns.” 

Evidente que há bons poetas e boas poesias em nosso tempo, também 
bons versos, mas a advertência acima tem sua significativa intenção. No en-
tender de Canetti, se há carência de poetas, não menos há uma apaixonada 
necessidade de poesia nos dias de hoje. Uma poesia que traga em seu corpo 
responsabilidades para com a vida, metamorfoses, mudanças, transforma-
ções vitais contra os descalabros da contemporaneidade. 

Na mesma palestra de 1976, Elias Canetti expressa sua consideração 
para com a existência de possíveis poetas em nossa época: “... o que ocorre 
na realidade é que hoje ninguém será poeta se não duvidar seriamente do 
direito de ser”.   

Ciente disto, recordo com bom humor o que me aconteceu, quando, 
instigado pela ingenuidade da adolescência, desejei ardentemente...

...e em vão decidi ser poeta, para o que me sentia bastante animado. 
Tinha em mãos dois pequenos livros de belo feitio - obras publicadas pelo 
Ministério da Educação e Cultura - cada um deles com cinquenta poemas 
escolhidos por seus autores, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de An-
drade. Presentes que uma prima professora trouxera para mim do Rio de 
Janeiro onde ela fora se aperfeiçoar em curso do Instituto Nacional de Edu-
cação Pública (INEP). Faz tempo.

Apresentado a Bandeira e a Drummond, li suas poesias com estranha-
mento e surpreendente descoberta de acentuada liberdade. Fui imediata-
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mente seduzido por Manuel Bandeira (“Belo belo belo, / Tenho tudo quanto 
quero.”). 

Carlos Drummond de Andrade chegou devagar, embora tenha me 
alcançado diretamente com intrigante poema que mais parecia escrito e 
endereçado a mim: “.......................

Sozinho no escuro
Qual bicho do mato,
Sem teogonia,
Sem parede nua
Para se encostar,
Sem cavalo preto
Que fuja a galope,
Você marcha, José!
José, para onde?”

De fato Bandeira era mais leve, mais musical, brincava mais. Trouxe 
horizonte que me encantou de imediato: “Estou farto de lirismo comedido

................................................ 
Não quero mais saber de lirismo que não é libertação”

Creio que por não ser poeta e, sim, essencialmente um prosador, sem-
pre preferi a poesia Épica - as grandes epopeias do passado e os poemas 
narrativos do presente, desde minhas primeiras leituras no volume com 
“Os Lusíadas” da biblioteca de casa. Sou por demais exigente com a poesia 
Lírica, que a bem da verdade me entusiasma menos. Limite meu.

Os poemas de Bandeira, no livro do MEC, quase sempre traziam uma 
historinha, uma passagem singela, bom humor, lembranças de infância 
com jeito de criança contar, mesmo quando focavam situação dolorosa.

Carlos Drummond tinha para mim um sabor mais intimista. Contava 
histórias em alguns de seus poemas no livro do MEC, mas eram histórias 
com tempero um tanto comedido. 

Por isso, adolescente, fiz de Manuel Bandeira o meu favorito: 

“Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples”

Copiei poemas de Manuel Bandeira. Parodiei poemas de Manuel 
Bandeira:
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Os cavalinhos correndo,
E nós cavalões, comendo...
Tua beleza, Manuel,
Acabou me enlouquecendo.

Paródias com a devida desculpa, meus pretensos estudos para ser poeta:
Imagino Bandeira entrando no céu:
- Licença, meu santo!
E São Pedro com seus versos:
- Entra, Manuel. Você não precisa pedir licença. 

Tanto brinquei e fui feliz com a poesia de Manuel Bandeira que fiz mui-
tos versos usando seus modos de poeta.  Em meus manuscritos antigos, pa-
pelada que ainda guardo comigo – relíquias – há um poeminha dentre outros 
dessa época que me parece ser um abusado plágio da poesia de Bandeira:

TRISTE VIDA

Morreu de joelhos
Pedindo clemência.

Morreu de joelhos
Clamando inocência.

Morreu de joelhos.

Findou a sequência
Com todos tomando café
Às três horas de pé
Na Avenida Rio Branco.

Mas isso não é poesia.
Os versos anteriores
São de indiferença.

As três primeiras estrofes:
Manchetes de jornal.     
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Na folha manuscrita tive o cuidado de anotar: Poeminha herdado de 
Manuel Bandeira, graças à leitura de seu livro “50 Poemas Escolhidos Pelo 
Autor”, publicado pelo Ministério da Educação e Cultura. 

Drummond, li e declamei poemas de sua autoria nas festas cívicas da 
cidade e do colégio, mas nunca ousei parodiar sua poesia, muito menos 
plagiar. É ousadia que ninguém alcança. 

Algumas vezes entramos em desacordo.  Jamais aceitei as normas do 
poema “Procura da Poesia”:  “Não faça versos sobre acontecimentos”.

Ora, claro que é possível fazer versos e até boa poesia sobre aconte-
cimentos. As epopeias existem belíssimas e eternas, desmentindo Carlos. 

O melhor de Drummond de Andrade para mim foi a dramatização 
escolar que fizemos em jogral com o poema “Canto ao Homem do Povo 
Charlie Chaplin”.   Um espetáculo! Sucesso inesquecível!:

“........................................................................
Ó Carlitos, meu e nosso amigo,
Teus sapatos e teu bigode
Caminham numa estrada
De pó e esperança”

Verdade é que apenas mais tarde afeiçoei-me bem melhor a Drum-
mond. Naqueles dias de adolescência era demais para mim sua vastidão 
poética, intensa Máquina do Mundo.   

Também custei a me entender com Fernando Pessoa. Não é fácil para um 
morador de povoado sentir-se de imediato à vontade em grandiosa metrópole.

Lia poesia sem cessar, em antologias da biblioteca de casa, nos dezoi-
to volumes da coleção “Tesouro da Juventude”, iluminado presente de ani-
versário, também trazia sempre comigo os poemas de papai e dos demais 
poetas da cidade. Lia e relia. Decorava uns e outros. Declamava, teimoso. 

Decerto todo esse percurso poético me foi extremamente favorável, 
sendo uma valiosa travessia em que quase cheguei lá, nesse mar do lado de 
lá que sempre me parece ser o universo criador dos poetas. 

Escrevi muitos versos. Ainda escrevo. 
Versos, digo bem, pois não são poesias.
Vários desses versos estão inscritos em meus contos, crônicas ou ro-

mances, quase sempre expressos por personagens dessas narrativas.
(Se algum desses meus versos ronda a possibilidade de ser poesia, 

imediatamente entrego o desafio à “autoria” e à responsabilidade criadora 
do heterônimo Ludovico Serenari, um dos oito “escritores” de meu livro “O 
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Infinito de Pé” – uma espécie de “romance coletivo” escrito por 8 autores 
imaginados – obra ainda inédita e em progresso há alguns anos e que pre-
tendo um dia terminar de escrever. Que assim seja).

Algumas vezes beirei a certeza de que seria poeta, rondei a fronteira 
da poesia, mas a dúvida, a dúvida da poesia – quem não a tem, quem não a 
sente? - estacionou-me na vaga devida: 

“Deus quer, o homem faz, a obra nasce” (F. P.).
Comigo acontece que Deus não me quis poeta. Ainda que teimasse, a 

obra que nasceu é outra: histórias e mais histórias, prosa que invento e es-
crevo, meus contos, crônicas, romances, narrativas quando muito solidárias 
com a poesia. Nem mais nem menos. 
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“Brasil: Música na História”: um olhar crítico 
e biográfico sobre uma obra-prima da música 

produzida no Espírito Santo

José Roberto Santos Neves
Jornalista, escritor e pesquisador musical.Cadeira  26 da Academia Espírito-santense de Letras.

Se há um disco de um compositor capixaba que merece o status de 
obra-prima, este é o LP “Brasil: Música na História – 50 Peças Progressivas 
para Piano”, do maestro Carlos Cruz, executado ao piano por Manolo Ca-
bral e lançado em 1985, com patrocínio da Aracruz Celulose. Tudo neste 
disco é sinônimo de refinamento e bom-gosto: desde o projeto original, 
com o objetivo de ilustrar musicalmente os principais acontecimentos da 
História do Brasil, à pesquisa desenvolvida por Carlos Cruz, incluindo o 
desempenho de Manolo Cabral, a belíssima arte da capa e o livro de parti-
turas que acompanha a obra.

Trata-se de um raro encontro de gerações unidas pela música: de um 
lado, o renomado Carlos Cruz, nascido em Vitória, em 1936, e que se ra-
dicou no Rio de Janeiro em 1957, onde construiu uma respeitável carreira 
como compositor, pianista, professor de piano e diretor artístico nas princi-
pais emissoras de rádio e TV do país; de outro, o prodígio Manolo Cabral, 
então com 20 anos, apontado à época por Arthur Moreira Lima e João Car-
los Assis Brasil como uma das maiores promessas do piano brasileiro.

No livro que acompanha o disco, o maestro Guerra Peixe, a quem 
Carlos Cruz deve muito de sua formação como compositor, atesta o pio-
neirismo desse trabalho ao lembrar que “é a primeira vez que aparece uma 
obra mais extensa, para piano, evocando os momentos principais da Histó-
ria do Brasil oficialmente estabelecida”. As recomendações ilustres prosse-
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guem na arte interna do LP, na qual o maestro Edino Krieger reitera que o 
mérito do trabalho está, sobretudo, na qualidade musical do produto final: 
“As peças são bem escritas para o instrumento, dotadas de uma fluência e 
de uma espontaneidade que as tornam atraentes para o pequeno pianista, 
que estará fazendo música e não apenas um adestramento musical. E isso é 
o mérito maior que um trabalho didático pode ter.” No prefácio do livro, o 
próprio Carlos Cruz destaca o aspecto didático do LP, reforçando sua preo-
cupação com a evolução pianística dos estudantes de piano. 

Porém, faz-se necessário frisar que “Brasil: Música na História” é um 
álbum acessível a todos aqueles que amam a música em seu estágio mais 
elevado, e especialmente aos apreciadores do piano, que terão a oportuni-
dade de desfrutar da fluência e do virtuosismo de Manolo Cabral.  Naquele 
momento, Manolo exibia uma técnica exuberante na execução das 50 peças 
que compõem o disco, alternando momentos de intensidade e relaxamento, 
de velocidade e cadência, de acordo com o perfil de cada composição. Car-
los Cruz, por sua vez, faz uso de invejável diversidade rítmica para retra-
tar a história do país em peças musicais. Conforme ele próprio pontua no 
prefácio da obra, entre as gravações há lundu (“O Aleijadinho”), modinhas 
(“Marília de Dirceu” e “Marquesa de Santos”), fandango (“Farroupilhas”), 
choro (“Rio, 1900” e “Semana de Arte Moderna”), música caipira (“Jeca 
Tatu”) e acento nordestino (“Canudos” e “João Pessoa – Morte e Revolu-
ção”). Juntamente com os ritmos de origem brasileira, há as criações em 
estilo europeu, como romanzas, valsas e minuetos, o que configura a obra 
como um portentoso encontro da brasilidade com a aristocracia, do erudi-
to com o popular. 

O rigor e o perfeccionismo de Carlos Cruz, aliado à sensibilidade de 
Manolo Cabral, transporta o leitor/ouvinte para uma viagem no tempo que 
começa com o Descobrimento do Brasil e avança pelo período colonial.  
Ao longo das faixas sucedem-se fatos importantes da história do país, como 
as tradições indígenas, a formação das Capitanias Hereditárias, a chegada 
dos jesuítas, a resistência de Zumbi dos Palmares, a descoberta do ouro das 
Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, a vinda da Corte Portuguesa para o 
Brasil, a Proclamação da Independência, a Regência e o Segundo Reinado, 
a consagração do Indianismo como expressão literária, a Guerra do Para-
guai, a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República. 

Já no século XX, o compositor destaca a invenção do 14 Bis por San-
tos Dumont, o caipira Jeca Tatu, o Estado Novo de Getúlio Vargas, o papel 
da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, a transfe-
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rência da capital para Brasília, o golpe militar de 1964 (que Cruz descreve 
como “Revolução”) e o retorno do poder aos civis com a eleição de Tancre-
do Neves, em 1985.  Todos esses episódios são descritos de forma conden-
sada no livro, seguidos da partitura de cada uma das 50 peças gravadas. Um 
trabalho de excelência que retrata a grandeza do Brasil e sua formidável 
miscigenação cultural, que nos caracteriza enquanto nação e nos diferencia 
dos demais povos. 

Como fizeram Heitor Villa-Lobos na música, e Sérgio Buarque de 
Hollanda e Gilberto Freyre na sociologia, Carlos Cruz e Manolo Cabral 
mergulham nas raízes profundas do Brasil e traduzem a alma de sua gente 
para o universo pianístico com talento, seriedade, disciplina e a exuberân-
cia digna daqueles que se entregam ao ofício com amor e afinco. E, como 
o Espírito Santo é um Estado que frequentemente se queixa de isolamento 
cultural, nunca é demais lembrar que ambos são capixabas da gema, de 
onde despontaram com esta importante contribuição para a musicografia 
brasileira.  

Carlos Cruz e o DNA da música no Espírito Santo

Para contar a trajetória do maestro, pianista e compositor Carlos 
Cruz, é necessário fazer uma viagem no tempo e falar do seu pai, o trombo-
nista e compositor Clóvis Cruz, figura fundamental para o desenvolvimen-
to da música popular no Espírito Santo. Natural de Campos (RJ), Clóvis 
Cruz veio a Vitória pela primeira vez ao Estado em 1925, com o Grupo Os 
Tangarás, contratado para animar o carnaval de Cachoeiro de Itapemirim. 
Na ocasião, segundo depoimento concedido ao jornalista Osmar Silva em 
1978, o grupo foi convidado para se apresentar no City Clube, situado na 
Praça Costa Pereira, em Vitória, no prédio onde mais tarde funcionaria o 
Edifício Álvares Cabral. 

Após aquela primeira visita a Vitória, Clóvis Cruz aceitou a proposta 
para se mudar para o Rio, onde fez parte do conjunto do pianista capixaba 
J. Aimberê. Em 1931, recebeu novo convite para se apresentar na capital 
capixaba, dessa vez com o conjunto do maestro Tibúrcio, em um baile no 
Clube Vitória, no dia 14 de novembro. A partir daí, decidiu permanecer no 
Espírito Santo, onde montou uma orquestra de oito integrantes ao lado do 
violinista Moacyr Araújo, com a qual passou a atuar permanentemente no 
City Clube. A vinda de Clóvis Cruz para o Espírito Santo impulsionou a 
música popular no Estado, tendo a sua orquestra percorrido o circuito de 



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 66, 2019

praticamente todos os grandes clubes da época, como o Saldanha da Gama, 
Álvares Cabral e Clube Vitória. Músicos talentosos fizeram parte de seu 
conjunto, entre eles os pianistas Lauro Miranda e Hélio Mendes; o saxofo-
nista José Haddad Filho (Zezito Haddad); e o trompetista Cícero Ferreira. 

Além de trombonista e líder dos grupos de que participou, Clóvis 
Cruz também se destacou como compositor de marchas carnavalescas. De 
acordo com o livro “Música Popular Capixaba 1900-1980”, de Osmar Silva, 
ele foi o vencedor do primeiro concurso de música carnavalesca do Espíri-
to Santo, em 1936, com a marcha “Ôba”, em parceria com Moacyr Araújo.  
Nos anos seguintes notabilizou-se como compositor de marchinhas e seus 
conjuntos animaram o carnaval capixaba. Em 1940, assumiu o cargo de di-
retor da recém-criada Rádio Espírito Santo, encerrando a carreira musical 
seis anos depois, para se dedicar ao comércio e à política.

Nascido em Vitória, em 11 de setembro de 1936, Carlos Cruz seguiu 
os passos do pai, com quem iniciou sua formação musical. Em 1956, le-
cionou canto orfeônico no Ginásio São Vicente de Paulo, em Vitória. No 
ano seguinte, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou nos seminá-
rios de música da Pró-Arte, tendo estudado com Hans Fraff (piano), Esther 
Scliar (teoria) e Roberto Schnorrenberg (harmonia).

De acordo com o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasilei-
ra, Carlos Cruz trabalhou em 1958 como pianista do Iate Clube do Rio de 
Janeiro, além de atuar como professor de piano e canto. Dois anos depois, 
foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga como pianista da Orquestra do 
Maestro Peruzzi. Em 1962, atuou como pianista e diretor de orquestra, na 
Rádio Mauá. Formou, dois anos depois, o grupo musical Carlos Cruz e Seu 
Conjunto. Ainda em 1964, ingressou na TV Excelsior (RJ), onde assinou 
a produção e direção de programas como “Times Square”, “Noite de gala”, 
“Adoráveis trapalhões”, “Essa gente inocente” e “Um instante, maestro”. Cin-
co anos depois, trabalhou na TV Record/TV Excelsior (SP).

Em 1970, foi responsável pela produção e direção musical dos progra-
mas “Flávio Cavalcanti” e “Cidinha Livre”, na TV Tupi. A partir desse ano, 
passou a estudar composição com o maestro Guerra Peixe. Em 1973, assi-
nou na Tupi a produção e direção musical dos programas “Hebe Camargo”, 
“Alegríssimo” e “Os Trapalhões”. Três anos mais tarde, trabalhou como su-
pervisor de produção e programação na Rádio Mauá/Rádio Ipanema (Ra-
diobrás). Em 1977, exerceu o cargo de diretor musical da linha de shows da 
TV Tupi (SP e RJ), tendo sido responsável pela produção e direção musical 
dos programas “Flávio Cavalcanti” e “Conversa de botequim”. 
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Mesmo morando no Rio, Carlos Cruz manteve os laços afetivos com a 
cidade natal, sendo o autor do “Hino Oficial da Cidade de Vitória”, obra pre-
miada em 1979 em concurso promovido pela prefeitura municipal. No ano 
seguinte, trabalhou como diretor musical da TVS/SBT. Em 1981, assumiu a 
direção musical da TV Bandeirantes (SP). Em maio de 1982, venceu o I Fes-
tival de Música Erudita Capixaba com sua composição “Sonatina para Piano”. 

De 1983 a 1999, exerceu o cargo de diretor musical da Rede Manchete 
de Televisão. Sua obra “Intervalos” representou o Brasil no Festival Interna-
cional da Ucrânia, em Kiev, em 1994. Nesse mesmo ano, publicou o livro “A 
Heresia de Pensar e de Criticar”. Participou, como compositor, das trilhas 
sonoras das novelas “Marquesa de Santos” e “Dona Beija”; e das minisséries 
“Fronteira do Desconhecido”, “Ilha das Bruxas” e “A Escrava Anastácia”, to-
das na RedeManchete.

No campo da música popular, tem mais de 100 canções gravadas 
por intérpretes como Elza Soares, Marlene, Cauby Peixoto, Wilson Simo-
nal, Eliana Pittman, Emílio Santiago e Angela Maria. Entre seus sucessos 
destacam-se “Can-can no Carnaval” (marcha gravada por Emilinha Bor-
ba e contemplada com o primeiro lugar no Festival de Carnaval de 1966), 
“Mangueira minha Alegria”, “Eu sou mais eu”, “O meu Carnaval que pas-
sou”, “Domingo de Carnaval” e “Naquele Carnaval”. Em 1985, lançou o LP 
“Brasil: Música na História”, coleção de cinquenta peças progressivas para 
piano, interpretadas pelo pianista Manolo Cabral.

Uma das últimas apresentações de sua obra em Vitória foi o lança-
mento da peça “Adágio Para um Anjo – para Violoncelo e Orquestra de 
Câmara” com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES), em 25 de 
outubro de 2003, no Teatro Carlos Gomes, sob a regência do maestro Hel-
der Trefzger e tendo como solista o violonista norte-americano Benjamin 
Karp. Em abril de 2009, a OSES realizou a primeira audição mundial do 
concerto “Lendas Capixabas para Violão e Orquestra”. Carlos Cruz morreu 
em 29 de março de 2011, aos 74 anos, no Rio de Janeiro, vítima de câncer.

Manolo Cabral, virtuose do piano

Nascido em Vitória, em 04 de janeiro de 1965, Manolo Cabral é o que 
se pode chamar de talento prodígio. Sua vocação para a música vem de berço: 
a mãe, a pianista e professora Sônia Cabral, notabilizou-se como referência 
na música erudita do Estado, tendo sido diretora da Faculdade de Música do 
Espírito Santo e idealizadora da Orquestra Sinfônica. A casa da família era 
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frequentada por alguns dos nomes mais importantes da música mundial e 
nacional durante sua passagem por Vitória, entre os quais Sergei Dorenski,  
John York, Sarah Vaughan, Astor Piazzola, Arnaldo Cohen, Miguel Proença, 
Nelson Freire, Arthur Moreira Lima, Turíbio Santos e Guerra Peixe, sempre 
recebidos com atenção por Sônia e o marido, o jornalista Marílio Cabral.

Sua iniciação ao piano se deu aos seis anos de idade, sob orientação de 
Arnaldo Estrela, por intermédio da mãe, então aluna do renomado pianis-
ta. Aos dez, já estudava diretamente com o mestre e passava a se apresentar 
regularmente em público, sozinho e com orquestra. Seu talento chamava a 
atenção de grandes pianistas que vislumbravam um futuro promissor para 
Manolo. Em 1979, Arthur Moreira Lima o viu tocando pela primeira vez e fi-
cou impressionado com sua destreza musical, descrevendo-a da seguinte for-
ma na arte interna do LP “Brasil: Música na História” (1985):  “Ouvi Manolo 
pela primeira vez em 1979, quando ele tinha apenas 14 anos, e logo passei a 
considerá-lo uma incrível vocação para o piano. Agora, decorridos seis anos, 
mostra-nos o jovem artista, com esta expressiva gravação da obra do compo-
sitor e maestro Carlos Cruz, que eu, positivamente, não me havia enganado 
a seu respeito. Estou cada vez mais convencido, por isso mesmo, de que o 
mundo musical muito ainda irá ouvir falar do nome de Manolo Cabral”.

Decidido a se tornar concertista, Manolo passou a dedicar-se com 
afinco ao estudo musical. Formou-se em piano clássico pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e fez mestrado com Myrian 
Daueslberg, ex-diretora artística da Sala Cecília Meirelles e musicóloga res-
ponsável pela descoberta e formação de novos intérpretes. Em 1982, seguiu 
para os Estados Unidos, onde obteve uma bolsa de estudos da Eastman 
School of Music, de Rochester, Nova York , destacando-se na classe da ita-
liana Maria Luise Faini.

De volta ao Brasil, seguindo a orientação de Nelson Freire, passou a 
estudar com a conceituada pianista e professora Nise Obino (1918-1995), 
responsável pela formação de nomes como Dori Caymmi, na música po-
pular, e do próprio Nelson Freire, na música clássica. Manolo agarrou a 
oportunidade e mergulhou no estudo intensivo do instrumento, conforme 
relatou em matéria publicada no jornal O Globo, em 28 de agosto de 1984. 
Na ocasião, o pianista preparava-se para sua estreia em palcos cariocas, no 
IBAM, em 12 de setembro daquele ano, com as melhores recomendações 
de Nelson Freire e Miguel Proença. 

A temporada carioca repercutiu na imprensa capixaba com registro na 
Coluna Hélio Dórea de A Gazeta. Sua ascensão como intérprete lhe rendeu 
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o convite para gravar o LP “Brasil: Música na História”, reunindo 50 peças 
progressivas para piano compostas pelo maestro Carlos Cruz. O lançamento 
do álbum, em 1985, no Museu de Arte Moderna, no Rio, reuniu a diretoria da 
Aracruz Celulose, patrocinadora da obra, bem como músicos, empresários e 
jornalistas. Após aquela gravação, Manolo Cabral fez um curso de aperfei-
çoamento na Rússia, passou a lecionar na Faculdade de Música do Espírito 
Santo, como professor concursado, e montou o Buffet Studio C, empresa que 
se destacou no ramo de cerimonial de eventos de Vitória.

 Sua morte precoce, aos 41 anos, em 17 de janeiro de 2006, após uma 
parada cardíaca, depois de dois dias de internação para fazer uma endos-
copia, em um hospital de Vitória, deixou saudades no circuito musical do 
Espírito Santo. Dois dias depois, o Caderno Dois de A Gazeta publicou a 
nortícia junto a depoimentos de amigos e músicos ilustres, como o violo-
nista Maurício de Oliveira, com quem o pianista realizou vários concertos 
no Teatro Carlos Gomes, ao lado da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo.  
“Manolo era um excelente pianista. Ele tocava de Haydn a Ernesto Nazare-
th. Sua formação era erudita, mas sabia valorizar o popular também. Fico 
muito lisonjeado e feliz por ter tocado com ele. Hoje, contudo, estou triste”, 
declarou Oliveira à repórter Thaiz Sabbagh. 

Por sua vez, o jornalista e amigo da família Cabral, Marien Calixte, 
incluiu Manolo na galeria dos grandes pianistas do Estado, juntamente com 
Hélio Mendes, João Virgílio, Carlos Augusto (do Quarteto JB) e Pedro de 
Alcântara. “Ele tinha talento para ser um nome consagrado da música até 
internacionalmente. Mas preferiu ser feliz no ramo de festas. Era uma pes-
soa muito inteligente, bem-humorada e de bom gosto.”  Mas o legado do 
pianista e sua contribuição para a música do Estado continuam vivos por 
meio de diversas homenagens. Uma delas é o Parque Pianista Manolo Ca-
bral, como foi denominada a enorme área verde que rodeia o novo prédio 
da Petrobras em Vitória, entre as ruas Chapot Presvot e Guilherme Serrano, 
no Barro Vermelho. O projeto da Câmara Municipal de Vitória, sancionado 
pelo então prefeito João Coser, em 21 de dezembro de 2012, é relatado com 
detalhes pela irmã de Manolo, a jornalista Manoela Ferrari, no livro “Sin-
fonia de Sônia: Vida e Obra da Pianista Sônia Cabral”. Quem visitar o local, 
além de desfrutar da bela paisagem natural do espaço, encontrará um busto 
de Manolo Cabral esculpido pelo artista plástico Vilar.
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Cibersolidão, de Josina Drumond: 
Tempos líquidos 

Marcos Tavares
Cadeira 15 da AEL. Autor de “Gemagem” e de “No escuro, armados”.

Para um livro, qual seja ele, melhor prefaciador não há senão um ex-
pert sobremaneira versado em todos os gêneros (poesia, romance, conto, 
ensaio, crônica) e, em especial, se filólogo for, qual o é o renomado José 
Augusto de Carvalho. E, em seu todo douto prefácio, ele logo anuncia ca-
racterísticas, teor da obra e autoria dela: “O que se vai ler não são apenas 
crônicas escritas num estilo coloquial distenso, como numa conversa com 
o leitor. São também depoimentos preciosos de quem tem uma vida rica de 
experiências e de andanças pelo mundo” (À pala de prefácio, p. 8-9). E, a 
partir daí, JAC, com o seu arguto olhar, praticamente elabora uma resenha 
de quase todo o volume. E arremata: “A linguagem [...] encanta pela sim-
plicidade, mas também pelos arroubos linguísticos”, no que concordamos.

Escrever, muitos escrevem. O que qualifica um escrevedor, daí escri-
tor, é, além do hábil trato com as palavras, o seu distinto olhar, a sua cos-
movisão. E quando esse escritor (no caso, literata) detém as qualificações 
supra, qual o título de Doutorado em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) 
e, em nova incursão cronística, examina sobretudo o mundo moderno e 
suas  tecnologias, em livro que publica, hemos de prestar a devida atenção. 
Contrapondo-se a outras épocas, em que sólidos os vínculos, contudo, já 
com prenúncios de que “tudo que é sólido se desmanchava no ar” (Marshall 
BERMAN, em Tudo que é sólido desmancha no ar [1986, p. 85-103]), a 
palavra “liquidez”, uma atual realidade, remete à fluidez, ausência de forma 
definida, velocidade, mobilidade e inconsistência. Da Modernidade diz-se 
“líquida” (Zygmunt Bauman, em Modernidade líquida [2001, pp. 8-13]), 
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em contraposição ao “sólido”, referindo-se, por exemplo, às instituições que 
até então, nela, eram consideradas inabaláveis, qual a família, o Estado, o 
emprego, a segurança. Esses seriam, para aquele [Marshall Berman], justa-
mente os traços essenciais das relações sociais [sólidas] ainda vigentes na 
época (1986) em que publicara o polêmico livro.

Ocular testemunha desses tempos fugazes, Josina Nunes Drumond 
[Jô Drumond], a nós ora concede documental prova da propalada “mo-
dernidade líquida” consoante nomeação do sociólogo polonês Zigmunt 
Bauman (“Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar”). Título da obra 
alude ao fenômeno da “solidão acompanhada” ou cibersolidão. Em crôni-
ca homônima, (DRUMOND, 2017, p.11-13), a de abertura, discorre Josi-
na acerca das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) 
com suporte na internet que, aliada aos recursos da Computação Móvel, 
têm influenciado novos comportamentos sociais, em especial no tocante 
à facilidade nos relacionamentos. Estes, não presenciais, até  superficiais, 
mas, de imediato, designados “amizades”, não raro podem, ironicamente, 
destruir vínculos afetivos pessoais e bem duradouros.

Solidão cibernética detectada num dia de silêncio no WhatsApp: só 
explicado quando, por já desusados telefonemas, se soube do suicídio de 
um de seus integrantes (“Era Digital”, p.15-17). Consequência da nova era, 
o home based, uma espécie de franquia que permite  gerenciar, sem sair de 
casa, uma atividade laboral rentável, é objeto de narrativa (“Trabalho à dis-
tância”, pp.19-20). Sob epígrafe de Rubem Braga resgata a saudosa época em 
que carteiros, esperados com ansiedade, traziam boas e más notícias. “Cada 
um de nós morre um pouco quando alguém, na distância e no tempo, rasga 
alguma carta ou deleta alguma mensagem nossa”, conclui, lírica (“Velhas 
Cartas”, p. 21-22). Francófila, tanto é cultora de “le mot juste” (a palavra 
justa) quanto se debruça sobre a História de França: eis que, em paralelo 
com o nosso período escravocrata, cogita acerca da liberdade relativa, do 
cerceamento imposto por algemas sociais (“Grilhões”, p. 23-25). Reporta-
-nos a uma Paris ora infestada por clochards (mendigos), agora oriundos 
da avassaladora onda de desemprego, e não mais aqueles vagabundos de 
outrora, em que estudantes da Sorbonne iam, sob as pontes, a filosofar com 
eles (“Paris, sempre Paris”, p.123-124). E, servindo-se do duplo mote (de 
ponte e de filosofia), Jô Drumond passeia (“Divagações em torno de um 
tema”, p. 125-126).

Ainda em França, conduz-nos à cidade de Bonifácio, onde um ce-
mitério (Cimetiere Marin de Saint François) transforma-a em lugar de 
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peregrinação turística de tom mórbido. E essa ampla visitação a mortos, 
por familiares, provoca–lhe uma reflexão existencialista (“Cidade insólita”, 
pp.135-136). O definhamento da bisavó Theodora, latifundiária e escra-
vagista, então empobrecida pela Lei Áurea, perdida a “marxista” força de 
trabalho, é lição para tantos quantos queiram preservar a história familiar 
jamais estudada em bancos escolares (“O fio do tempo”, p. 27-28). Exami-
nando a Inconfidência Mineira, justamente o mártir desta, a lume traz obs-
curidades ensinadas na Escola, confrontando-as com a verdade histórica 
com base em documentos (“A desconstrução de um mito”, pp. 91-93).

Doutora em Literatura Comparada(UFMG), Jô Drumond vê simila-
ridade de ideias entre o literato W. Somerset Maughan (séc. XIX), em sua 
obra A Servidão Humana, e o geneticista Dean Hamer (séc. XX): um fator 
bioquímico (o gene VMAT2) propiciaria o grau de  espiritualidade (“A fé”, 
pp. 29-30). Repensando a própria vivência missionária, aventa possível be-
nignidade do aludido gene da fé (“Questionamentos religiosos”, p. 31-34). 
Também uma questão ontológica, de cunho existencial (origem e finitude 
dos humanos), tal o dogma concebido pelos crentes desta ou daquela ver-
tente, é aqui, en passant, abordado (“Conformismo religioso”, p. 35- 36). 
Destoante do cânone da Igreja, exegeta bíblico com visão peculiar merece 
destaque: Jean Meslier, vigário francês, é dado como precursor de vários 
movimentos libertários (“Padre ateu”, p. 37-41).

Atestando o autêntico significado do gênero crônica (khrónos–tem-
po), há um momento em que afetivas recordações da menina revisitam fes-
tejos (“Festas joaninas ou julinas”, pp. 43-44), enquanto num outro texto 
revela-nos a sua curiosidade a respeito do icônico “bom velhinho” (“Papai 
Noel”, pp. 129-130). Com igual viés memorialístico é o relato de quando 
revê  fotografias da fase colegial (“tive saudade de mim”) e do posterior 
reencontro com suas antigas colegas: em ação sobre a forma física, fisionô-
mica, a inexorabilidade do tempo (“Reminiscências”, pp.133-134). Eventos, 
tais o nascimento de netos (“Boas-vindas à vida”, pp.127-128) e o encer-
ramento findanista da confraria Clube do Livro (“Revoada de Letras”, p. 
117-118), conquanto efemérides de cunho pessoal, mas, por serem bem 
marcantes e por se aplicarem à vida de muitos humanos, merecem registro. 
E relato de Jô Drummond contém plasticidade, envereda por particularida-
des invisíveis ao olho comum: sim, uma vedora crítica e onisciente.

Prosa simples jamais simplória, saborosa por demais, pródiga de “cau-
sos” como sói a um bom mineiro (Patos de Minas-MG), impregna-a com 
alta dosagem de humor: um “sufoco” em viagem aérea (“Apreensão”, p. 45-
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46), uma noite passada em claro em república estudantil de Ouro Preto 
(“Pulgatório”, p. 69-71), episódio de brusca transformação de duas de suas 
alunas de francês (“Irmãs Carmelitas”, pp. 85-86), agrura vivida em lama-
centa estrada, quando se brinca/briga com colocação pronominal (“Ato-
leiro”, p. 53-54), divertido passeio em Vila Rica: um guia com fétido odor 
corporal é substituído por um com acentuado distúrbio de fala (“O malfa-
dado city tour”, p. 121-122). Mesmo o mero catar piolho possui a freudiana 
sublimação libidinal (“O cafuné”, p. 81-83).

   Especialista em Guimarães Rosa, em cinco textos enfoca o singular 
autor e terra natal dele (“Cordisburgo”, I a IV, p. 99-116). E outros temas 
há. Eclética, também artista plástica, um seu trabalho de 1990, um acrílico 
sobre papel cartão, compõe a capa do livro desta “imortal” da Academia 
Espírito-santense de Letras que, a tornar “exequível suas exéquias”, já hu-
morada diretriz deixa (“Meus últimos desejos”, p. 137).

   Isso posto, resta-nos dizer que, embora uma época plena de leitura 
digital, a textura do papel de Cibersolidão, pelo excelente conteúdo que ali 
vai impresso, a jovens e a adultos com razoável escolaridade, as crônicas as-
saz urdidas hão de propiciar uma aprazível e proveitosa leitura. Além, disso, 
compreender-se-á melhor, com exemplos do cotidiano, o quão a moder-
nidade “sólida” entrou em desintegração, mormente após 1989 (queda do 
Muro de Berlim), logo passando a ser gradualmente substituída por uma 
modernidade “líquida”, segundo propugnado por Bauman e antes vislum-
brada por Berman.

Possuindo esse gênero o condão de registrar os acontecimentos so-
ciais, faz história e, assim, “revirando gavetas do passado” (p.133), resgatada 
a memória, àqueles, de novo os traz ao coração de um povo. Sua publicação 
em livro é, pois, mais do que um ato gráfico, editorial: é a perpetuação do 
efêmero. Constitui-se, no mínimo, num registro histórico: a possibilidade 
de tornar um pouco mais “sólido” o que, hodiernamente, fluido 100% “lí-
quido” seria. E essa obra de Jô Drumond vai muito além do mero narrar. 
Uma escrita escorreita, com um bem sensato uso da norma padrão, culta, 
logo, não há desvios linguísticos, gramaticais, senão efeitos com nuances 
artísticas, como aliteração (“exequíveis exéquias”, “esboçavam bocejos”), 
neologismo (“pulgatório”, “colibritante”), polissemia (“estaria arroubando”, 
“carcomida por vermes”, “nos dédalos do labirinto virtual”). Ultrapassa 
mesmo essas qualidades: põe em discussão o ciberespaço, enquanto redutor 
das barreiras impostas pelo binômio espaço-tempo, e, inclusive, induz a um 
racional aproveitamento dos recursos oferecidos pelas tecnologias digitais.
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Memórias de um colégio da Praia do Canto: 
Sacré-Coeur de Marie

Maria das Graças Silva Neves
Musicista e Escritora. Pertence à AEL, cadeira 23 e à AFEL.

Reviver um tempo longínquo nos transporta à imagem de uma ins-
tituição escolar que sobressai, altaneira, com reflexo nas brumas do mar, e, 
aos poucos, se transforma em ecos da memória que ressoam no ar pince-
ladas de saudade. Aos poucos, as pinceladas de saudade se reverberam e a 
luz crepuscular se manifesta em recordações dos dias felizes, passados no 
convívio do Colégio Sacré-Coeur de Marie. Eis que ele surge, majestoso, em 
nossa imagem!

Os anos ficaram no passado, mas, ainda hoje, o chamado “Sagrado 
Coração de Maria” é um marco importante, uma instituição de grande va-
lor educacional. Eu me sinto sensibilizada e agradecida em poder registrar, 
neste livro, a memória de um espaço educativo, no qual vivemos um tempo 
único de muitas emoções. Foram momentos ricos, e abrindo o baú de re-
cordações, descrevemos, aqui, algumas passagens, com o prazer de mostrar 
como era o Sacré-Coeur de Marie do ontem.

O Colégio, com seu rigor e exigência, formava a base complementar 
da educação no seio das famílias capixabas. Eu não irei tão longe, mas é 
preciso lembrar que contribuímos, em muito, para a construção desse edu-
candário, seja organizando festas, vendendo rifas e até solicitando doações 
de pessoas e empresários capixabas. Eu tive a felicidade de colaborar com a 
equipe de organização da festa do cinquentenário do Colégio que foi come-
morado em alto estilo com direito a missa, barraquinhas, baile e peça tea-
tral. No encontro, entre abraços, a felicidade de todos, e muita recordação. 
Sentimos a ausência dos que partiram como passageiros de um novo tempo 
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para alçarem voos céleres rumo aos céus, e encontrarem-se com Deus. En-
tramos em procissão, a partir da gruta, com Nossa Senhora no andor, velas 
acesas, e lágrimas escorrendo nos olhares de cada rosto. O tempo se revestia 
em sonhos! Sonhos acalentados e partilhados com as amigas de uma época 
de anos inesquecíveis. Revivendo esse tempo, contido em nossa visão, lem-
branças acesas do passado que vamos retratando nesta crônica.

O sistema de internato tinha peculiaridades únicas, como o tilintar de 
uma campainha soando nos ouvidos das internas, avisando que teriam iní-
cio as orações matinais, obrigações do ofício. Horários eram rigorosamente 
cumpridos e certos hábitos invioláveis, como o banho, tomado somente 
de camisolão; já na hora da troca de roupas, uma aluna tinha que ficar de 
costas para a outra, visto que, de frente, a exposição dos corpos dava ensejo 
a pensamentos pecaminosos, o que era proibido! 

Não podemos deixar de relembrar os anos dourados daquela época, em 
festas do SCM como os bailes no Iate Clube, os lugares de flertes, namoricos e 
de “arrasta-pés”, e isso era o máximo! As freiras, alunos, ex-alunos, pais, profes-
sores atuais e antigos se misturaram aos sons e ritmos dos “iê, iê, iê; chá, chá, 
chá; twist e rock” revivendo as décadas de 50, 60, um tempo emocionante.

Na chegada, internas e semi-internas eram obrigadas a mostrar as ca-
dernetas e quem as esquecesse ficava sem aulas naquele dia. As filas eram 
formadas no galpão, e cada turma tinha a sua própria fila, alinhadas com res-
peito e seriedade, bem caladinhas, pois Mère Lacreche, - de caderninho em 
punho - marcava cruzes ao lado de cada nome de quem abrisse a boca. E, nes-
sas marcações, as freiras eram impiedosas, pois perdia-se pontos na nota de 
disciplina. O meu nome levava tantas cruzes que mais parecia um cemitério.

Quanto aos uniformes, um para cada estação do ano e mais o de educa-
ção física, requeria um tipo diferente de vestimenta, com detalhes para ocasiões 
especiais. O de verão, o de inverno, o de gala e o de educação física e cada qual 
tinha que ser usado na época que determinava o calendário, ou seja, mesmo no 
calor, o de inverno era obrigatório. O uniforme de gala era pomposo, de tropi-
cal inglês azul-marinho, gravata, solidéu e blusa de seda. Outro detalhe impor-
tante, tinha que medir quatro dedos abaixo do joelho. Usar batom no colégio? 
Moça de família? Nem pensar! O emocionante era se maquiar às escondidas na 
saída, onde os meninos estavam na ladeira à nossa espera.

Nas aulas de canto orfeônico, hinos eram constantemente treinados, 
notadamente o do colégio, bem difícil de entoar devido aos registros agu-
dos, o que favorecia a desafinação da turma, muitas vezes proposital, uma 
oportunidade de “implicar” com o maestro Waldir Mattos. Vale destacar 
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que ele era uma exceção como professor - tanto ele quanto o capelão - pois 
homens não transitavam pelas dependências do colégio a não ser com au-
torização especial. Ainda em relação a hinos, devido à tradição francesa da 
instituição, às quartas-feiras eram entoados os hinos do Brasil e o da Fran-
ça, e as orações, muitas vezes, eram também rezadas em francês. Muitas 
vezes trocávamos as letras, e fazíamos gozação com as freiras - melodia do 
repertório popular como “ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou ser 
freira do Sacrè-Coeur”, bem como outras brincadeiras, sem maldade, ape-
nas engraçadas. Já as aulas de bordado, era quando, cada aluna com a sua 
cestinha, aprendiam os pontos de marca, de cruz, paris, corrente e ainda 
faziam toalhinhas de vagonite, que eram expostas ao final do ano.

Dias tensos eram os da leitura das notas realizados em presenças da 
Mère Providencial e da Notre Mère. A Mère Regina, diretora, dirigia a sessão 
solene, de forma tranquila e segura. O momento do friozinho na barriga era 
na hora da entrega das notas, com certificado de quadro de honra, medalhas 
e prêmios. Os resultados eram lidos em voz alta, as alunas subiam ao palco, 
o público aplaudia e as famílias ficavam orgulhosas de suas filhas. As estrelas 
azuis, verdes e vermelhas representavam primeiro, segundo e terceiro luga-
res, respectivamente, e eram colocadas ao peito de quem as merecia.

O lema do SCM, além do Tudo a Jesus por Maria, era estudar de ver-
dade para alcançar os louros no final do ano. O que agregava às notas, além 
dos valores das provas, eram a assiduidade, a disciplina, as contribuições às 
missões na África e levar mantimentos aos mais necessitados em bairros 
pobres e morros da cidade de Vitória. O desafio era conquistar honra ao 
mérito com seriedade, responsabilidade, estudo e dedicação.

O ritual das reverências era incrível! Consistia em cumprimentos 
obrigatórios quando encontrávamos com uma freira: costas eretas, mãos 
cruzadas e inflexão pelo lado esquerdo, o lado do coração. Eram obrigató-
rios nos corredores e quando as freiras entravam nas salas de aulas: Bon-
jour, ou Bonsoir, ma Mère. Importante destacar as aulas de civilidade, o 
aprendizado dos bons costumes, noções comportamentais e as etiquetas 
sociais, pois educação e bons modos eram metas imprescindíveis.

Vez por outra havia os retiros espirituais, geralmente em locais di-
ferentes: muitas orações e estudos da vida dos santos, silêncio e leituras; 
após, escrevíamos o que havia sido absorvido para as notas da matéria de 
Religião. Nessas ocasiões, surgiam brincadeiras e até músicas que eu tocava 
ao piano e a turma as entoava em coro. “Do i a gente com mère Angela/ Re 
tiro é uma babação/ Mi nha alma já está pura/ Fa lta-nos é distração...”
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Ainda sobre religiosidade, o rosário era rezado todos os dias, antes do 
recreio, com todos os seus “mistérios”, o que considerávamos uma espécie 
de tortura! Não faltavam embolações, pois quanto mais rápido respondí-
amos as Ave-Marias, mais cedo descíamos para o pátio. O mais curioso, 
para nós, era descobrir o verdadeiro nome das freiras, e, para isso, fazíamos 
sindicâncias para desvendar os mistérios que as envolviam, mas de algu-
mas freiras descobrimos: Mère Agnes era Alice, Mère Santa Face era Nice, 
Mère São Tomás era Beatriz... Outra proeza era entrar na clausura, lugar es-
sencialmente interditado, mas que enchia as nossas cabeças de fantasias...E 
ainda tentávamos descobrir - qual seria a cor do cabelo das religiosas, já que 
os véus os escondiam.

Vivemos uma fase de muitas ações, momentos de descontrações no 
Praia Tênis Clube, onde participávamos dos jogos que marcaram gerações 
e gerações em importantes convívios. Nas aulas do dia a dia, assuntos não 
faltavam sobre os jogos, quer tenham sido na praia, ao ar livre, ou no clu-
be. Fizemos parte da diretoria do Grêmio Litero Esportivo Padre Gaillac e 
ainda me lembro do discurso de posse de nossa chapa: “A nossa diretoria, 
sabemos bem, que será constituída de meninas boas, inteligentes e amigas, 
nós, alunas do SCM, que vivemos num ambiente santo, orientadas por es-
sas abnegadas religiosas, temos consciência das responsabilidades que nos 
pesam”. Relembrar o tempo passado, vivido no seio de nossas famílias, num 
bairro humano e agradável como a Praia do Canto é reviver histórias de 
vida com emoção. Nós éramos em muitas irmãs no Colégio, ao todo onze 
filhos e nossos genitores privilegiavam a boa educação. No dia da festa dos 
pais ou das mães percorríamos a entrada da capela em grande escala, mo-
tivo de orgulho para eles.

Silencia o tempo e a imagem do crepúsculo dilui-se aos poucos em 
marcas de que traduzem uma grande saudade...O nosso recolhimento 
transcende a atmosfera do adeus, e o nosso sentimento perpetua a memó-
ria, e que expressamos em poucas palavras: OBRIGADA, COLÉGIO SA-
CRÉ COEUR DE MARIE!
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Sua excelência o soneto

Matusalém Dias de Moura
Procurador da Assembleia Legislativa e Escritor. Cadeira 34 da AEL.

   O soneto não tem certidão de batismo nem registro assentado em li-
vro de cartório, contendo informações precisas sobre o local e a data de seu 
nascimento. E outros documentos não há, nos arquivos da história, com 
essa notícia. Isso porque nenhuma arte tem tempo de gestação definido e, 
também, não nasce, assim, de repente, pronta e definitiva, já fazendo suces-
so. Não, todas as artes nascem da imaginação do povo, evoluem e se aper-
feiçoam com o tempo, até atingirem um ponto em que não admitem mais 
serem melhoradas por já terem alcançado a “perfeição” artística.

Há, hoje, um entendimento, beirando o consenso, entre muitos e 
grandes estudiosos, críticos e historiadores da literatura, no mundo inteiro, 
de que o soneto surgiu no século XIII, na região da Sicília, na culta e velha 
Itália de tantas artes, belezas e tradições culturais. Controvérsias, embora 
poucas, ainda persistem com relação à terra de nascimento do velho soneto. 
Os franceses, por exemplo, não admitem que esse majestoso poema não 
tenha surgido na região de Provença; na França, portanto.

Há, até mesmo, quem acredite que ele tenha sua origem na velha Gré-
cia, berço primeiro da cultura ocidental, somente porque o verso decassí-
labo sáfico, acentuado nas sílabas 4ª, 8ª e 10ª, muito usado pelos grandes 
sonetistas, exige a mesma métrica usada, segundo alguns pesquisadores 
literários, pela poetisa grega Safo (Lesbos, fim do século VII – início do 
século VI a.C.)1.

Um dos brasileiros contemporâneos que mais estudou o assunto, Vasco 
de Castro Lima2 , em sua fenomenal obra “O mundo maravilhoso do soneto”, 
esclarece que “os poetas franceses e provençais conferiam ao termo sonnet o 
sentido de pequena canção, ou cançoneta, ou pequeno som. Informa ainda, 
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na mesma obra, o notável intelectual pátrio que ...o sonnet trovadoresco não 
tinha forma fixa e variava bastante na qualidade dos versos, na disposição das 
rimas e, principalmente, na estrutura das estrofes. A palavra son ou sonnet, 
empregada por Thibaud IV e por Guilherme de Lorris, no século XIII, era 
aplicada, indiferentemente, a toda espécie de cantos atribuídos aos trovado-
res... E acrescenta Vasco de Castro Lima: ...não estaria em vigor na Provença, 
nem mesmo em estado rudimentar, como quer a Delta Larousse, o hoje tão 
celebrado poema de quatorze versos, chamado soneto. No vocábulo sonnet 
havia, apenas, uma semelhança com a palavra italiana “sonnetto”.

Inconformados com a origem italiana do soneto, esses franceses, tei-
mosamente, quase que por despique, creio, com seus vizinhos europeus da 
terra de Dante Alighieri, ainda insistem na tese de que o soneto originou-
-se da poesia dos trovadores do antigo Condado de Provença, no Sul da 
França. Vários são os estudos que já produziram defendendo a tese de que 
os primeiros exemplos, ainda que rudimentares, do soneto encontram-se 
na poesia dos trovadores provençais. A forma chegaria à Sicília, onde fora 
desenvolvida pelos poetas italianos Guido Cavalcanti, Cecco Angiolieri, 
Dante e Petrarca3.

Grandes poetas desta Terra de Santa Cruz, importantes praticantes do 
soneto, num passado não muito distante, também manifestaram dúvidas 
sobre a origem desse poema- maior. O aplaudido e festejado parnasiano 
Alberto de Oliveira foi um dos que palmilharam o chão da incerteza quanto 
à verdadeira terra de nascimento desse imortal poema de paletó e gravata, 
às vezes, de cartola e fraque. A propósito da nacionalidade do soneto, o no-
tável parnasiano Alberto de Oliveira, na conferência “O soneto brasileiro”4, 
proferida na Biblioteca Nacional, em 20 de setembro de 1918, assim se pro-
nunciou: Originalmente com o nome de son d’amour ou sonnet, aflorara, 
espontânea e fácil, esta composição aos lábios de trovadores e trouvères, nas 
línguas d’oc e d’oil . Musas de Itália aperfeiçoaram-na, sujeitando-a à tra-
vação regular de consoantes e disposição que lhe conhecemos, levemente 
modificada, mais tarde, pelos poetas da plêiade...

Apesar das controvérsias – poucas, é verdade – quanto à origem do 
soneto, isso já é uma questão resolvida pelos grandes estudiosos e histo-
riadores da literatura universal e, sem nenhum medo de errar, podemos 
afirmar que o berço do soneto é mesmo a Sicília, na Itália, e que seu nas-
cimento, embora sem dia nem hora precisos, deu-se no século XIII. Mas, 
afinal, o que é o soneto, qual a sua forma? O soneto é um pequeno poema 
de forma fixa, contendo apenas quatorze versos, distribuídos em dois quar-
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tetos e dois tercetos, sendo os dois quartetos compostos com apenas duas 
rimas, e os tercetos, também, com duas rimas; mas estas diferentes das dos 
quartetos. E é importante frisar que tanto os poetas de língua italiana quan-
to os de língua portuguesa, em sua grande maioria, preferem construir seus 
sonetos usando os versos decassílabos, isto é, de dez sílabas poéticas. Já os 
franceses, em razão da dificuldade da língua para compor os decassílabos, 
criaram o verso alexandrino, de doze sílabas poéticas.

Luís Vaz de Camões, poeta-mor da língua portuguesa, usou o decas-
sílabo na feitura de seus imortais sonetos, lidos e declamados nos palcos 
e estúdios de rádios e TVs do mundo inteiro, traduzidos, hoje, em mui-
tas línguas. Aqui no Brasil, todos os sonetistas usam o verso decassílabo 
em suas composições, aventurando-se, vez e outra, na difícil urdidura do 
alexandrino; mas, nesse caso, quase que como experiência, pois em nossa 
língua o verso alexandrino, além de construção difícil, também não fica tão 
musical quanto o decassílabo.

Quanto às rimas, o esquema usado pelo italiano Francesco Petrarca e, por 
isso, consagrado mundialmente com o nome de “soneto petrarquiano”, consiste 
em rimar o 1º verso com o 4º, e o 2º com o 3º, nos quartetos; e o 1º com o 3º, nos 
tercetos, conforme o seguinte exemplo: ABBA ABBA CDC DCD.

Mas usa-se, também, outros esquemas, desde de que mantenham-se 
duas rimas nos quartetos e outras duas, diferentes, nos tercetos. Inúmeros 
estudos mostram que Francesco Petrarca, embora não tenha sido o criador 
do soneto, foi o seu grande cultor e o seu maior divulgador, à época (século 
XIII). A princípio, Petrarca tinha preferência pelo soneto constituído por 
uma oitava e um sexteto de versos encadeados – como era primitivamen-
te construído o soneto –, mas depois aderiu ao modelo proposto por Fra 
Guittone d’Arezzo, que acabou por levar o seu nome, ou seja, “soneto pe-
trarquiano”, vale repetir.

É importante, também, ressaltar que o soneto, “ao ser criado, era, ape-
nas, uma canção de amor”5, sendo, porém, deturpado, por algum tempo, 
mas depois voltou a ser a voz principal do lirismo na poesia. E, assim, tem 
sido praticado nos dias atuais. O verso decassílabo, com suas peculiarida-
des, é tido como o verso apropriado para a composição do soneto. É um 
verso que tanto pode ser “sáfico” como pode ser “heroico”. O verso decas-
sílabo “heroico” é o mais usado e, também, considerado o mais apropriado 
para a construção do poema em estudo; exige acentuação tônica na 6ª e na 
10ª sílabas. Já o verso decassílabo “sáfico”, não tão usado por nossos poetas, 
exige acentuação tônica na 4ª, 8ª e 10ª sílabas.
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Há, ainda, embora raramente usado por nossos poetas na construção 
de seus poemas, o decassílabo “gaita galega”, com acentuação na 4ª, 7ª e 10ª 
sílabas, e o decassílabo “arte maior”, com acentuação na 2ª, 5ª, 8ª e 10ª síla-
bas. Estudos comprovaram que o soneto é filho legítimo de uma pequena 
canção lírica popular italiana, inventada na corte de Frederico II, denomi-
nada “strambotto”, na Sicília, adotada pela Toscana e disseminada, depois, 
por toda Itália. Consistia essa cançoneta numa composição de oito versos 
decassílabos, em parelhas, compondo quatro dísticos, com rimas alterna-
das, no seguinte esquema: AB AB AB AB.

Acontece que os poetas da Sicília, insatisfeitos com a repetição tediosa 
do mesmo modelo de poesia musicada, decidiram criar um novo poema, 
mais completo e mais profundo, dando-lhe melhor qualidade literária, pois 
o “strambotto” não passava de uma canção breve, limitada e fútil, embo-
ra já contasse com, no mínimo, dois séculos de existência. Esses poetas, 
muito cultos todos eles, aceitavam o “strambotto” apenas como primeira 
parte do poema (canção) que pretendiam criar, mas julgavam necessário 
uma segunda parte. Teriam, pois, de compor essa segunda parte do preten-
dido poema (futuro soneto). Todavia, a primeira ideia que surgiu foi a de 
acrescentar um outro “strambotto”, de seis versos, também, muito comum, 
à época, aos oito versos da velha cançoneta, mas isso não os satisfazia. Aliás, 
para eles, essa união não passava da soma de duas canções populares. Nada 
de novo continha.

O meio encontrado para solucionar o problema foi acrescentar uma 
estrofe independente à própria cançoneta. E assim fizeram: juntaram dois 
tercetos decassílabos ao velho e popular “strambotto”, estabelecendo os 
quatorze versos de nosso atual soneto. É bom esclarecer que os tercetos 
também já existiam na Sicília, no sul e no centro da Itália, como o nome de 
“mute”, com rimas na seguinte forma: CDC DCD ou CDCDCD.

Isso feito, estava inventado o “soneto”, diminutivo italiano de “suono” 
(som, breve melodia), do latim “sonus”. Em seguida, coube ao poeta Fran 
Guittone d’Arezzo (1230-1294) dar a estrutura e a forma do nascente sone-
to. Muito habilmente, Guittone fez pequenos retoques no velho “strambot-
to” e, logo, estabeleceu a estrutura definitiva do soneto numa “oitava” e num 
“sexteto”, com dois quartetos e dois tercetos, de quatro rimas: duas distri-
buídas nos quartetos e duas, diferentes, nos tercetos, no seguinte esquema: 
ABBA ABBA CDC DCD.

Com relação à rima, há um dado digno de nota. Na verdade, um con-
selho do francês Lucien-Paul Thomas, estudioso do verso francês e decla-
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rado inimigo da rima, citado por Vasco de Castro Lima6, que os praticantes 
da poesia jamais devem se esquecer. Ei-lo: A rima, de fato, é válida mais 
que isso, necessária desde que não perturbe o encanto, a espontaneidade, a 
magia da mensagem poética.

Também cumpre dizer que, quanto às rimas nos tercetos, estas mo-
vimentam-se com elevada liberdade, comportando muitas variações, tais 
como:

CDC – DCD
CCD – EED
CDE – EDE
CDE – DCE
CCD – DEE
CDD – DCC
CDE – EDC
CDE – DEC
CDD – CEE
CDC – EDE etc.7

Foi, também, Fra Guittone d’Arezzo quem primeiro entendeu e defi-
niu que o soneto se comporia melhor com versos decassilábicos de rimas 
graves. E, apesar de discordâncias – principalmente dos poetas franceses 
–, em nossa língua, de fato, o soneto fica mesmo melhor em decassílabos.

Outro ponto importante, relacionado à composição do soneto, que 
merece ser destacado, é o fecho do poema, a famosa “chave de ouro” tão 
propalada, por aí, entre os “doutos” da divina arte. Essa conversa não passa 
de uma ingenuidade, para não dizer de uma bobagem, pois, em se tratando 
de literatura, todo texto deve ser muito bem arrematado, a ponto de dei-
xar seu possível leitor com o desejo de querer prosseguir na leitura, após o 
ponto final do texto, desejo esse denominado popularmente de “gostinho 
de quero mais”. O “fecho de ouro” não é, nem pode ser, um privilégio ou 
um monopólio do soneto, por tratar-se de um zelo que todo bom escritor 
tem – ou deveria ter – no fechamento de sua obra, seja ela em verso, seja 
ela em prosa. E isso acontece, naturalmente, com o escritor na finalização 
de seu trabalho.

Ao analisar o soneto, o reconhecido e festejado escritor brasiliense 
Anderson Braga Horta8, que há anos o estuda e pratica, assim se pronuncia: 
Desde sua invenção (ou reinvenção), em terras de Itália, no século XIII (há 
quem a recue à Grécia da poetisa Safo), tem tido o soneto vida próspera e 
fecunda, propagando-se a todas as épocas e a todas as literaturas do Oci-
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dente. Das formas fixas maiores que têm conhecido as letras de Europa e 
América, é ele a única sobrevivente – a seu lado apenas a trova e, transposto 
do Japão, o haicai. Mas a nipônica presta-se tão-só a um flash, e a quadrinha 
não mais que um breve conceito – lírico, engenhoso ou satírico –, exposto 
em uma ou duas frases. O soneto (...) tem espaço, em mãos hábeis, para um 
apurado pensamento, a exposição de um sustentado sentimento e até mes-
mo uma curta narrativa (nem tão curta, poderia dizer um contemporâneo 
do microconto...).

Verdade é que, após inventado, o soneto logo deixou as terras da velha 
Itália e ganhou o mundo. Foi, aos poucos, sendo difundido e engrandecido 
noutras terras por gênios como Camões, Gôngora, Lope de Vega e Quevedo 
(soneto italiano), a par de Shakespeare (na variante conhecida como soneto 
inglês). Na França do século XIX (apenas para exemplificar), ganhou grande 
fama esse estudado poema por intermédio das penas de Baudelaire, Verlaine 
e Rimbaud. Em Portugal, além de Camões, mantiveram-lhe o magnífico sta-
tus Bocage e Antero, entre muitos outros, inclusive na atualidade.

Aqui no Brasil, todos os grandes poetas dos dois últimos séculos dedi-
caram-se a essa trabalhosa, difícil, mas compensadora modalidade poética. 
Não há um só grande poeta brasileiro que não tenha composto pelos menos 
um bom soneto. A título de exemplos, alguns merecem ser lembrados e ci-
tados, sempre. Ei-los: Primeiro, cultivaram-no, em abundância, Gregório de 
Matos e Cláudio Manuel da Costa. Depois, entre os românticos, com menor 
frequência, mas não com menos grandeza, Álvares de Azevedo e Castro Al-
ves. Entre os parnasianos, simbolistas e posteriores, Bilac, Alphonsus, Cruz e 
Souza, Augusto dos Anjos, Raul de Leoni, Jorge de Lima, Bandeira etc.

E, mesmo nas culminâncias do modernismo, em que pese o furor de al-
guns de seus líderes, é impossível ignorar a notável perícia com que trabalhou 
esse poema de quatorze versos Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de 
Moraes. A propósito do soneto, aqui no Brasil, conta-nos Jarbas Junior9 que 
...no final do século XIX, o soneto conquista a posição incontestável de ídolo 
literário nacional, com Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, 
Vicente de Carvalho, Francisca Júlia, Luís Delfino e Auta de Souza; esta plêia-
de o conduziu à plenitude do seu fastígio, modelando-o carinhosamente, por 
vezes, até a máxima altura da sua realização ideal.

Informa-nos, ainda, Jarbas Junior10, nesse seu prefácio, que “Quando 
chega a vez dos simbolistas e dos poetas do período da transição literária, 
chamado “Pré-modernismo”, (...) a tarefa deles é quase impossível, manter 
o nível compositivo na mesma qualidade irresistível já atingida; assumem o 



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 85, 2019

desafio dessa magna proeza: Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimaraens, Emi-
liano Perneta, Machado de Assis, Raul de Leoni, Augusto dos Anjos, Dante 
Milano, Olegário Mariano, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Ma-
rio Quintana e, entre os modernistas, passada a fase iconoclasta antipar-
nasiana, já no espírito moderado da segunda geração, Vinicius de Moraes!

Poucos, no entanto, na atualidade, seguem o exemplo desses nossos 
poetas mais antigos, o que é uma pena. Atualmente, a desinformação sobre 
o soneto, sobre o que é o soneto, sobre a beleza do soneto, é muito grande, 
principalmente entre os jovens. Pouco sobre o refinado poema é ensinado e 
quase nada é aprendido. E o pior, penso eu, parece que isso está acontecen-
do por pura falta de vontade de nossos poetas de aprenderem a sublime arte 
a que se dedicou Petrarca, Dante, Shakespeare, Camões e Bilac... Falta-lhes 
interesse. Equivocados e iludidos – parece-me –, acham mais fácil compor 
o verso livre e branco pobre, muitas vezes, feito às pressas, sem nenhum 
burilamento, do que se dedicarem à construção do verso medido que, é 
verdade, exige mais trabalho e apurado conhecimento de causa, mas que é 
bem mais rico em musicalidade.

É lamentável que já não se saiba mais, entre nossos poetas, conciliar 
técnica e inspiração para construir um poema medido que pode ter uma 
vida longa no mundo literário. Não se faz isso mais. “É muito difícil”, dizem. 
Ah, quanta preguiça, quanto medo de aprender, quanto temor da crítica! 
Com esse acanhamento, com esse “não-querer” ser criticado, acabam fa-
zendo, por aí, uns poemas que se dizem modernos, mas que, na realidade, 
quase nada – ou nada – têm de poesia. De inovação, menos ainda. Esque-
cem-se de que é errando que se aprende a acertar. Na maioria dos casos, 
produzem versos de pernas curtas, cansados, sem respiração, sem ritmo, 
sem música e, principalmente, sem arte.

Não sabem, muitos desses nossos poetas, que para serem modernos 
têm que ser grande, algumas vezes maiores que si mesmos. Ingênuos, não 
sabem eles que é muito difícil, também, compor um poema livre e branco, 
encharcado de poesia, provocador de emoção e revelador de beleza artísti-
ca. Fazer poesia em versos, tanto medidos quanto rimados, livres e brancos, 
exige muito trabalho com as palavras, muita paciência e muita arte... Isso é 
o que mais lhes falta. E são poetas, dizem...

Em compensação, aqueles mais corajosos que se ousam e se aventu-
ram pelos íngremes e difíceis caminhos do verso medido e rimado, com 
dedicação, sempre acabam chegando ao destino desejado, alcançando o 
sucesso e recebendo os aplausos da recompensa. É aconselhável aos nossos 
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jovens poetas irem por esses caminhos, sem dúvida, receio ou temor. Por 
indo, vão de fato, aprender essa tão divina e soberba arte, e só aí, depois de 
aprenderem todos os segredos da poesia clássica, é que, realmente, estarão 
preparados para serem modernos em seus versos; serem poetas com “P” 
maiúsculo, poetas de verdade. Semeemos sonetos.

A juventude precisa conhecer o soneto; merece a ele ser apresentada, 
pois são os jovens os principais protagonistas e provocadores de mudanças 
nos rumos da humanidade em sua lenta caminhada evolutiva na busca da 
perfeição. E, assim, também acontece com a arte. Ela depende muito dos 
jovens; de suas atenções e de suas iniciativas. Os jovens merecem o soneto; 
o soneto carece da juventude. Pode-se garantir que essa poesia não é ne-
nhum “bicho de sete cabeças”, de nenhum monstro difícil de ser domado. 
Não, não é. Logo depois de alguns exercícios, de alguma intimidade com a 
métrica e com a rima, aqueles que ao seu estudo se dedicarem apanharão 
gosto pelo soneto e – estou certo – não o abandonarão jamais. É delicioso 
trabalhar na composição desses quatorze versos tão cultivados e tão ama-
dos por Petrarca.

A história da trajetória do soneto no mundo, desde seu nascimento, 
na velha Itália, até os dias de hoje, aqui no Brasil, riquíssima em detalhes 
e minudências, é um tema inesgotável, ou quase inesgotável, que não dá 
para ser analisado e escrito num ensaio de poucas páginas, nem dito numa 
conferência de poucos minutos. Basta dizer que o citado pesquisador do 
assunto, Vasco de Castro Lima, ao escrever sobre essa modalidade poética, 
compôs um livro de mais de mil páginas, muito consultado para a compo-
sição destas breves considerações sobre o velho poema petrarquiano.

Aqui no Espírito Santo, até há bem pouco tempo, o soneto era muito 
praticado pelos nossos poetas de ontem à tarde. Hoje, ao amanhecer deste 
novo século, já não é mais, infelizmente. Entre os muitos grandes sonetos 
produzidos aqui nestas terras de Nossa Senhora da Penha, vale lembrar e 
transcrever alguns para arremate desta conversa. Vamos a eles. O primeiro, 
inspiradíssimo, muito bem urdido e pleno de poesia, é de autoria do sau-
doso Elmo Elton11:

A MOCIDADE
Veio, cedo, com passos de perdiz,
e quando aqui chegou, tão leda e mansa,
me disse, rindo, sem maior tardança,
que havia de fazer-me ainda feliz.
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Beijei-a, então, radiosa flor-de-lis,
e ela, ao ver-me a alma ardendo de esperança,
entre promessas de quem tudo alcança,
de minha vida fez o que bem quis.

Floriu-me o coração de anseio e festa,
pôs-me nos lábios mil sorrisos francos,
deu-me sonhos de amor, felicidade.

Partiu depois... e dela só me resta,
sob o frio de meus cabelos brancos,
a enorme cicatriz desta saudade!

Outro notável na arte do soneto, mas que escreveu e publicou pouco, 
foi o político- poeta ou poeta-político José Carlos da Fonseca12, autor deste 
belíssimo soneto:

DOCUMENTO ANTIGO

Revendo velha folha amarelada
que o tempo em sua faina envelheceu,
ainda encontrei de forma bem guardada
a frase que você mesma escreveu.

Lembro-me tanto, a tinta era azulada,
e sua mão de leve estremeceu
ao assinar na folha imaculada
seu nome que passou a ter o meu.

Trinta anos são passados do momento
em que selamos nosso casamento
tão cheio de alegrias e de brilhos.

O resto nem preciso aqui dizê-lo:
Vai da neve sutil de seu cabelo
ao tesouro sem par de nossos filhos.
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Há, ainda, o clássico “O Frade e a Freira”, de Benjamim Silva13 , publi-
cado em seu único livro, “Escada da Vida”, de 1938. O soneto é, ainda hoje, 
declamado em quase todos os saraus destas terras capixabas. Ei-lo:

O FRADE E A FREIRA

Na atitude piedosa de quem reza
e, como que num hábito embuçado,
pôs naquele recanto a natureza
a figura de um frade recurvado.

E sob um negro manto de tristeza
vê-se uma freira tímida a seu lado,
que vive ali rezando, com certeza,
uma oração de amor e de pecado...

Diz a lenda – uma lenda que espalharam –
que aqui, dentre os antigos habitantes,
houve um frade e uma freira que se amaram...

Mas Deus os perdoou lá do infinito,
e eternizou os dois amantes
nessas duas montanhas de granito!

Outro soneto que não pode deixar de ser citado e transcrito aqui é o 
do herói capixaba Domingos José Martins14 , escrito, segundo consta, pou-
co antes de ele ser fuzilado em Campo da Pólvora, hoje Campo dos Már-
tires, em Salvador (BA), condenado à morte que foi por haver participado 
da célebre Revolução Pernambucana de 1817. Eis o soneto de nosso herói:

SONETO

Meus ternos pensamentos, que sagrados
me fostes quase a par da liberdade!
Em vós não tem poder a iniquidade;
à esposa voai, narrai meus fados!
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Dizei-lhe que nos transes apertados,
ao passar desta vida à eternidade,
ela n’alma reinava na metade
e com a pátria partia-lhe os cuidados.

A pátria foi o meu nume primeiro,
a esposa depois o mais querido
objeto de desvelo verdadeiro;

E na morte entre ambas repartido,
será de uma o suspiro derradeiro,
será da outra o último gemido.

São quatro sonetos de poetas capixabas, da melhor qualidade literária 
e escritos em épocas diferentes de nossa história. Nada devem aos grandes 
sonetistas de todos os tempos, do Brasil e do mundo. Uma bela amostra 
poética aos leitores, daqui e de além, e aos “críticos”, de que aqui, nestas 
terras de montanhas e águas, há excelentes literatos e, também, se produz 
boa literatura; de que aqui se produz muito boa arte no campo das letras. 
Muitos são os poetas capixabas de ontem e de hoje que se dedicaram com 
inspiração e esmero técnico ao milenar soneto decassílabo. Impossível, po-
rém, citá-los todos aqui neste curto ensaio.
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Publicações capixabas coletivas

Pedro J. Nunes
Escritor. Cadeira 25 da AEL.

As antologias entraram na história das publicações capixabas há 162 
anos quando, no Ano da Graça de 1856, José Marcelino Pereira de Vasconce-
los organizou a primeira coletânea reunindo escritores capixabas, o Jardim 
poético ou coleção de poesias antigas e modernas, compostas por naturais da 
província do Espírito Santo. Quatro anos depois, em 1860, viria a público o 
segundo volume. José Marcelino demonstrava conhecer o valor do que estava 
fazendo, consciente do futuro que sobreviria à sua antologia, mas revelava di-
ficuldades na sua organização, quando, no prólogo, escrevia: “Um serviço im-
portante presto nesta publicação à minha província; mas só o reconhecerão, 
depois que decorrerem séculos”. De fato, sendo a primeira, e numa terra cheia 
de dificuldades para a edição de um livro, não é difícil prever as dificuldades 
que ele enfrentou. Mas é inegável que, graças a seu esforço, preservou-se até 
nossos dias a memória de vários intelectuais e escritores que, de outra forma, 
teriam sido consumidos pela fumaça impiedosa do esquecimento.

Entre os cento e tantos anos que correram entre a publicação dessa obra 
pioneira e a publicação de Torta capixaba, em 1962 – uma significativa cole-
tânea reunindo escritores capixabas, até hoje sempre lembrada –, nada teria 
acontecido não fosse a publicação de uma antologia bem pouco conhecida do 
público em geral, Poetas capixabas, de 1934, organizada por José Victorino e 
publicada por Adersen-Editores, do Rio de Janeiro. Com poemas, entre outros, 
de Narciso Araújo, Almeida Cousin, Cyro Vieira da Cunha e Newton Braga, 
trazia a participação de apenas uma mulher, Maria Antonieta Tatagiba.

E já que falamos da Torta capixaba, vamos arrematar o assunto. Ei-la aí 
finalmente, organizada por Antônio Simões dos Reis, tendo no recheio escrito-
res da Academia Espírito-santense de Letras, e publicada pela Editora Âncora 
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S.A. A Torta capixaba teria um segundo número, com o título Torta capixaba 
II: poesia e prosa, organizada por Renato Pacheco, Neida Lúcia de Moraes e 
Ormando Moraes, publicada pela Academia Espírito-santense de Letras.

Escritores, editores, simpatizantes e o resto do clero tomaram gosto 
pelas antologias. Desde então tantas coletâneas espiaram por cima do muro 
que é impossível referir-se a algumas sem cometer séria injustiça, na qual, 
perdoem-me, incorro. Das bairristas, como é o caso, por exemplo, de Poe-
tas iunenses, organizada por Amphilophio de Oliveira em 1984, e Poetas 
cachoeirenses, organizada por Evandro Moreira em 1998, às que publica-
ram gente de toda a terra espírito-santense. É o caso de referir-me inicial-
mente a duas delas, A parte que nos toca, organizada por Reinaldo Santos 
Neves e Miguel Marvilla, e Instantâneo, organizada também por RSN e 
Erly Vieira Jr., publicada pelo Governo do Estado. Aliás, no prefácio de Ins-
tantâneo, Reinaldo estabelece muito bem o papel da maioria das antologias 
publicadas no Espírito Santo quando diz: “Parte dessa gente que aqui está 
não tem livro publicado. Outra parte tem um livro só. Meus votos (e meu 
vaticínio) são de que todos chegarão, conforme o caso, ao primeiro ou ao 
segundo livro individual, e de que a estes se seguirão outros. Deixem-me 
ser, para variar, otimista.” Depois dessas duas obras, façamos uma parada 
sem pressa nas excelentes amostras da boa literatura produzida na terra, 
Poetas do Espírito Santo, de 1974, e Antologia dos contistas capixabas, 
de 1979, ambas publicadas pela Fundação Cultural do Espírito Santo. Não 
poderia deixar de mencionar ainda mais duas dessas obras coletivas: Ofício 
da palavra e Traços do ofício, resultantes das oficinas literárias dirigidas 
por Deny Gomes na Ufes na década de 1980. Em que residiria a importân-
cia desses livros? Falo por mim. Primeiro, acho que representam uma época 
no meio literário do Espírito Santo. Segundo porque registram amostras 
da produção de vários capixabas que escreviam na época. E terceiro, final-
mente, porque revelam nomes da literatura feita no Espírito Santo que con-
solidaram sua obra na história literária do Estado. Concluindo, não posso 
deixar de fora uma publicação do Movimento Literário Universitário, do 
Diretório Central de Estudantes da UFES, Poesias, antologia publicada em 
1977, com uma dedicatória que daria o que falar nesses retardatários dias 
de hoje: “Dedicamos este livro a todos que lutaram e lutam pela liberdade 
de expressão.” Sim, em 1977, num tempo bem avançado, havia quem zelas-
se pela liberdade e lançasse para tenebrosos dias do futuro sua provocação.

Escrita na década de 1930, em 1985 é finalmente publicada a antologia 
Cantáridas, reunindo poemas satíricos e fesceninos de Paulo Vellozo, Jayme 
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Santos Neves e Guilherme Santos Neves. Na época em que o livro foi escrito, 
no dizer de Oscar Gama, “a literatura capixaba era dominada por um bem 
comportado academicismo”. De fato, era fácil prever o espírito revolucionário 
da obra, causa, fico aqui a imaginar, de sua publicação tantos anos depois de 
concluída. Talvez isso fique bem claro se recorremos novamente ao estudo 
de Oscar Gama publicado no mesmo volume, quando ele diz que “com esta 
publicação surge o primeiro levantamento sociológico dos costumes sexuais 
conhecidos e usados no Espírito Santo da época”.

Em 1995, uma antologia de contos eróticos congrega sete escritores de um 
grupo de amigos que se reuniam na livraria Logos na época. Com Adilson Vilaça, 
Francisco Grijó, Luiz Guilherme Santos Neves, Pedro J. Nunes, Reinaldo Santos 
Neves, Renato Pacheco e Sebastião Lyrio, a antologia Mulheres: diversa caligra-
fia é representativa da produção desses escritores. Contou com um belo prefácio 
de Ivan Borgo/Roberto Mazzini e ilustrações de Armando Costa. Numa tentativa 
bem-sucedida de apresentar os escritores da cidade de Vitória, ainda que sem ofi-
cinas literárias prévias, surgiu em 1990, organizada pelo poeta Miguel Marvilla, 
a publicação coletiva Palavras da cidade. No primeiro número, Poesia, Miguel 
Marvilla, ele mesmo um dos maiores poetas da cidade, constata que “Vitória é 
um lugar que transpira poesia”. Mas lamenta, em seguida: “Difícil mesmo é achar 
para toda essa poesia transpirada um canal que a leve a público”. Palavras da 
cidade, editada em forma de envelope, apresentou, da cidade de Vitória, poetas, 
contistas e memorialistas, alcançando seis números.

A coleção Escritos de Vitória surgiu em 1993, criada por Adilson Vilaça, 
Joca Simonetti, Luciana Vellozo Santos, Pedro J. Nunes e Sérgio Blank. Com-
pletando um quarto de século em 2018, é atualmente editada pela Academia 
Espírito-santense de Letras em convênio com a Secretaria de Cultura da Prefei-
tura Municipal de Vitória. O negócio era falar da cidade. Já na apresentação do 
primeiro volume, o Conselho Editorial anuncia, orgulhosamente: “14 cronistas 
descreveram a nossa ilha”. No segundo volume, que ninguém se engane, nove 
contistas deram conta de falar da cidade de Vitória. A partir do 3º número, 
ficou claro, pelo título da antologia – Fafi – que a temática era definitivamente a 
cidade. E assim vem sendo, até o volume 31, lançado no final de 2017, em que 
um grande número de escritores fala das praias da cidade.

E aqui, tendo dito o que disse, calo-me. Não sem antes dizer que o que não 
falta nesta terra é publicação coletiva. Elas estão sempre surgindo aqui e ali, de tal 
modo que não se pode delas dar conta. Mas é inegável que, além de tudo o que já 
se disse até aqui a respeito de tais publicações, é de se crer que o esforço solidário 
na construção literária de nossa terra permanece. E ainda dará muito o que falar.
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Poesia: teoria e prática

Pedro Sevylla de Juana
Escritor e poeta espanhol, publicou vinte e sete livros e é membro correspondente da AEL.

Poesia é beleza e equilíbrio, é síntese e é ritmo. Poesia é pesquisa. Po-
esia é progresso. É doação é ar, é aço, é espuma, é raiz, é vertigem. Eu não 
sei se quem me fiz o presente foi Bécquer, aquele Gustavo Adolfo doente no 
mosteiro cisterciense de Veruela, onde eu caminhei peregrino muito antes 
que a Collioure, prévio a Soria meu passo, em busca de Machado e seu amor 
transformado em noiva, em esposa, em filha, em companheira; entregado do 
todo ao fruto atraente de Leonor, horto ela e hortelão a um tempo, terra, água 
e canal de irrigação. Ou eram Lorca, Darío, Vallejo e Neruda, tão diferentes e 
tão meus; ou Juan Ramón, talvez, entrincheirado na pureza, retirando as pé-
talas alvas da margarita, despojando-a de tules, de adornos que mascaram a 
essência; ou o pastor Miguel e a vida que afogou seu coração ao respirar a ter-
ra úmida e germinada. Rociavam esplendor os meus olhos sobre a alvorada, 
luz e calor em efêmera convivência com o orvalho no momento de começar a 
cavalgada, posto um pé no estribo. Acaso o mérito seja de Góngora, portador 
da beleza em fardos no ombro, na vereda eu do poético embelezo.

Pode ser, ignoro esse ponto particular, que recebera a poesia refletida 
de maneira indireta, filtrada ou enriquecida, me mostrando ela as nuances 
adicionadas por alguns daqueles que chamam, e não sei a ração, poetas me-
nores -Gabriel y Galán, Grilo, Campoamor, Villaespesa, considerados sem 
motivo, estou convencido, de segunda linha- trovadores que, por sua vez, 
haveriam encontrado a poesia nos excelsos. Luna eu que recebera da Terra 
a luz estelar, e logo, conhecida a fonte, fora ao sol para bebê-la; porque as es-
trelas, senhoras de seus planetas, possuem o esplendor noturno, o verdadeiro 
brilho esmaltado: uma luz pura, delas por inteiro; e desfrutam difundindo-a, 
a irradiando até os limites, derretendo a escuridão ao penetrá-la. Os estra-
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nhos me saíram à vereda no meu trânsito, Tagore, Elitis, Maiakovski, Byron, 
Yeats, Whitman, TS Eliot, Blake, Martinson, Ekelöff ou Lundkvist, acompa-
nhados por Apollinaire, Rimbaud, Camões, Pessoa, Régio, Baudelaire, Gothe, 
Kazakova, Leopardi, Bandeira, Drummond, Meireles, Hilst e tantos outros. 
Todos contribuíram, sem dúvida, para a coroação; mas a poesia já estava na 
beleza que ia descobrindo à direita e à esquerda, ao nível do solo ou no topo.

O tempo e minha poesia não sempre avançaram de mãos dadas. Tal-
vez porque, com demasiada frequência, eu pus minha intenção no espaço. A 
mitologia grega me mostrou deusas nas moças que eu conhecia diariamente. 
Menino imaginativo, jovem imaginativo, adulto imaginativo; o imaginado, 
mais intenso, substituiu na memória a realidade vivida. Os labores do campo, 
e o ciclo anual das colheitas, me fizeram trabalhador para o futuro, permitin-
do-me indultar o granizo quando degranava as espigas. O rio Carrión, Nubis 
dos romanos, me desvelou muitos dos mistérios que os estudos de geografia 
não tinham resolvido: os meandros seguidos eram causa e consequência; as 
cheias acolhiam as exceções ampliando a regra. Corpo e mente cresciam a 
par. Razão e emoção caminhavam juntas.

Ode à mulher madura

 Proêmio:

A vinte e nove de outubro cheguei a tua casa mulher, 
Bahia, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo,
e tua morada era o campo.
Cacauais, cafezais,
teu espaço tinha o horizonte posto na Natureza toda:
terra fértil de cor avermelhado,
ervas, trepadeiras, arbustos de fruto comestível,
árvores retas, eretas,
se elevando como flechas dirigidas ao infinito
desejosas de atingir um céu protetor
azul e cinzento que chovesse água favorável
sobre todas as terras, sobre todas as plantas
e sobre os animais, teus irmãos do bosque:
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símios inocentes, cobras ondeantes
e pássaros cantores filhos da música e do vento
na pintada Aurora.
Te encontrei nesse sítio de liberdade que queres
sustentável e protegido, aberto ao viajante
que sossego procure.
Me entregaste teus versos 
em dois cadernos manuscritos
e eu levava na cabeça meu poema à fêmea madura
palavras belas e sensuais 
que ainda não tinham destino de mulher,
abstratas como a alvorada do primeiro dia
amanhecer cósmico inundado de fulgor primigênio.
E ao te ver ali, elevada em pedestal de deusa,
forte silhueta circundada de luz,
senhora de miscigenadas origens,
luz escultora delineando teu perfil,
corpo poderoso junto à porta da casa acolhedora,
soube que eras tu a mulher madura 
o poema era teu e a ti te tinha sido escrito.

 O poema:

Minha desejada mulher madura, 
fêmea plena e florescente
de carne frugal e entendimento reflexivo
és a deusa Hera, esposa do grande Zeus;
e de teus peitos, manancial generoso,
brota a diário em espiral a Via Láctea,
galáxia formada por duzentos e cinquenta bilhões
de planetas travessos.
Filho do pai dos deuses e da humana Alcmena,
eu sou Héracles, o herói que procura 
em teus peitos a imortalidade vedada.
És Penélope, mulher;
eu sou o novo Ulisses, e regresso a Ítaca
cansado de guerras e aventuras enganosas.
Tudo é hostil, muros de intriga cercam a casa,
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os inimigos têm tomado posse do meu,
mas tua agredida fortaleza ainda resiste.
Teus peitos me reconhecem, esposa fidelíssima;
identificam meu rosto, minhas mãos e minha voz;
teus peitos, só eles,
sabem quem é este mendigo estrangeiro
dantes de me ver entesar o arco e passar
a seta através dos doze olhos de machado.
Crê-os!, teus peitos, mulher madura
conhecem a verdade
sabem que meu coração os quer esféricos e vaidosos,
minha tímida gazela, minha flor do Paraíso,
sabem que meu coração os ama impávidos e exaltados.
És Helena, mulher, a espartana Helena;
tua perturbadora beleza seduze a deuses e a mortais;
eu sou teu esposo Menelau, rei consorte,
e se perdoo tua veleidosa conduta,
deves saber que à memória
de teus formosos peitos obedeço.
Mulher nascida da terra fértil e as fragorosas ondas,
teus peitos são o portentoso acerto da Natureza prática,
um mistério que os sete sábios de Atenas
não poderiam desvelar,
um presente de Míron, um obsequio de Fídias
uma doação de Praxíteles e Policleto.
És Esther, a valorosa hebreia,
minha alígera corça, minha doce apaixonada,
minha dona e rainha,
eu sou Asuero, o Rei,
cento vinte e sete províncias se inclinam ante mim,
as donzelas mais cobiçadas povoam meu harém
mas, unicamente, teus peitos
estimulante, vivificadora companheira,
enchem de festa a vida.
Adorada mulher madura, minha virginal donzela,
minha desejada
fêmea sensual e prazenteira;
teus peitos convidam-me, me convidam:
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desde sua posição de privilégio me convocam
a um banquete carnal imoderado.
Possuem uma titilação ictíaca quando os procuro,
noturnidade marinha da areia fresca
túrgidos e altos na sua entrega pudorosa,
pálidos à luz da lua túrbida
perturbados pelos luzeiros esplendentes.
Fêmea total, minha animosa mulher,
minha marinheira de imaginárias singraduras,
teus formosos e erguidos peitos,
sólidos, firmes, resistentes, obstinados;
são o mascarão de proa e a proa intrépida
de teu corpo navegante.
Teus peitos, mulher, sabem a tâmaras
a papaia sucosa, a palmitos de sagu
a mango maduro, a amêndoa e a maçã;
teus peitos rotundos, minha inteligente e intuitiva
companheira, sabem a glória.
São de absenta de noventa graus teus peitos,
de mandrágora e beladona, fêmea soberana,
estrela polar e cruzeiro do sul de minha existência,
alucinógenos são, certamente aditivos
e os bebo para suavizar por dentro
antigas cicatrizes ainda em carne viva.
A jacinto cheiram teus peitos,
pulquérrima mulher,
a laurel, a estoraque, a mirto
a eucalipto, a sálvia, a madressilva e a magnólia;
aos aromas bravios da flora silvestre
e à substância fecunda do tornadiço mar salobre.
Os peitos da mulher madura são tersos e sensuais;
de dia cobrem sua timidez nua
de noite despem sua temerária ousadia.
Na penumbra se fazem fortes
alardeiam, me desafiam, me provocam
e os pezões se inflamam
pronunciando meu nome inominado.
Nada me atrai tanto como os esféricos, alçados
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orgulhosos peitos da mulher madura,
lei da gravitação universal hostil e aliada.
Brilhantes estrelas que me fazem piscadas 
nas noites escuras, quando o céu é transparente
e a vista cruza as enormes distâncias.
Minha desconfiança vem da primeira juventude
sou um precavido a prova de razões,
e tudo o fundamento nos peitos da mulher madura
única realidade visível e palpável.
Deuses do Olimpo e Monte Olimpo eles mesmos
a sua cume subo para libar
minha diária ração de ambrosia.
Admirável mulher, compendio de mulheres
baixo teus cálidos e harmônicos peitos
minha experimentada sagacidade descobre
um coração amante que aprecia o arrojo e a ternura;
uma vontade de entrega –filha, mãe e esposa-
levada a se esforçar pelos seus;
a grandeza de ânimo da mulher emancipada
oposta às diretoras bridas;
e o empenho social orientado à conquista
do direito a se expressar e atuar livremente. 
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98 anos de história

Roberto Vasco
Escritor. Membro das Academias de Letras da Serra e de Vila Velha.

Oh, guardiã das letras, que nos orgulha!
Baluarte da cultura e do saber,
que a alma incendeia, com a vital fagulha
e de júbilo não nos faz conter.

Um dia anteviram os seus ancestrais,
esse templo das letras em sua glória,
que hoje congrega os seus imortais,
que perenes habitam sua memória.

Zelosa casa, que com galhardia,
luta incansável por seus ideais,
vence e nos cobre de tal honraria,

que nos incentiva a sempre lutar,
Por causas justas, porquanto jamais
deixarão, de êxito nos coroar.
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Caudal, Cauce

Santiago Montobbio
Escritor catalão. Membro Correspondente da AEL em Barcelona.

Hoy 24 de enero escribo en la Plaza del Reloj, lo sabemos, de lo que leí 
y pensé ayer, y algún pensar y recuerdo más hay que aletea en mi sentir y mi 
memoria y creo que no anoté. Uno de ellos se refiere a mi primera publica-
ción como poeta en la Revista de Occidente en mayo de 1988, la publicación 
unos meses después ese mismo año de un número conmemorativo sobre cien 
años de poesía en español, en el aniversario de Azul, y el caer de pronto, sor-
prendido y a la vez cierto, de que yo ya estaba en el caudal de esa poesía y el 
cauce que lo conmemoraba, la Revista de Occidente. Con cierta pereza y unas 
notas, apuntes, recuerdos y pensamientos que han de servir de fermento a 
mi conferencia escribo en esta forma algunos de éstos ya en casa. Empiezo 
con esta cuestión de la Revista de Occidente. Escribo así de modo abocetado, 
para que no se me vaya del todo un pensar, y sin muchas ganas: “Revista de 
Occidente. 1988, en el centenario de Azul, 100 años de poesía en español. Es la 
referencia que se toma como principio y como puerta, y yo estoy aún en esos 
años, en esta poesía, en este ciclo del hacer poesía en español. Porque acabo 
justo de publicar por primera vez como poeta en esta revista, en la Revista de 
Occidente, en su número de mayo, revista que fue el cauce de la Generación 
del 27 y en la que se publicaron algunos de sus libros capitales, como Cántico 
de Guillén o Romancero gitano de Federico García Lorca, y de la que yo ven-
go, viene mi poesía. Pero la poesía en español se abre con Darío, como le dijo 
José Corredor-Matheos a Ofilio Picón una tarde de marzo en un palacio gó-
tico frente al mar de Barcelona, y así lo reconoce y refrenda de modo público 
en este número conmemorativo esta revista que es imagen y un icono de la 
Generación del 27 y la literatura española, y en la que yo acabo de publicar 
por primera vez como poeta”. Así escribo de un modo abocetado, así quiero 
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transmitirlo con premura, aunque sé que es volverlo a decir. Escribo alguna 
nota más. Y llega el correo. En él el libro de Ester Abreu Vieira de Oliveira ti-
tulado Metapoemas, con el subtítulo de “A poesia em torno de sua própia tes-
situra”, en una bella y delicada edición publicada por la misma editorial que 
publicó el libro que ha dedicado a mi poesía y vino a presentar en Barcelona 
en julio, como así hicimos. Es una valiosa reunión de ensayos, de estudios y 
trabajos dedicados a distintos escritores, leídos, publicados o dados a conocer 
en diversos congresos, motivos y ocasiones. Veo que hay un ensayo dedicado 
a Darío, exactamente a Azul, titulado Azul. Epifania del Modernismo, y del 
que se indica: “Este estudo foi lido na UFES na homenagem que o DLL fez a 
Rubén Darío en 1988 e publicado no “Suplemento Litérario” de Minas Gerais 
nº 1.1116 de Belo Horizonte, no dia 18/02/1989”. 

Así Ester leyó de modo público este trabajo dedicado a Azul el año 
1988, en el homenaje que en su Universidad le tributaron, y sin necesidad 
de comprobarlo me da razón de que era el aniversario de este libro, Azul, y 
que por esto Ester le dedica este estudio, como lo indica como fecha para su 
recapitulación y reflexión sobre cien años de poesía en español la Revista de 
Occidente. Pienso que es como un regalo y una maravillosa coincidencia que 
sea precisamente en este momento cuando me llega el libro de Ester. Que le-
eré su ensayo dedicado a Darío y a Azul, y que seguro que lo emplearé en mi 
conferencia. Leo su primera frase y veo que dice de manera sencilla y magis-
tral la puerta que Darío es, con la que abre la poesía en español, y así se da con 
la publicación de Azul. Escribe así como primera frase de su estudio Ester: 
“O Modernismo das literaturas em lingua castellana, originado na América, 
no final do século XIX, foi o primer movimiento estético aceito por todos os 
países de lingua castellana e o primeiro que a América creó independente da 
Europa”. Destaca Ester algo que es justo y merece destacarse, y sé y he recor-
dado ya que hace también con elegancia e ironía Borges al presentar su poesía 
y decir que cree que viene del Modernismo, esa gran renovación que nació 
en América y llegó, por cierto, hasta España. Lo dice más o menos así. Con 
sencillez y sin ironía ni reticencia ninguna lo dice Ester. Pero lo dice, y sólo 
al decirlo y abrir con ello su ensayo lo destaca, y es que es justo hacerlo. He 
de leer este ensayo, ha de gustarme. Destaca también esta sentencia inicial de 
este ensayo el prologuista, así lo he visto al hojear su prólogo.

Dejo el libro y al rato vuelvo a cogerlo. Ester me había dicho que había 
una sorpresa para mí en este libro, un poema mío con su traducción al por-
tugués. Pero no lo he visto. Pienso que quizá me he confundido y se refería a 
otro volumen. Pero cojo de nuevo el libro, doy con un capítulo que vertebran 
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grandes poemas de grandes poetas, poemas espléndidos de todos conocidos 
y que son una memoria de la poesía en español y me encuentro que se cierra 
con mi poema “Ex Libris”, el primer poema de mi primer libro y que estaba 
ya en los “Tres poemas” que fueron mi primera publicación en la Revista de 
Occidente en 1988, aniversario de la publicación de Azul de Darío, cien años 
de poesía en español y en ellos ya este poema que aquí encuentro. Veo que 
es un texto del año 2001 y del que no tenía noticia. Este libro reúne ensayos 
diversos de diversas ocasiones y momentos, pero de un modo armonioso, y 
está, de modo central, este texto que desconocía y que se cierra con este po-
ema que escribí a mis veinte años y se publicó en la Revista de Occidente en 
1988, a los cien años de la publicación de Azul. Y está aquí, donde también 
hay un estudio dedicado a Azul y leído de modo público en un homenaje a 
Darío ese año. 1988. Y el título de este ensayo que cierra mi poema publicado 
ese año es también el subtítulo del libro, “A poesia em torno de sua própria 
tessitura”, lo que da idea de su carácter capital. Empieza Ester el texto “A tes-
situra da poesia”: “Quando recebei o convite para participar no Congresso 
de Poesia. UFES com uma conferencia sobre a poesia espanhola, començou-
-me a inquietar o caminho a seguir. O que dizer sobre a literatura espanhola 
tao bela, rica e vasta no campo poético?” De esta manera dice la riqueza y el 
brío del caudal de la poesía en español, sobre la que se plantea un enfoque 
original y en el que hila poemas que son hitos para todos y para esta poesía. 
Y, en este caudal, al final, el mío, que encuentro como sorpresa y con gozo y 
siento un gran honor, una distinción de verdad importante con la que Ester 
honró de modo público a mi poesía el año 2001 y yo no conocía. He de leerlo 
bien, disfrutar de sus reflexiones, del hilo conductor del pensar y el análisis 
que reúne y va trayendo estos poemas. Pero veo de momento estos poemas: 
“¿Qué es poesía?” de Bécquer, Neruda sobre Lorca, el principio de las Rimas 
de Bécquer –“Yo sé un himno gigante y extraño”-, el para mí tan esencial 
“Ser. Nada más. Ya basta./ Es la absoluta dicha” del capital primer poema de 
Cántico, primer libro de Jorge Guillén. Poema fundamental para mí. Luego la 
poesía que retrata Jiménez (“Vino, primero, pura”) y leía ayer cómo analizaba 
su significado Salinas y aquí debe hacer Ester. Otro poema de Juan Ramón Ji-
ménez, los Versos humanos de Gerardo Diego, poemas de Octavio Paz, Dulce 
María Loynaz y otra vez de Juan Ramón Jiménez. El “Arte poética” de Vicente 
Huidobro, que acaba con el emblemático “El poeta es un pequeño dios” y 
después el “Arte poética” de Borges, que me ha acompañado y tengo adentro 
desde la adolescencia. La leo como entrada, como pórtico al empezar a dar 
en clase la creación poética, y puede esto dar idea de que es para mí funda-
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mental. Y, tras ella, mi poema “Ex Libris” como lo escribí en castellano a mis 
veinte años y se publicó en la Revista de Occidente en 1988 y en portugués en 
la traducción de Ester. Qué decir.

Que escribía unas notas en relación a la publicación de mis “Tres poe-
mas” en la Revista de Occidente en 1988 -entre ellos el poema “Ex Libris”-, y 
cómo me hacía sentir que yo ya estaba en ese caudal de la poesía en español 
que ese cauce tan principal para ella que es la Revista de Occidente conmemo-
raba y en el que también estaba. Caudal, cauce. Y la maravilla ahora de saber 
y me llegue como una certeza en el ensayo de Ester que esto no es una ilusión 
o figuración mía sino que veo de modo rotundo en él esto así refrendado. Y 
me parece algo mágico que llegue en este momento, ahora y hoy.

Se lo digo a mi madre. Hoy es su cumpleaños. Se lo hago notar. Me dice 
que le he de decir a Ester que ha llegado hoy, día de su cumpleaños. Recuerdo  
que -si no me equivoco- el cumpleaños de Ester es el 31 de enero, dentro de 
unos días. Le has de felicitar, me dice mi madre. Claro, le digo. Ester cumplirá 
un año más que ella. Vamos a comer para celebrar un poco este cumpleaños y 
de un modo barcelonés a Can Culleretes, donde llevé a Ester la noche que lle-
gó y su primera noche en Barcelona. Se engarzan los recuerdos, se engarzan 
y suceden los poemas, son el cauce extraño y misterioso en el que el caudal 
de la poesía suena y va, los que la llevan. Caudal maravilloso la poesía en sus 
encarnaciones y sus sorpresas, en sus frutos, y que he de sentir en su sorpresa 
y su maravilla como la vida, el secreto de la vida, hasta la muerte. Barcelona, 
24 de enero de 2018. Del libro Nicaragua por dentro, El Bardo, Los Libros de 
la Frontera, Alhaurín el Grande (Málaga), 2019.
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Discurso de saudação pronunciado pelo aca-
dêmico Fernando Antônio de Moraes Achiamé 
na sessão solene de posse na cadeira 9 do aca-
dêmico Sérgio Luiz Blank, realizada na Biblio-
teca Pública Estadual, em Vitória, no dia 22 de 

julho de 2019.

Quando Sérgio Blank nasceu sua mãe, dona Flora, pariu um casal de 
gêmeos – ele e a poesia. De fato, a “arte de excitar a alma com uma visão do 
mundo, por meio das melhores palavras em sua melhor ordem” (Houaiss) 
tem acompanhado a vida inteira do mais novo acadêmico desta Casa que 
agora toma posse da cadeira número 9, representando toda uma geração de 
escritores capixabas. Desde cedo, a vida do Sérgio foi cercada de tragédias, 
dramas e comédias, com momentos épicos e líricos. E vale a metáfora hobbe-
siana, porque tudo isso foi transfigurado em temas poéticos. Filho de Ângelo 
Blank e Florentina Schopp Blank, conhecida por Flora, nosso poeta pode ser 
considerado um capixaba descendente de alemães ou austríacos pelos quatro 
costados. Seu Ângelo, que jovem trabalhou como lenhador, nasceu na região 
de Luxemburgo e do Tirol, município de Santa Leopoldina, e dona Flora em 
Biriricas, Domingos Martins. As duas famílias católicas e de meeiros, essa 
atividade tão digna e tão comum em solo capixaba: o cultivo da terra em terra 
alheia. E o que os poetas fazem senão tratar com sensibilidade questões que 
existem nas humanas terras dos outros para despertar-lhes a emoção? Em 
julho de 1956, Ângelo e Flora bem novos se casaram, logo desceram a mon-
tanha e foram morar num pequeno lote em Jardim América, Cariacica, onde 
com suas próprias mãos construíram um barraco. Viviam de comercializar 
carvão. E também das cocadas que ela fazia e ele vendia. Em 1958, nasceu sua 
primeira filha, Neusa, e no ano seguinte o filho Paulo. Prosperando, a família 
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se mudou para Campo Grande. Em seguida, veio uma menina, que morreu 
de meningite aos seis meses; em 1964 o Sérgio e sua irmã gêmea a poesia, 
já sabemos, e, por fim, a caçula Nilcéia. Seu Ângelo, sempre empreendedor, 
montou uma venda e depois um armazém em local privilegiado da avenida 
Expedito Garcia, a mais importante de Campo Grande. Quando Sérgio tinha 
cinco anos sobreveio uma tragédia na família: o primogênito dos homens, 
Paulo, morreu vitimado por um câncer no cérebro. E outra tragédia se seguiu: 
o Seu Ângelo não resistiu à dor e teve surtos mentais, precisando ser interna-
do diversas vezes por conta disso.

Ao nascer gêmeo siamês da poesia, em Campo Grande, aos 7 de abril 
de 1964, Sérgio Blank viu a luz num momento de trevas para a história bra-
sileira – no mesmo mês em que o golpe de Estado, engendrado por milita-
res e apoiado por civis, deu origem a uma ditadura de longa duração. Até 
quando os destinos maiores da nacionalidade brasileira serão decididos por 
interesses de fora do país em conluio com parcelas retrógradas das nossas 
elites? A infância, Sérgio a passou em Campo Grande esse indiviso como 
informado há quase duzentos anos por Inácio Acioli de Vasconcelos, o pri-
meiro presidente da província do Espírito Santo, em sua Memória Estatística 
de 1828. Indiviso – um lugar que não podia ser dividido ou demarcado como 
pertencendo a Fulano ou a Beltrano, que não podia ser atribuído a um dono 
determinado, por estar em permanente contenda. Uma terra de ninguém. 
Assim nasceu e se formou Sérgio, num local sob o signo antigo da disputa e 
da indeterminação.

Depois da tragédia familiar, a vida prosseguiu para os Blank no território 
campo- grandense, onde a família se dedicava ao comércio, a nobre atividade 
que une os homens pelas trocas e na qual a comunicação é tudo. Da infância, 
mundo que constantemente visitamos, Sérgio se lembra de muita coisa. Em 
1971, aos sete anos, ingressou na Escola de Primeiro Grau Stélida Dias, em 
Campo Grande, onde se alfabetizou e estudou durante um ano. Transferido 
para o Colégio Cenecista, no mesmo bairro, ali concluiu o primeiro e o se-
gundo graus. Esse educandário integrava a Campanha Nacional de Escolas 
da Comunidade (CNEC), era anexo à igreja católica da Paróquia do Bom 
Pastor e conhecido como o Colégio do Padre, porque durante muitos anos 
teve o padre Duque como seu diretor. Localizava-se em cima de um morro 
e rivalizava, também nos jogos escolares, com o Colégio Batista, situado em 
elevação vizinha. No Colégio Cenecista Sérgio viu a luz pela segunda vez. Ali 
existia uma biblioteca escolar e ele se tornou para sempre amigo dos livros e 
da literatura e tomou consciência da sua irmã gêmea – a poesia. Iniciou-se 
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na leitura como muitos ou quase todos de sua geração – lendo livro infantis 
da coleção de Monteiro Lobato, a obra “O meu pé de laranja lima” de José 
Mauro de Vasconcelos, obras condensadas de Machado de Assis, publicações 
da Editora Abril. Como muitas pessoas dotadas de inteligência e perspicá-
cia, Sérgio não foi um aluno aplicado. Em vez de assistir às aulas regulares 
ou seguir a prática da educação física preferia passar o tempo na biblioteca 
da escola entranhado nos livros. Gostava de fazer redações, quando punha a 
imaginação para funcionar, o que agradava aos professores. O primeiro livro 
que comprou, na extinta Livraria Âncora, foi de Cecília Meireles Mar Abso-
luto e Vaga Música, dois títulos numa mesma obra. Sabemos todos que os 
livros salvam, e aqui temos uma prova – eles salvaram Sérgio de levar uma 
vida medíocre. E também sabemos que somente quem lê bem consegue bem 
escrever. Ainda adolescente, ele formulou seu compromisso solene e perma-
nente com a literatura e os livros. Então a poesia lhe deu a mão para ser sua 
constante companheira pela vida afora.

Podia parar por aqui ao tratar do homem Sérgio Blank, obedecendo à 
sentença de Octavio Paz, citada por Deny Gomes: “Os poetas não têm biogra-
fia, sua obra é sua biografia”. Mas acredito que conhecer a trajetória de vida 
dos artistas, mesmo que seja um ponto aqui outro ali, ajuda a contextualizar 
suas obras. Ou seja, vida e obra deles estão estreitamente ligadas e se explicam 
mutuamente. Semelhante a muitos capixabas de sua geração, Sérgio experi-
mentou em sua infância e adolescência medos, discriminações, assombros, 
implicâncias, traumas, sublimações, descobertas e alegrias. Cito apenas um 
preconceito ligado à cor da pele, essa característica superficial já que na es-
sência todos os humanos partilham da mesma natureza. Num país em que a 
cor da pele predominante são as lindas nuances morenas, pardas e negras, os 
que são muito brancos e de olhos azuis, como o Sérgio, sofrem também certas 
discriminações e recebem diversos apelidos pejorativos: branquelo, leite com 
água, alemão da água doce deu um peido e se borrou-se, bicho de goiaba, 
branco azedo, camarão (quando vão à praia) etc. Mas, diferente da maioria 
das pessoas, Sérgio transformou quase tudo aquilo que sofreu quando crian-
ça e jovem em belos versos. E desde sempre é uma pessoa muito sensível, que 
por vezes chora quando desfeitas, injustiças ou atitudes grosseiras o atingem.
Fernando Tatagiba assim se referiu ao jovem poeta: “Sérgio Luiz Blank não 
é apenas um apanhador de palavras, um empilhador de versos ao léu. Tem 
verdadeiro senso poético – e uma visão estética – roendo as unhas até extrair 
poesia. E a extrai muito bem”. E mais adiante Tatagiba, apesar de fazer restri-
ções a alguns poemas, afirmou: “Um livro para se ler e guardar. Ao contrário 



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 108, 2019

da totalidade dos livros de poesias publicados aqui, que é melhor nem ler.” 
Selecionei dessa obra inaugural o poema: 

PARLAMENTO – MÚSICA TRISTE

aqui
jazz
ali
blues
lá
soul
adiante
rock
antes
valsa
acolá
samba
depois
tango
agora
marcha
nupcial ou fúnebre?
militar
toque de recolher
viva a democracia:
uma rajada de metralhadora
três órfãos e uma viúva

E também destaco este outro poema:

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA

lar doce lar
pensão familiar
dorme cedo
atraso no aluguel
moças de família
usam soutiens
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meu marido não deixa
minha patroa
é uma santa
papai não quer
santa casa de misericórdia

Foi nesse período que o conheci – um jovem alto, muito branco, magro 
e de longos cabelos louros, vestindo casaco escuro que, diáfano, quase levi-
tando, desfilava sua solidão pelas noites da Rua da Lama em Jardim da Penha. 
Chamava a atenção por onde passava aquele Nosferatu que, apesar de evocar 
um clima dark possuía jeitão angelical. Tempos depois me revelou que na 
época mulheres e homens apostavam quem primeiro o levaria para a cama. 
E acrescentou nosso poeta: Todos perderam as apostas. Eis em 1985 Sérgio, 
que saíra de casa, alugando uma quitinete em Jardim da Penha com o dinhei-
rinho que ganhava como servidor da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 
atuando junto à Editora da instituição. Sua mãe complementava o aluguel 
escondido do marido. O jovem sofria preconceitos por sua opção sexual, por 
ser remediado, por não ter graduação de nível superior, por trabalhar numa 
instituição cultural. De segunda a sexta-feira ele ia de carona almoçar na casa 
do seu chefe, Reinaldo Santos Neves. Para os jantares durante a semana e o 
almoço do sábado, ele se virava com os tíquetes no Restaurante Universitário. 
No domingo filava a boia na casa dos pais. Sofreu muito, mas a tudo en-
frentou com a arma que possuía e manejava muito bem – a sua irmã poesia. 
Cumpria um destino reservado aos poetas desde tempos bem antigos e que 
os versos de Vinícius de Moraes em “Eu não existo sem você” nos lembram:

Assim como o oceano
Só é belo com o luar
Assim como a canção
Só tem razão se se cantar
Assim como uma nuvem
Só acontece se chover
Assim como o poeta
Só é grande se sofrer
Assim, como viver
Sem ter amor
Não é viver.
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Em 1987, fruto de todo o sofrimento transmudado em poesia, o jo-
vem poeta lançou seu segundo livro com título bem significativo: Pus. Ago-
ra não mais uma impressão alternativa, mas em regime de coedição entre a 
Fundação Ceciliano Abel de Almeida e a Editora Ânima, do Rio de Janeiro, 
integrando a Coleção Letras Capixabas e com o apoio da amiga Bernadette 
Lyra que lhe encaminhou ao editor carioca. A obra possui duas partes – 
“Pus” e “Fel” –, recolhe a produção poética de 1984 a 1987, tem da mesma 
forma um “não dedico” e epígrafes de Bernadette e Reinaldo Santos Neves.  
Na orelha intitulada “O pus da peste: opus da peste”, o também grande e 
sofrido poeta Waldo Motta garante: “Com o nariz sempre em riste, o cão 
ovelheiro a farejar a decadência-com-elegância, Blank investe brabo contra 
os rebanhos, mesmerizados pelos meios-de-comunicação-de-massa-fecal, 
sucursais ideológicas do sistema, sendo o ataque dirigido contra o ponto 
vulnerável, o calcanhar-de-aquiles: a linguagem com que o sistema se in-
forma. É um ataque que se desfecha contra linguagens endeusadas, reifica-
das, automatizadas, e se realiza através de apropriações: paródias, citações 
etc.” E continua Waldo Motta: “Nesse confronto com o empedernido saltam 
lascas, estilhaços que atingem fundo o poeta, e que voltam, bumerangues 
em contra-ataque, mas já transfundidos em poesia, reorganizados numa 
ordem especial, qual seja, a da linguagem poética. O saldo dessa luta, os 
traumatismos, as feridas se transmudam numa poesia atormentada, voz 
repuxada pela dor da expressão. Porque a poesia de Sérgio Blank é vazada 
numa linguagem cujos elementos se articulam, se alinhavam segundo uma 
sintaxe do desespero.” E o grande amigo de Blank nessa época, o jornalista 
e escritor Amylton de Almeida, saúda o livro Pus como “A voz de uma 
geração ‘pós-moderna’”, título de artigo publicado em A Gazeta. Entre os 
poemas da parte intitulada “Pus”, escolho este:

O DIA DE DAR BANDEIRA

salve o lindo
com perdão da palavra
esperança a única que falece
deixe estar eu a acender
cigarros no posto de gasolina
frisar a presença da partner tristeza
tenderlizando o local
mais uma lanchonete
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refrão:
verde yellow blue branco
ai como eu sou lindo
um bicho bem besta
uma gargalhada destrói três obturações
me levando a comprar
outra pasta dentifrícia
refrão:
verde yellow blue branco
viva a bandeira do brasil

Do pus ao fel, Blank não faz por menos. Da excreção purulenta para 
o exterior do corpo (qual metralhadora giratória) à secreção amarga para 
dentro da alma (qual antídoto para o sofrimento interior). A parte deno-
minada “Fel”, com epígrafe de Clarice Lispector, encerra o livro Pus. É um 
anexo pungente por cantar o desamor, o amor irrealizado, o platônico amor. 
Blank, sempre enamorado da vida e das gentes, se apaixona por uma pessoa 
de tempos em tempos como praticamente todo mundo. Mas, me disse um 
dia nós andando pelo Centro de Vitória, cada poema seu é uma catarse, uma 
purgação e ele não gosta de retocá-los depois de prontos. Realizadas ou não, 
platônicas ou não suas paixões sempre acabam na cama. Numa cama especial 
que sua irmã poesia prepara para lhe salvar das ilusões e desilusões da vida. 
Poema de “Fel”: 

POUR LUI

...naquele tempo em que fui ao Horto das Oliveiras
colher orações com ostras e vinagres e ao final do
terceiro dia encontrei sem óleos ou azeites duas belas
azeitonas me fitando sob leves felpos longos...
ao torcer o pescoço de ganso
ao coçar a pestana de garça
estava a pescar calmarias
&amp; aquele beijo de boca e língua
foi propósito para a mordida
ferir a falácia e este falo
que fede qualquer instante
o nó da garganta gritante
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de joelhos com terço nas pedras pontiagudas
na espuma do sabão sapólium ardido
a boca bate na rocha
sacrifica o marfim do riso sim
a baba que cuspi na tua ruga
foi o catarro fel que passaste na saliva
de dentro do coração com ecos

Em dezembro de 1986 Seu Ângelo Blank morreu de câncer aos 51 anos 
de idade e, alguns meses depois, Sérgio abandonou o subemprego na Fun-
dação Ceciliano e retornou para a casa materna, em Campo Grande, onde 
mora até hoje. Os poemas produzidos em 1987-1988 são reunidos na obra 
Um, (título que lido por extenso é Um vírgula), publicada nesse último ano 
com o selo do Centro Cultural de Estudos e Pesquisas do Espírito Santo – 
Cultural – ES e tendo epígrafes de Clarice Lispector e Campos de Carvalho. 
Aliás, quase todos os poemas desse livro possuem uma epigrafe ou mais de 
uma. Selecionei este: 

ÉTER E FEBRE

bem devagar
devagar com a dor
que o santo é de barro e oco
e deus não soprou o eco
não se arvore
os galhos genealógicos não se quebram
pois raiz não passa por hera de ira
de leve o arfar divino na nuca
a notícia da morte nas folhas
que o vento manso espalha
espalha...

Essa obra Um, mereceu substancioso artigo de Francisco Aurélio Ri-
beiro intitulado “A poesia dark de Sérgio Blank”, do qual extraio os seguintes 
trechos: “Hoje atividade marginal, a poesia não é mais feita para as récitas 
de saraus, os chás acadêmicos ou festas de formatura do Colégio do Carmo. 
A poesia contemporânea realiza o que Manuel Bandeira propusera em sua 
‘Poética’: ‘o lirismo dos loucos, dos bêbados, dos clowns de Shakespeare, um 
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lirismo libertação’.” E continua Francisco Aurélio indagando e respondendo: 
“Mas quais são as marcas que constituem a lírica moderna de Sérgio Blank? 
Se os seus poemas falam dos chaplinianos tempos modernos, como o fazem? 
Que relações apresentam com a lírica tradicional? Em primeiro lugar, o subje-
tivismo sentimental e a musicalidade dos versos, características da arte lírica 
tradicional, são retomados numa postura pós-moderna. Os poemas de Sér-
gio refletem o homem atual: esquizoide, permeável a tudo, demasiadamente 
próximo da destruição, promíscuo a todas as experiências, transformando-se 
numa pura máquina desejante, num revolucionário esquizofrênico”.  E digo 
eu: resumindo esse período na vida do Sérgio, constata-se que em cinco anos 
ele publicou três livros de poesia. Os poemas vão decrescendo em número a 
cada obra, numa espécie de condensação e de amadurecimento estético.

Então abriu-se na vida do poeta um período de chômage, de desempre-
go. Ele morava com a mãe, que lhe garantia casa, comida e roupa lavada. E so-
brevivia de bicos, segundo sua própria expressão. Mas que bicos seriam esses? 
Antes de tratar deles, convém registrar um fato importante na vida do Sérgio. 
Em 1991, nasceu sua filha, hoje moça de 28 anos que conserva a beleza e o 
encanto originais. É a obra Safira e, se empreguei a expressão, é porque Sér-
gio nutre um carinho especial por ela como o de um pai por sua filha. Com 
ela venceu o Concurso Literário Permanente do Espírito Santo promovido 
pelo Departamento Estadual de Cultura (DEC) e pelo Conselho Estadual de 
Cultura no gênero literatura infantil. O projeto gráfico é de Mara Perpétua e 
a primeira edição teve o selo do DEC. O livro teria, mais tarde, outras edições 
com selos da Babel Editora, da Livraria da Ilha, da Editora Cousa. Vendeu 
milhares de exemplares e até hoje proporciona ao orgulhoso pai momentos 
de prazer e satisfação por constatar que a obra é do agrado das crianças e que 
ajuda a formar futuros leitores. Dessa obra disse Rita de Cássia Maia: “Sen-
do uma fábula, Safira realiza, no plano simbólico, a magia, as emoções e os 
conflitos necessários ao desenvolvimento emocional e psíquico da criança, 
tal como nos contos de fadas, no entanto, condizente com os novos tempos e 
novos ares; esta fábula é original porque a personagem que dá título ao livro 
‘era uma caneta nova e estava aprendendo’, o que lhe confere um sentido de 
busca e de incompletude, próprio da linguagem e do homem.”

Mas que bicos seriam aqueles com os quais Sérgio se virou nos anos 
sem emprego? Bicos talvez se considerarmos a parca remuneração que pro-
porcionaram, mas que se constituíram em atividades altamente produtivas 
e intelectualmente estimulantes na vida do novo acadêmico. Porque Sérgio 
passou a ministrar oficinas de literatura, mesmo não tendo frequentado ne-
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nhuma. E as prodigalizou em bibliotecas, escolas, prefeituras e até mesmo na 
Academia Espírito-santense de Letras. Essa última durou cerca de dois meses 
e foi realizada na sede desta Casa na Cidade Alta. As oficinas de literatura e as 
palestras se estenderam para várias cidades do Espírito Santo no âmbito do 
Projeto Proler – Programa Nacional de Incentivo à Leitura da Fundação Bi-
blioteca Nacional. Nesses anos de 1989 a 1996 Sérgio não parou. Iniciou seu 
trabalho como relações públicas junto à Livraria A Edição, passou a integrar 
o conselho editorial da projeto Escritos de Vitória da Secretaria Municipal de 
Cultura e, sobretudo, publicou mais duas obras.

A primeira foi lançada em 1993 com selo da Secretaria de Produção e 
Difusão Cultural da Ufes, dentro da Coleção Cultura e se denomina A Tabela 
Periódica com epígrafes de Emily Dickinson e Antoine Laurent Lavoisier. 
Tenho um exemplar autografado e percorri novamente suas páginas. São po-
emas densos escritos de 1988 a 1993 e que se ligam como se fizessem parte de 
uma pequena novela. Selecionei o seguinte: 

BRICABRAQUE POEMA TRINTA E TRÊS

É a parte da memorabilia do meu coração resguardado
o meu sentimento leitmotiv sem moldura adequada
destoa por meu corpo-hóspede
a mobília que incomoda a valsa
o coração este guarda-chapéus ao lado da porta
em que o par-sul sai e eu fico ímpar-norte
no living de pensão beira-asfalto
onde não sou hóspede mas camareiro
não quero não ouso bordar ou talhar
sofisticar a mágoa esta prima em primeiro grau
do ciúme do clã da dor-varejeira
que lateja como meu coração craquelê
a suavidade que me resta se faz estilizada
é a parte da memorabilia do meu coração resguardado

Dessa obra disse Paulo Roberto Sodré na época do seu lançamento: 
“Em A Tabela Periódica, Blank dardeja trinta e oito poemas que ponteiam 
um caso amoroso: um ‘hiato’ que invade os sítios do olhar e finca, cintilan-
te e cruelmente, suas leis, seus paradoxos, seus silêncios. [...] Se frustrado o 
amor, se gago o afeto entre o poeta e seu abismo, fluentes e bem sucedidos os 
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poemas. Ritmo engenhosamente fragmentado; palavras que ecoam trocadi-
lhos e deboche; reaproveitamento de expressões latinas, francesas, inglesas; 
imagens sensíveis, tudo, nesse livro de Sérgio Blank, revela um estado patente 
de poesia.”

O outro livro de Blank intitula-se Vírgula e enfeixa sua produção poética 
de 1993 até 1996, ano em que foi lançado. Um poema que me toca chama-se: 

INTEMPÉRIE

corre à boca pequena certo boato
um zunzunzum um sopro um vento
que escondo um sentimento canhoto – natimorto
diz que estou às boas com mais uma paixão carcomida
e este sentimento cheio de nós pelas costas
escondo no silêncio escandaloso – pote de poemas
e que a finada razão ria às minhas custas
como resposta abotoo meu sobretudo
e me encosto num dos oitões da casa
endereço do frio porta sem número – nevermore
boulevard com casuarinas que choram ao vento à sobreposse
contra a minha vontade a ventania põe ciscos
nos olhos que fitam os umbrais de edgar allan poe

Rita de Cássia Maia assim analisa a obra: “Por entre rimas, aliterações 
e assonâncias, o leitor se rende à profusão e ao inusitado das imagens que, 
plenas de cor e movimento, metaforizam quão fugaz é a felicidade. O lei-
tor se descobre cúmplice na paixão pela palavra. A pesquisa em dicionário, 
pretexto para a criação, mostra um poeta-arqueólogo da linguagem. E nessa 
arqueologia, marcada por fina ironia, o poeta sublinha a dor para expurgá-la, 
como nos versos em que, aproximando o humano do divino, transcende a 
dor ao identificar-nos ‘– com sagrado-coração-de-jesus sangrando flechado 
e escarlate’”.

De 1996 a 2018 o poeta pouco produziu, alguns poemas esparsos e ou-
tros íntimos que nem sequer foram registrados na escrita. E nada publicou. 
São 22 anos de silêncio. A música precisa de silêncio, bem como a poesia. Não 
adianta explicar o silêncio. Talvez com mais silêncio. O poeta fez um voto 
de silêncio nesse período. Respeitemos seu silêncio, originado tudo indica 
da atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde de Vitória coordenando 
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oficinas de literatura para os pacientes que frequentavam o CPTT – Centro 
de Prevenção e Tratamento do Toxicômano. Três anos depois, em 2000, reali-
zou simultaneamente trabalho semelhante para os pacientes com transtornos 
mentais graves que se vinculavam ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial 
da mesma secretaria municipal.

Nosso poeta gosta de conviver com pessoas colocadas à margem da so-
ciedade seja por possuírem problemas mentais, seja por serem toxicômanas, 
seja por estarem presas. Estão presentes de forma marcante na sua vida e 
na sua obra a marginalidade: do país, do nosso estado, das cidades em que 
viveu, dos trabalhos que exerceu e da própria poesia. E para captar os sinais 
emitidos pela marginalidade, Sérgio desde jovem gosta de estar em botecos, 
em sua Campo Grande, no Centro de Vitória ou em Jardim da Penha. Ele é 
um devotado botequineiro e fiel à boemia literária, que continua a praticar 
até hoje, mas sem a presença do álcool desde 2013. Ele sarcástico garante: – 
No meu caso o milagre se inverteu: o vinho virou água. Registre-se ainda a 
publicação do livro Luzes da Cidadania, pela Secretaria Municipal de Cida-
dania de Vitória em 1999, com uma seleção de poemas de Sérgio e fotos de 
Zanete Dadalto. A nomeação do poeta em 2009 para o cargo de assessor da 
Biblioteca Pública do Espírito Santo teve um significado todo especial para 
ele e para a própria instituição. E cito apenas três exemplos: realizou a edição 
de dezenas de livros ganhadores dos editais lançados pela Secult; coordenou 
visitas guiadas de uma quantidade imensa de alunos (crianças e jovens), 
professores e lhes apresentou os serviços da Biblioteca Pública; visitas que 
provocavam neles espanto e encantamento por nunca terem estado numa 
instituição como essa. E durante algum tempo, organizou a programação cul-
tural da Biblioteca que incluíam palestras, lançamentos de livros, reuniões de 
entidades culturais.

Devem ser registradas duas obras sobre o poeta: Porque e por quê: 
Blank, Sérgio Luiz com seleção, notícia biográfica e estudo crítico por Rei-
naldo Santos Neves editada em 2002 na Coleção Roberto Almada da Prefei-
tura Municipal de Vitória. E sol, solidão – análise da obra de Sérgio Blank, 
originada de uma excelente dissertação de mestrado em Estudos Literários 
defendida na Ufes por Sinval Paulino e publicada em 2007. Sérgio Blank sabe 
das coisas. Relançou em 2011, com selo da Editora Cousa, os seus cinco livros 
de poemas com o título de Os Dias Ímpares que o recolocou no circuito lite-
rário para ser relido pelos que já conheciam sua obra ou para que as novas ge-
rações tomassem contato com seus poemas. A obra reunida teve ampla e boa 
repercussão no meio cultural capixaba, sendo adotada no vestibular da Ufes.
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E chegamos aos poemas em prosa de Blue Sutil, livro construído por 
fragmentos postados no Facebook no decorrer de 2018. Lançada em janeiro 
último para comemorar os 35 anos de atividades literárias do autor, é uma 
obra confessional, inspirada em sua infância, em sua vivência e na paixão 
platônica mais recente. A vontade que tenho é de ler em voz alta todo o Blue 
Sutil, de fio a pavio, mas como na vida sempre precisamos fazer escolhas, des-
taco o seguinte poema: “Vou tirar a sorte grande e ganhar muito dinheiro. E 
assim comprar o penedo que fica na baía de Vitória do Espírito Santo. E darei 
de presente para o meu amor. Quem é o dono da pedra solitária que namo-
ra com os navios estrangeiros? Enfeitarei suas bordas com catraieiros gentis, 
canoas cheias de peixes gordos, golfinhos trapezistas, albatrozes misteriosos, 
sereias sopranos, andorinhas azuis e lavarei sua pele dura com água-benta do 
Convento da Penha. O senhor deus que é dono das coisas da natureza vai me 
fazer um preço camarada. Então iluminarei o monte com vaga-lumes e a ci-
dade terá um farol espionando as noites. Só assim – de mãos dadas com meu 
amor – desfilarei pela ilha de Vitória. Espalhando no cais poemas escritos a 
lápis e boas notícias embrulhadas em papel celofane.”

Segundo o próprio autor: “O livro Blue Sutil traz uma coleção de po-
emas em prosa colhidos em tempos estranhos. São breves anotações feitas 
com o cuidado de quem dedilha as frestas da memória em busca de respostas. 
Um pequeno caderno de pontos-de-interrogações desenhados na palma da 
mão. Um gesto de afago na pele da flor que nasce no cimento. Apanhado de 
versos num feixe de vento sul para presentear ao futuro fugitivo.” O que o 
poeta mais deseja nesta quadra da sua vida é respeito e paz. E ele os tem con-
quistado com seu jeito gentil, sensível e educado. Sérgio possui uma agenda 
preciosa que guarda no coração – cultiva poucos amigos, mas possui extensa 
rede de relações sociais. Conhece as pessoas certas, sabe se informar muito 
bem dos acontecimentos do mundo cultural capixaba e analisa os conhecidos 
fazendo uma espécie de raio X das suas almas. Entre os seus poucos amigos e 
parentes é conhecido por ser às vezes genioso, teimoso e orgulhoso. Mas seu 
gênio germânico, seu orgulho e sua teimosia servem como anteparos para 
se defender das vicissitudes da vida. Com o tempo eles se amainaram. E não 
foi preciso muito empenho para convencê-lo a se candidatar a uma cadeira 
nesta Academia e escolher para tomar posse não a sua acanhada sede, mas 
este auditório em que nos encontramos agora, na Biblioteca Pública Estadual 
que ele considera sua segunda casa.

Sérgio, meu amigo, sei que estas são palavras convencionais, mas preci-
sam ser ditas por serem verdadeiras. Sua presença entre nós honra e engran-



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.24, p. 118, 2019

dece demais esta Academia de Letras. A instituição e os acadêmicos muito 
esperam de sua atuação na Casa de Kosciuszko Barbosa Leão. Você com sua 
experiência no mundo das letras, do incentivo à leitura e à escrita, das edi-
ções, da promoção dos livros e das pessoas contribuirá bastante para a en-
grandecimento da literatura e da cultura em geral no Espírito Santo, nestes 
tempos sombrios em que vivemos, quando dirigentes ignorantes detestam 
e perseguem artistas e querem restringir a liberdade de expressão em nosso 
país. A vida e a arte vencerão essa fase obscurantista da nossa história! Que-
rendo você ou não, este é um momento de triunfo em sua vida, Sérgio. E logo 
o correlaciono com os triunfos romanos, que todos nós já vimos em filmes 
de Hollywood – os vencedores mandavam erguer um arco do triunfo e desfi-
lavam sua glória em Roma. Segundo consta na tradição, um companheiro ia 
junto ao vencedor lhe sussurrando regularmente: memento mori, memento 
mori, memento mori – lembre-se da morte. Pois agora cabe-me essa tarefa, 
querido Sérgio, de lhe dizer: ao ingressar na imortalidade da Academia, lem-
bre-se que você é mortal. Imortais certamente são seus belos poemas e, ouso 
dizer sem qualquer exagero, que quando todos nós não mais existirmos, seus 
versos estarão vivos e pulsantes, servindo à causa da condição humana, ates-
tando os tempos bons ou difíceis que você viveu, suas alegrias, melancolias e 
tristezas, enfim, sua passagem pelo mundo marcada por um rastro luminoso 
de arte e beleza.

Sérgio, você é um vencedor. Venceu discriminações e preconceitos, 
venceu apertos financeiros e várias enfermidades, incompreensões, afrontas, 
perseguições, demissões injustas, amizades desfeitas. E dona Flora, que lhe 
deu a vida e com quem você se parece muito fisicamente, descansou exata-
mente no dia do seu aniversário no ano passado depois de seis anos de uma 
vida vegetativa. Ela também lhe conferiu a inteligência e a sensibilidade atri-
butos da sua eterna irmã siamesa – a poesia. E assim você triunfou na vida 
e entrou para nunca mais sair no cânone da literatura brasileira feita no Es-
pírito Santo. Para homenagear sua existência e sua imperecível obra poética, 
leio um poema que lhe dediquei há muitos anos e que sei ser do seu agrado: 
Sempre Sol e Solidão. Para Sérgio Blank

No sumo da uva shiraz reencontro Omar:
Cai um gole a mais ou dois, sei lá,
Na desditosa garganta do Possível.
Blake, Blank, Khayyam e Hafiz de Shiraz?
Tanto faz como fez, no indez ou à vera:
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Agora sou eu que sinto o Sol tardo
Tomo o trago do que me toca viver.
Não turvar a Vida ou ressenti-la
Bem mais do que ela já é Solidão:
Somente o desassossego permanece.
Em Campo Grande do Espírito Santo
Brota outra Shiraz ao modo Sérgio?
À moda de Omar Khayyam percorrer o Tempo:
Um vinho shiraz, papos amigos, alguns livros,
E rosas, amores, poemas sem razão.
O resto é impossível ou inútil.

Sérgio Luiz Blank, esta Casa o recebe de braços abertos. 
Seja bem-vindo à Academia Espírito-santense de Letras!
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Discurso do acadêmico Sérgio Luiz Blank ao 
tomar posse na cadeira 9 da Academia Espí-
rito-santense de Letras no dia 22 de julho de 

2019.

Nesta hora em que ingresso na Academia Espírito-santense de Letras 
julgo necessário fazer uma declaração sincera: jamais em tempo algum, 
nem em meus mais delirantes sonhos imaginei ou esperei pertencer aos 
quadros desta ilustre Casa. É que os artistas da geração a que pertenço, 
quando jovens, costumavam possuir da Academia uma visão extremamen-
te crítica. Chegávamos mesmo a rejeitar, com poucas exceções, os intelectu-
ais que a compunham. No entanto, como todos sabemos, o tempo costuma 
provocar muitas reviravoltas em nossas vidas. Atingida a idade madura, 
e para atender a insistentes apelos de amigos, decidi submeter meu nome 
ao escrutínio dos acadêmicos. E eis-me aqui nos umbrais desta Academia 
sem grandes ilusões, mas disposto a colaborar no que me for possível para 
valorizar a instituição que daqui a dois anos completará um século de exis-
tência. Para satisfazer antiga e solene tradição da Academia, e que consta 
em suas disposições estatutárias, cumpre-me homenagear a memória dos 
que me antecederam na cadeira 9 desta conceituada instituição.

Aristides Brasiliano de Barcelos Freire, o conhecido Aristides Freire, 
é o patrono da cadeira. Quem foi esse capixaba da gema? Para responder a 
essa questão, recorro a algumas passagens do discurso proferido pelo pro-
fessor e deputado estadual Fernando Duarte Rabelo na Assembleia Legisla-
tiva Estadual por ocasião do centenário de nascimento de Aristides Freire, 
publicado em A Tribuna em 20 de dezembro de 1949, e reproduzido na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo nº 65 de 2011. 
O nosso patrono veio ao mundo na Chácara Mulundu, que pertencia ao 
seu pai, em antigo prédio na tradicional Ladeira de São Bento, em Vitória, 
a 18 de dezembro de 1849. Exerceu de forma exemplar múltiplas atividades 
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durante sua longa e produtiva existência. Cursou o primitivo Liceu Provin-
cial e “jamais estudou fora da acanhada capital provinciana”. Desde bem 
jovem Aristides Freire dedicou-se à profissão que talvez seja a mais nobre e 
digna de todas – a do magistério. E, assim, foi professor de várias gerações 
numa época em que a capital do Espírito Santo tinha sérias restrições no 
que se refere ao ensino público e privado. “Designado para reger a 2ª cadei-
ra de ensino primário, no bairro da Capixaba”, conseguiu que seus alunos 
se distinguissem nos exames de português. “Divulgado esse fato, foi desig-
nado para a cadeira dessa matéria no Colégio Nossa Senhora da Penha e 
no Ateneu Provincial”. Devido a desgostos e perseguições na política e no 
jornalismo, Aristides Freire voltou ao magistério e, com Antonio Aguirre, 
fundou em 1896 o Ateneu Santos Pinto. No início do século passado, a 
convite do governo estadual, reassumiu a cadeira de português na Escola 
Normal, e aposentou-se depois de trabalhar na Inspetoria Geral do Ensino. 
Foi também professor particular, sempre elogiado pelos contemporâneos 
por não medir esforços e sacrifícios para incentivar e promover um futuro 
melhor para seus alunos. 

Em 1928, a memória do antigo mestre foi homenageada quando a 
modesta Escola Reunida Aristides Freire foi criada no bairro Colatina Ve-
lha naquela cidade do norte capixaba. Dez anos depois, em 1938, a unidade 
educacional foi transferida para amplo terreno à Praça Municipal de Cola-
tina, onde se mantém até hoje. É a Escola de Ensino Fundamental e Médio 
“Aristides Freire” que ao lado do antigo prédio da prefeitura, agora ocupado 
pela Câmara Municipal, lembra a todos os capixabas o nome desse notável 
educador. Aristides Freire também exerceu com brilhantismo a profissão 
de jornalista, talvez a que mais sirva de garantia para o exercício da de-
mocracia na sociedade moderna. Datam do período imperial os primeiros 
combates nos quais se empenhou na imprensa em favor dos interesses da 
terra do Espírito Santo. Colaborou durante muitos anos no jornal “Espírito-
-Santense” e, em 1883, criou “A Folha da Victoria” do qual foi proprietário 
e redator. Neste órgão de imprensa promoveu renhida luta contra a escravi-
dão, sendo sua posição desassombrada sofrido rejeição de fazendeiros con-
servadores e escravocratas do interior da província. Esse jornal durou até 
1890. A seguir, Aristides Freire, na companhia de Joaquim Lírio e Antonio 
Aguirre, foi redator de “O Federalista”, órgão da União Republicana Espíri-
to-Santense, numa época em que os jornais abertamente tomavam partido 
de uma agremiação política. Por fim, Aristides Freire assumiu em 1894 a 
direção do jornal “Commercio do Espírito Santo”, tendo deixado o posto 
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dois anos depois por ameaças e atentados que sofreu devido às campanhas 
promovidas contra irregularidades do governo estadual.

Não se pode fazer o elogio do nosso patrono sem se referir, mesmo 
que de passagem, a outra atividade nobre que exerceu – a de político que 
luta verdadeiramente pelo bem comum. Membro atuante do Partido Con-
servador no Império, foi eleito deputado no biênio 1876-1877 à Assem-
bleia Provincial, que o escolheu seu 1º secretário. “Voltou a ser deputado 
na primeira Constituinte, tendo sido um dos signatários” da Constituição 
estadual, promulgada a 20 de junho de 1891. Por fim, merece merecido 
destaque a produção artística e as realizações do digno Aristides Freire na 
dramaturgia, já que autor e encenador de diversas peças de teatro, de 1876 
a 1904, a exemplo de: “Surpresas de um tio”, comédia em 1 ato, 1876; “A 
caridade”, “Egoísmo social” e “Sempre a caridade” drama e monólogos dra-
máticos, 1877; “Amor de perdição”, drama, 1880; “A penitente”, drama em 3 
atos, 1885; “A força do destino”, drama fantástico, 1890; “República na roça”, 
comédia em 1 ato, 1890; “O dominó preto”, drama, 1904; e muitas outras 
peças. Para não me alongar muito nesta oportunidade, deixo de fazer uma 
análise mais acurada destes textos e remeto os interessados ao clássico “His-
tória da Literatura Espírito-Santense” de Afonso Cláudio e a duas obras de 
autoria do poeta e psicólogo Oscar Gama Filho, “História do teatro capixa-
ba: 395 anos” e “Teatro Romântico Capixaba”. Os dois escritores e  acadê-
micos analisam com maestria a verve artística e a produção dramática de 
Aristides Freire.

Informa-nos ainda Fernando Rabelo naquele discurso antes referido: 
Tendo sido, em 1916, um dos fundadores do nosso colendo Instituto Histó-
rico e Geográfico, Aristides Freire, que faleceu nesta Capital, a 25 de julho 
de 1922, já não pôde participar da Academia Espírito-Santense de Letras, 
que o inscrevera como um de seus primeiros membros. Em carta que a 
ilustrada Academia divulgou, escusou-se de participar do movimento, por 
sua avançada idade. Interessa registrar, acrescento agora, que os intelectuais 
e escritores que tomaram a iniciativa de criar a Academia Espírito-santense 
de Letras em 1921, decidiram que ela teria inicialmente 20 cadeiras. E os 
nomes selecionados para patrono foram os de Anchieta, Graciano dos San-
tos Neves, Amâncio Pereira, Bernardo Horta de Araújo e outros. E somente 
o professor Aristides Freire e o escritor José Colatino Barroso receberam 
ainda em vida a honraria de patrocinarem uma das cadeiras dessa agremia-
ção de letras. Como não pretendo chover no molhado ou reinventar a roda, 
para sumariar a vida e a obra dos escritores que me antecederam na cadeira 
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9 desta Academia, reproduzo com adaptações o que consta na importante 
obra “Patronos & Acadêmicos”, originalmente organizada pelo acadêmico 
Elmo Elton Santos Zamprogno e que nos últimos anos vem sendo atualiza-
da e reeditada pelo acadêmico Francisco Aurélio Ribeiro.

O primeiro ocupante da cadeira 9 foi Aurino Quintaes: Nasceu em 
Vitória, em 6 de dezembro de 1894. Advogado, educador e jornalista. Re-
dator do “Diário da Manhã” e da revista “Vida Capichaba”, ambos editados 
em sua cidade. Professor catedrático de português por concurso da Escola 
Normal Pedro II, de que foi diretor. Assistente jurídico da Secretaria da 
Fazenda do Estado, membro do Conselho Superior de Ensino, do Conse-
lho Penitenciário e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. 
Ocupou, por muitos anos, o cargo de Consultor Jurídico da Estada de Ferro 
Vitória a Minas, depois integrada à Companhia Vale do Rio Doce. Publi-
cou: “Do objeto direto”, tese, 1922; “Os menestréis”, 1924; “Uma excursão ao 
rio Doce”, 1932; “Direito de posse”, 1939; “Reforma tributária”, 1941; “Nun-
ciação de obra nova”; e “Ato ilícito” além de inúmeros trabalhos de ficção 
estampados na imprensa. Faleceu em Vitória, em 4 de junho de 1955. Um 
amigo pesquisador observou que o rotundo advogado Aurino Quintaes ti-
nha uma peculiaridade: quando posava para fotos geralmente o fazia de 
perfil, mostrando o seu lado direito.

Também reproduzo as informações constantes na obra “Patronos & 
Acadêmicos” para falar sobre o segundo ocupante da cadeira 9 desta Aca-
demia, José Vieira Coelho: Nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, ES, em 
21 de agosto de 1912. Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Rio de Janeiro. Desembargador no egrégio Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo. Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. No ma-
gistério, lecionou no Colégio Americano e na Escola Normal Pedro II, em 
Vitória, e no Colégio Estadual João Bley, em Castelo. Professor emérito, 
ocupou ainda a cátedra de Finanças Públicas da Faculdade de Ciência Eco-
nômicas e, depois, a de Processo Civil da Faculdade de Direito do Espírito 
Santo, hoje, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UFES. Pertenceu 
ao IHGES. Publicou artigos e estudos estampados na imprensa de Vitória, 
versando, de preferência, assuntos de linguagem, destacando-se: “Pílulas 
filológicas”, 1949; “E a história se repete”, Vitória, AEL, 1972; “Funções do 
artigo”, Vitória, Tipografia da Escola Técnica, 1949, tese de concurso para 
lente-catedrático de língua portuguesa; “Limites ao arbítrio judicial na fi-
xação da pena”, 1972; “Fatores da delinquência juvenil”, 1954. Morreu em 
Vitória a 26 de janeiro de 1991.
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O terceiro ocupante da cadeira 9 foi Américo Barbosa de Menezes 
Junior. Conheci ligeiramente o professor Américo Menezes por ter traba-
lhado na Livraria da Ilha, no Shopping Vitória, onde ele lançou alguns de 
seus livros. E sei da fama que deixou como competente professor por ouvir 
comentários nesse sentido de conhecidos e amigos que foram seus alunos. 
Resumo a trajetória de vida do professor Américo também retirando os 
dados da referida obra “Patronos &Acadêmicos”: Nasceu em Itaguaçu, em 
17 de fevereiro de 1917. Foi professor catedrático da língua portuguesa, 
tendo exercido o magistério por vários anos. Foi, ainda, diretor de dois 
grandes colégios em Vitória: a Escola Pedro II, tradicional estabelecimento 
de ensino oficial, e a Academia de Comércio, da qual era um dos proprie-
tários. E, como advogado militante, por concurso, tornou-se Procurador 
Federal, cargo que ocupou durante trinta anos. Foi conselheiro da OAB-ES 
e membro efetivo do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo. 
Desempenhou a função de Chefe de Gabinete no Ministério do Trabalho, 
em Brasília e foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 
Santo. Pertenceu também ao Instituto Histórico e Geográfico de São Pau-
lo. Teve uma coluna em “A Gazeta” intitulada “Do interior para a cidade”. 
Publicou: “Peixes: criação simples e rentável”, São Paulo, Nobel, 1986, com 
duas edições; “Brasil: sub educação &subdesenvolvimento”, 1991, lançado 
pela Edicon, São Paulo, em 2ª edição, em 1994; “Pais permissivos, filhos 
problema”, Rio de Janeiro: Artes & Contos, 1995; e “Aquicultura na prática”. 
Vila Velha: Hoper, 2005. Faleceu em Vitória, em 6 de janeiro de 2019.

Toda honra ao patrono da cadeira 9 da Academia Espírito-santense 
de Letras, Aristides Freire, e aos ocupantes que me antecederam: Aurino 
Quintaes, José Vieira Coelho e Américo Barbosa de Menezes Junior. A eles 
também toda a glória, a que se refere o célebre verso de Machado de Assis: 
“Esta a glória que fica, eleva, honra e consola”, palavras colocadas em des-
taque na Academia Brasileira de Letras. Agradeço aos acadêmicos por me 
escolherem para fazer parte desta instituição que congrega escritores e de-
fende e valoriza a literatura feita no Espírito Santo. Reitero meu propósito 
de colaborar, dentro das minhas forças e competências, para o engrandeci-
mento desta Academia. Peço permissão a vocês para encerrar com a leitura 
de um breve poema da poeta americana Emily Dickinson. Os versos dizem 
sobre meu sentimento de hoje:
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Bebeu palavras preciosas.
Seu espírito cresceu forte.
Não mais sentiu que era pobre
E sua memória pó.
Em dias sombrios dança
E neste legado de asas
Não foi mais que um livro. Um só.
Que voo sereno e certo
O de um espírito liberto!


