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Apresentação
Com o objetivo de promover o acesso democrático à leitura
e à literatura e à cultura capixaba, a SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA da PMV, em conjunto com a ACADEMIA ESPÍRITO–SANTENSE DE LETRAS (AESL), publica livros indicados
pelo Conselho Editorial da AEL/PMV, das Coleções “José Costa”
e “Roberto Almada”, que recuperam a memória literária do Estado
do Espírito Santo, e o da Col. “Escritos de Vitória”, que absorve escritores diversos que desejam expressar suas emoções nos variados
temas, relacionados com a cultura, com a literatura, com a memória, com a vida, em geral, da bela cidade de Vitória.
A Col. “Escritos de Vitória” teve início em 1993, na gestão do
prefeito Paulo Hartung e do Secretário de Cultura da PMV, Joaquim Beato, com o projeto “Incentivo à Cultura Literária”, que chega, agora, ao volume 35, com o tema “Escritores e obras de Vitória”,
como uma forma de rememorizar todos os que têm dedicado a sua
vida à escritura e viveram ou vivem nesta cidade.
O idealizador da coleção “Escritos de Vitória”, o escritor Adilson Vilaça, hoje, um dos membros do Conselho Editorial da AEL
e seu Vice Presidente, foi quem organizou este número que consta
de 38 textos, de crônicas e de poesias, que foram organizados por
ordem alfabética de autoria. Infelizmente, não foram aceitos todos
os 50 textos recebidos, devido a não atenderem ao tema proposto.
Ao Organizador e a todos os que participaram deste número e aos
que tentaram colaborar nesta publicação nós damos o nosso agradecimento.
O leitor encontrará, neste exemplar, publicado em situações
tão críticas para o mundo com o alastramento da pandemia Covid
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19, lembranças de autores e, talvez, sentirá falta de outros, pois em
nossa cidade nasceram e por ela passaram um leque de escritores de
gêneros diversos: teatro, memória, contos, poesias e crônicas, mas
este livro é uma forma de a AEL e a PMV, com o título “Escritores e
obras de Vitória”, reverenciar aqueles que depositam suas experiências que constituem renovadas realidades, que compartilham com
o leitor a sua escrita, ainda que perdida no tempo e no espaço, e os
que, em seus textos, que adormecem preconceitos, reinam ideias,
evocam tradições, provocam a leitura de textos, e, também a estes
que aqui apresentam os seus textos sobre variados autores.
Agora lançado está o livro para a leitura e para um devir, ou seja,
um recomeço de valorização e publicidade do escritor capixaba.
Ester Abreu Vieira de Oliveira
Presidente da AEL
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Prefácio
A série “Escritos de Vitória” foi lançada em 1993 pela Prefeitura
Municipal de Vitória, na gestão do prefeito Paulo Hartung e do Secretário de Cultura Joaquim Beato. Em sua primeira fase, durou 21 anos e
lançou 23 edições até 2004, cujo tema foi “Olhar forasteiro”. O idealizador
das coleções e coordenador editorial era o professor e jornalista Adilson
Vilaça. Convidado para fazer parte do conselho editorial da AEL, o ex-coordenador das coleções não só aceitou como sugeriu o tema para os
“Escritos de Vitória” 24, “Rádio”, que estava previsto desde antes.
A partir de 2007, um convênio da PMV com a Academia Espírito-santense de Letras permitiu a retomada de algumas dessas coleções. Assim, foram publicados, naquele ano, quatro livros na coleção Roberto Almada (“Escritores”), três livros na coleção José Costa
(“Memória”) e uma publicação da coleção “Escritos de Vitória”, cujo
tema foi “Rádio”. O convênio foi retomado em 2008 e nove livros
foram publicados, dentre os quais o vol. 25 da coleção “Escritos de
Vitória”, com o tema “Cidade Sol”. O mesmo ocorreu em 2009, quando foi publicado o vol. 26 “Cidade Ilha”; em 2010, saiu o vol. 27,“Pontes”; em 2012, o vol.28, “Vitória:461 anos”; em 2014, o vol. 29 foi
sobre “Festas populares”, em 2015, o 30º homenageava os “Sabores da
ilha”, em 2016, não houve convênio: em 2017, saiu o v. 31, “Praias”;
em 2018, o v.32, “Patrimônio Cultural” e, neste 2019, saíram o v.33,
dedicado à “Ufes: 65 anos” e este, o v. 34, “Aeroportos”.
Nestes 27 anos de existência, a série “Escritos de Vitória” permitiu a centenas de escritores capixabas se manifestarem, por escrito, em prosa ou em verso, sob a forma de conto, crônica, poema
ou ensaio, suas visões de mundo sobre a nossa encantadora ilha,
capital de um pequeno grande estado há 469 anos.
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Apesar da crise financeira, social, política, por que passamos,
a Secretaria de Cultura da PMV tem conseguido viabilizar o convênio com a Academia Espírito-santense de Letras, para dar sequência à publicação de suas séries de livros criadas há 27 anos,
porque a sociedade reconhece o valor e a importância dessas obras,
que já homenagearam personalidades, logradouros, feiras, parques,
escolas, monumentos. Agora, os escritores foram convidados a se
manifestar sobre “Aeroportos” de Vitória e os leitores irão ver por
que o nome está no plural. Além dos escritores que atenderam à
nossa solicitação e enviaram seus textos, agradecemos aos que têm
atuado, voluntariamente, para que esses livros cheguem ao leitor,
desde o idealizador da coleção, o escritor Adilson Vilaça, à Elizete
Caser, coordenadora da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim e ao
Conselho Editorial da PMV, o escritor Francisco Grijó.
Francisco Grijó
Secretário de Cultura - PMV
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Pose & Prosa
Adilson Vilaça
Jornalista e escritor. Mais de 40 títulos publicados. Vice-presidente na Academia ES e na Comissão ES de Folclore. Membro do Instituto Histórico e Geográfico ES.

Pelas vésperas do Natal, 12/12/2019, estiquei o fim da tarde até
o Grappino, lá no Centro de Vitória, na Rua Gama Rosa. Era lançamento do mais recente livro de Bernadette Lyra, minha amiga e
sempre professora. Engarrafamento. Mas a choperia era convidativa,
com figuras prazerosas de se rever. Aqui e ali: apertos de mãos, abraços, desejos de muitos mais.
Eu estava arisco, com asas espertas na ponta da língua, a revoar
breves adeuses. Era acometido de traqueobronquite, troço que culmina em tosse de cão engasgado. Pouco fôlego, muita medicina. Mas
alcancei o segundo piso, onde Bernadette autografava. Minha chegada não foi saudada por pessoa alguma no meu calcanhar, de maneira
que ficamos ali, desabalados de qualquer espanto, tecendo uma prosa
bem miudinha, quase de não se ouvir.
Mais sonoras foram nossas poses para a gentil fotógrafa, que,
fugazmente, nos eternizou. Quando apareceu clientela, não me fiz
de rogado: desocupei o beco. De volta para casa, acalentei-me com o
sopro jazzístico do trompete de Chet Baker, sucedido pelo piano de
Duke Ellington, pelo sax de John Coltrane. E leitura.
De quando em vez, interrupção para uma crise de tosse – dessas crises capazes de sacudir até pulmões defuntos –, o que não me
impedia de retornar ao sossego do sofá e ao controle do fôlego; e de
avançar, mansamente, na exploração de “Guananira”. São crônicas
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que ornam a sagração de nossa Ilha do Mel, a cidade de Vitória. São
25 textos, acomodadas em três territórios sentimentais: ‘Cartografias’, ‘Do lado esquerdo do peito’ e ‘Longe daqui, aqui mesmo’.
Tenho a mania de reler parágrafos: alguns, eu os abocanho feito
canibal, para que se incorporem para sempre em minhas vísceras,
veias e nalguma corriola de neurônios inveterada em embebedar-se
na sensibilidade; há trechos, que os devoro carinhosamente, como se
fossem quindins. E assim, assim, assim: cheguei ao fim!
A tosse abrandou, a música perseverava oferecida, feito namorada que nos escolheu e nos domou. Lá fora, o clarim da lua cheia
uivava claridade até acalentar com sua insônia obstinada a minha
adormecida varanda. Volto à crônica “Velha fotografia”, a décima
nona, derradeira na composição temática ‘Do lado esquerdo do peito’.
Sussurra-me Bernadette: “Como quem não quer nada, rever um
retrato em álbum velho é remoer cinza quente”. Ela e outras escolares
fotografadas posam inocentes para este Lobo Mau a que chamamos
de tempo. “Todas jovens. Todas lindas de juventude. Todas eternas,
pelo menos enquanto dure a eternidade efêmera deste velho papel”.
Por instantes, meu olhar grudou-se no teto branco, mar fincado
no meu céu de bolso, que tragava um a um os acenos dedilhados pela
guitarra de Wes Montgomery, no arranjo de ‘Round midnight’. É. Por
volta da meia-noite. Entre tosse, música e leitura: Bernadette. Nosso
efêmero encontro de ontem, mais o meu solitário serão regados a
pose e prosa, para sempre guardadas num álbum que pulsa do lado
esquerdo do peito. Boa noite, Guananira, minha Ilha do Mel!
Durma bem, Bernadette. Do lado esquerdo do meu peito.
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Arlette Cypreste de Cypreste
Ailse Therezinha Cypreste Romanelli
Mestra em Educação; membro do Conselho Estadual de Educação, do Conselho
Estadual de Cultura e da Academia Feminina ES de Letras.

Mangangá, o besouro, de acordo com a Física, não pode voar.
Como não sabe Física, ele voa. Assim foi com Arlette, que nasceu
Cypreste, em 1916.
Filha do irmão mais velho de meu pai, casou-se com um primo,
tornando-se Cypreste de Cypreste. Cumprindo a tradição, concluiu
seus estudos no Colégio do Carmo, completando sua formação com
aulas de francês e um curso de piano. Ingressou no magistério.
Eram os anos 30 e Vitória já contava com bons estabelecimentos de ensino. Não havia livrarias, mas algumas bibliotecas possuíam
bons acervos. Assim, formou-se uma geração de intelectuais, entre
eles, um grupo feminino que, além de frequentes em artigos e poesias para jornais e revistas, também reunia-se para discutir a vida
social, economia, política e, naturalmente, literatura. Conversa de
homem, como se dizia então.
Arlette, que desde os tempos de estudante já escrevia para o jornalzinho do Colégio, continuava escrevendo, agora incentivada pelo
poeta Alvimar Silva e pelo escritor Almeida Cousin, publicando crônicas e poesias na revista Vida Capichaba, artigos para A Tribuna e
em A Gazeta tinha uma Página Feminina.
Transitava ao lado de Anette de Castro Mattos, Virgínia Tamanini, Ivone Amorim, Lucia Castelani, Maria José Albuquerque.
Escreveu e publicou vários livros, mas à medida que se consolidava
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como jornalista e escritora, a poetisa foi ficando para trás. Amiga de
Judith Leão Castelo, tornou-se assessora parlamentar e, logo, passou
a integrar a equipe da Rádio Espírito Santo, onde, por vinte e três
anos, atuou como redatora, diretora artística e diretora de rádio-teatro. Foi seu período mais produtivo.
No Brasil dos anos 50, rádio todo mundo tinha um. A princípio,
sem que se soubesse direito que uso dar à nova ferramenta, era só
noticiário, momentos religiosos, previsão do tempo, músicas; tinha
até uma Hora da Ginástica. Entretanto, tudo o que ia ao ar, precisava
ser cuidadosamente escrito, dando origem a uma nova categoria de
escritores, os produtores de textos radiofônicos. Poderíamos dizer
Literatura?
Acessível a todas as classes o rádio deu visibilidade a muitos artistas, a maioria vindo das classes trabalhadoras, trazendo um repertório de cultura popular, levando alguns intelectuais a rejeitar essa
simplificação do gosto artístico, pois consideravam negativo para o
desenvolvimento cultural da sociedade brasileira.
Mas o público, encantado com a nova janela aberta para o mundo, ignorava tais tertúlias, enquanto os formadores de opinião debatiam: qual seria o papel social do novo meio de comunicação? Seria
educativo? Difusor da cultura? Da Literatura? Da Arte em geral? Ou
apenas diversão? Nesse caldeirão de opiniões divergentes, Arlette estreou na Rádio Espírito Santo.
Era o tempo do telégrafo; as notícias chegavam impressas em
tirinhas de papel, enroladas como talharim, que o setor de comunicações do governo fazia chegar às mãos da redatora. Ela decodificava o conteúdo, criando um novo texto para os noticiários da noite e
da manhã seguinte, apresentados pelo jovem locutor Élcio Alvares.
Mas Arlette não estava satisfeita. Ela queria algo mais consistente, do ponto de vista cultural. Seu programa Mulher e Perfume, dirigido ao público feminino, não se limitava a receitas culinárias, moda
ou cosméticos; tratava, sobretudo, da valorização da mulher como
cidadã e seu papel na sociedade. Esteve no ar por mais de dez anos.
Quando o rádio, emulando o folhetim, buscou um novo entretenimento – o rádio-teatro – Arlette, pela primeira vez, dirigiu uma
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peça. Mas os textos ainda eram estrangeiros e a direção da Rádio
queria scripts brasileiros, de autores capixabas. Arlette já era, então,
importante escritora, além de diretora artística. Porém, apesar dos
bons professores, orientação e incentivo de poetas e escritores consagrados, ela não tivera formação teatral específica, nunca escrevera
para teatro. Aceitou o desafio.
Criar diálogos, sequenciar um roteiro, verbalizar sentimento e
emoções, não é nada fácil. No livro, o autor conduz a ação, descreve o
cenário, idealiza os personagens e os diálogos. No palco, há o cenário
e a ação decorre da habilidade dos intérpretes em conduzir as falas.
No rádio cabia à sonoplastia criar o clima e a ilusão da imagem, com
efeitos musicais e sonoros; ao ouvinte restava a imaginação. Tudo no
braço, sem a tecnologia de hoje. Os microfones eram fixos; os textos,
curtos, lidos junto ao microfone; não se podia misturar várias vozes.
Diálogos, só dois personagens por vez.
Ousada, Arlette, como o mangangá, simplesmente abriu as asas
e voou. Produziu uma novela de época – Anita Garibaldi, sua vida,
seu amor. Fez sucesso. Animou-se e escreveu O Último beijo; depois,
um seriado: A Vida de Santa Rita de Cássia, a pedido do vigário da
Igreja de Santa Rita, da Praia do Canto. E mais teria produzido, se
não tivesse chegado a televisão.
Arlette Cupreste de Cypreste participou da fundação da Academia Feminina Espírito-santense de Letras e integrou a primeira
diretoria, na cadeira nº 08. Hoje é Patrona da Cadeira nº 38.
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Escritor de Vitória
Aldo José Barroca
Escritor, pesquisador e jornalista articulista (MTE 3385 – ES).
Membro do IHGES – Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

Temos excelentes escritores capixabas de Vitória, nativos ou
adotivos, como tivemos no passado. Alguns com os quais convivo
ou convivi.
Amylton de Almeida: Amylton Dias de Almeida, capixaba de
Afonso Claudio, em Vitória dedicou-se à literatura, com destaque
para seus livros: “Blissful agony”, “A passagem do século” e “Autobiografia de Hermínia Maria”. Crítico de cinema e cineasta, dirigiu
em parceria com Henrique Gobbi o documentário “Lugar de Toda
Pobreza”, denunciando o sofrimento dos moradores da região de São
Pedro, em meio ao depósito de lixo da cidade, e dele sobrevivendo.
Deu voz aos moradores, entrevistando-os e deixando-os falar. Dirigiu o filme “O amor está no ar”, lançado dois anos após seu falecimento, ocorrido em 11 de outubro de 1995.
Fernando Tatagiba: Luiz Fernando Valporto Tatagiba, capixaba de São José do Calçado, em Vitória, dedicou-se à literatura e ao
cinema. Jornalista atuante. Viveu a era febril da ditadura militar, integrando a oposição formada por intelectuais, estudantes, artistas e
líderes sindicais. Sentava à beira das calçadas do centro com sua máquina de escrever, observando os passantes, sua fonte de inspiração.
Autor de “O sol no céu da boca”, “Invenção da sauda-de”, “Rua” e
“História do Cinema Capixaba”. Faleceu em 31 de março de 1988.
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Marcos de Castro: Marcos de Castro e Silva, mineiro de Resplendor, adotado pelos capixabas em 1976, com sete anos. Sobrevive
exclusivamente de teatro e literatura. Várias obras publicadas com os
quais resiste e insiste na árdua e necessária missão de mudar o mundo. Atua em defesa dos humildes. Últimos lançamentos: “Poemaspunks e “Somos eu””. Gosta de ir ao encontro do povo, nas escolas,
nos bares, nos bairros da periferia, nas praias. É primo de Aldo José
Barroca.
José Tatagiba: José Calógeras Valporto Tatagíba, capixaba de
São José do Calçado, sua família veio morar em Vitória na década de
1950. Sua produção literária conta com vários títulos, destaque para
“A ilha da nostalgia” e “Vitória, cidade presépio”. Publicou livros com
fotografias da cidade de Vitória. É irmão de Fernando Tatagiba.
Fernando Achiamé: Fernando Antônio de Moraes Achiamé,
capixaba de Colatina, desde criança reside em Vitória. Historiador
e pesquisador. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e da Academia Espírito-santense de Letras. Autor dos
livros de poemas “A obra incerta”, “Livro Novíssimo – Poemas”, “Manual prático do mistério – Poemas”. Publicou “O Espírito Santo na
Era Vargas 1930 - 1937”, “Memórias do Passado a Vitoria através de
meio século”.
Marcos Tavares: capixaba de Vitória. Membro da Academia Espírito-santense de Letras. Do pai (sindicalista militante de esquerda)
herdou o gosto pela escrita e a insatisfação com a realidade. Obras
principais: “No escuro, armados”, “Gemagem”.
Francisco Aurelio Ribeiro: capixaba de Ibitirama. Membro da
Academia Espírito-santense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Publicou mais de trinta livros, entre literatura infantojuvenil, crônicas, poesia, crítica e historiografia literária.
Alguns de seus livros: “A gralha e a tralha”, “A modernidade das letras
capixabas”, “O convento da Penha. Fé e religiosidade do povo capixaba”, “Nos passos de Anchieta”, “Os povos que formaram a minha
terra”.
Milson Henriques: carioca, chegou a Vitória em 1964, de passagem, mas encantado com a cidade de Vitória, aqui fixou moradia.
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Chargista do jornal A Gazeta, dedicou-se ao teatro e à literatura.
Destaques: Peça “O Bello e as Feras”, livro infantil “As Mudanças de
Beto”, livros “Vitória de meus caminhos e descaminhos”, “Amor, melancolia, ternura e baixaria”, etc. Faleceu em 25 de junho de 2016.
Elmo Elton: capixaba de Vitória, poeta, historiador e jornalista.
Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Algumas obras Publicadas: “Marulhos”, “Heráldicos”, “Poetas do Espírito
Santo”, “Tipos Populares de Vitória”, “Logradouros Antigos de Vitória”,
“Velhos Templos de Vitória e outros temas capixabas”, “São Benedito:
sua devoção no Espírito Santo”. Faleceu em 24 de janeiro de 1988.
Aldo José Barroca: capixaba de Vitória. Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Professor aposentado
pelo INSS, atualmente dedica-se à escrita. Livros publicados: Poesia: “Amor, Amores”, “Ah! As mulheres...”, “Iá, sou capixaba”, “Cidade
Presépio”. Contos e crônicas: “O amigo José”. Artigos em A Tribuna,
Revista do IHGES e coleção “Escritos de Vitória”. Quatro livros a publicar, aguardando patrocínio: um de contos, um de crônicas, um de
poesia e um da biografia de seu pai, Alfredo Pacheco Barroca, intitulado “O Versátil Coronel Barroca”. E um romance, em elaboração.
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A publicar...
Álvaro José Silva
Jornalista profissional, escritor, membro da Academia Espírito-santense
de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

– Boa tarde, colegas.
Invariavelmente, ele entrava dessa forma na redação do jornal
A Gazeta, tanto quando ela estava na rua General Osório quanto,
depois, quando foi transferida para a Chafic Murad. Sempre vestido
de forma elegante, tratava a todos de maneira gentil, mas cerimoniosa, sem excessos. Chegava com as laudas já datilografadas para diagramar o Caderno Agropecuário, jogava um pouco de conversa fora
e, terminado o trabalho, ia embora. Mas não sem antes passar pela
sala do Diretor Responsável, o general Darcy Pacheco de Queiroz, de
quem era um grande amigo. Digo, colega.
José Luiz Holzmeister não chamava ninguém de amigo. Ele dizia que esse termo era sagrado demais para ser usado com todos.
Segundo garantia, só uma pessoa de sua intimidade, em toda a vida,
mereceu ser nominado assim. Mas como não disse quem era, ninguém se interessou em perguntar.
Uma bela tarde, entrou pela redação adentro e pediu para falar
com a editora do Caderno Dois, Betty Feliz. Ela se sentava bem próxima de mim, lá pelo meio da pequena redação da General Osório.
Conversou cerca de dez minutos e foi embora. Betty então se voltou
para mim e disse:
– Veio me comunicar que vai se candidatar à Academia Espírito-santense de Letras, com o apoio do General Darcy. Inicialmente,
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não queria, mas como chegou um opositor, “agora guerra é guerra”.
Ia concorrer.
Nós rimos. Fiquei então imaginando qual seria a produção literária do meu amigo jornalista, agora escritor. E a oportunidade de
matar minha curiosidade surgiu algum tempo depois quando o felicíssimo recém-eleito acadêmico de letras entrou pela redação “arrastado” pelo general, como diria depois, para dar entrevista de “página
inteira” ao Caderno Dois de A Gazeta. Ficou um tempão lá. Entre
cumprimentos, fotografias e depoimento ao repórter, uma tarde inteira se foi. Ao final, disse-lhe meus parabéns e perguntei:
– Zé, quais são seus livros?
Ele falou de poesias, de um sobre suas andanças pela “China
comunista” e de “Andanças pelo mundo de Deus”. Perguntei então se
poderia ler, no que fui informado de que, por modéstia, jamais havia
projetado publicar sua obra. Faria isso agora, já que estava se tornando um imortal. E foi embora.
A Gazeta se mudou para a rua Chafic Murad e o tempo passou.
De repente, Zé Luiz sumiu por três dias, justamente quando teria de
editar o Agropecuário. Ninguém o localizava e o suplemento teve
que ser terminado com o que já havia sido entregue e uma boa quantidade de “calhaus”, matérias sobre agricultura e pecuária rejeitadas
pela editoria de Economia e que seriam descartadas.
No dia, seguinte veio a notícia: José Luiz Holzmeister estava morto.
Sofria de câncer já fazia muito tempo e havia proibido o médico e familiares de comentarem isso, fosse com quem fosse. Octogenário, não queria
dividir esse incômodo segredo com os colegas. Então Paulo Maia, secretário de Redação e conhecedor de grande parte da vida de Holzmeister se
apresentou para fazer o necrológio. Pediu a Norma Eller a pasta dele na
Pesquisa, onde deveriam constar fotos e anotações. Mas dentro dela estava
um envelope com o título: “Para quando eu morrer”. Paulo abriu e havia lá
dentro umas cinco laudas de texto que começavam: “O jornalista escritor
José Luiz Holzmeister, que nasceu em Vitória em 1914, morreu (...completar...) também na Capital do Espírito Santo, vitimado por um câncer...”
e seguia. Ficamos calados. Paulo completou o texto e ele desceu à oficina.
Zé Luiz era o autor do texto sobre sua própria morte.
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Alguns dias depois, o general Darcy me chamou à sala dele. Haviam dito que o jornalista imortal não tinha tido tempo de publicar
sua obra e o diretor de redação queria prestar uma homenagem a ele
lançando um de seus livros. Sugeri “Andanças pelo mundo de Deus”
e saímos atrás de localizar a “protegida” do velho morto, moça novinha que dividia a casa desse falecido descendente de alemães na pequena fazenda de produção de pimenta que ele tinha em Cariacica.
Encontrada, a moça foi até a sala do general, onde eu estava
também. Ouviu a história da homenagem pretendida e o pedido de
que nos levasse os originais dos livros “A publicar”, sobretudo o que
escolhido para a homenagem. Ela ficou lívida.
– Não tem livro algum – disse, para prosseguir: “O que ficou
lá foi uma grande pasta de laudas de escritos, a maioria poesias e
algumas coisas sobre a China e crônicas. Tudo misturado. Juntando,
acho que não daria um único livro”. Agradecemos à quase juvenil
“protegida”, fechamos a porta e demos sonoras gargalhadas. Eu falei:
“Zé Luiz, o que foi sem nunca ter sido...” Depois tinha que fechar as
páginas de esportes e saí, não sem antes ouvir o general dizer:
– Não conte para ninguém!
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Mestre
Amélia Schultz Zager
Membro da Academia de Letras, Artes e Cultura de Santa Maria de Jetibá. Descendente de
pomeranos. Em 2019, teve crônica classificada no concurso da VI Feira Literária ES.

Meu Mestre, boas lembranças da minha adolescência, que saudade. Eu era uma moça ingênua, sonhava com um futuro brilhante,
dizia: posso flutuar nas nuvens e caminhar sobre as ondas do mar. Eu
nunca tinha visto o mar, mas nas canções, e nos livros que eu lia, eu
sabia que existia a fúria das ondas do mar.
Sabia que tinha que estudar muito pra chegar onde sonhava, na
fantasia acreditava que um dia as cortinas das colinas iriam se abrir,
e o palco da vida todo iluminado seria meu, o espetáculo acontece
na poesia que transforma vidas. Sonho, em ser uma poetisa, falar da
magia dos profetas, o encanto das orquestras. Passado o tempo, em
1980, meu pai comprou uma pequena TV, uma conquista preciosa
para uma família de descendência pomerana, assim tive acesso ao
programa “Como fazer verso e desenho”.
Todas as manhãs, tinha um encontro sagrado com ele, Milson Henriques, que com sua voz suave e um sorriso encantador, brincando, ensinando, cultivando sonhos; aprendi a voar com os pés no chão. Sonhos
à procura de novos horizontes, meu mestre que nunca vi pessoalmente,
porém deixou marcas da sua passagem no meu coração, amigo do peito
com seu jeito extrovertido, um profissional admirado, ator, jornalista,
escritor um exemplo de vida. Mentor dos meus projetos de sonhos.
Como tudo que é bom, durou pouco; em 1982, mudei pra roça,
onde não tinha energia elétrica, e assim não acompanhei mais seus
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programas, toda a magia foi transformada em saudade com o trabalho pesado da roça; e a partir daí a vida cobra seus tributos. Onde
sonhos são adiados e projetos falidos; tenho um coração valente, que
insiste na luta; com o casamento, família, filhas e outros planos, surgiram prioridades e dificuldades ao longo do caminho, onde talentos
se aperfeiçoaram em busca da magia de cada dia escrever uma página do livro da minha história.
Em 2015, como presente Divino, fui abençoada em conhecer outro grande mestre, o amigo especial, pessoa iluminada, com um coração que transborda de bondade e amor, pois só alguém assim pode
falar com tamanha sabedoria; similar ao que brota de um coração valente de pureza e beleza como das bromélias e orquídeas, o Professor
Antônio Neto. Passados dois anos até março de 2017, veio a mim um
convite deste mestre, para um encontro da criação da ALAC (Academia de Letras Artes e Cultura de Santa Maria de Jetibá).
Agora sou membro fundador da academia; um novo desafio foi
escolher o patrono; na ocasião, o professor Antônio apresentou nomes sugeridos pela comissão organizadora, entre estes estava Milson
Henriques, o cartunista, jornalista, escritor, e ator que nasceu em São
João da Barra (RJ), em 1938, e adotou a cidade de Vitória como sua;
onde viveu boa parte da sua história, e faleceu no dia 25 de junho de
2016.
Sem dúvida, tinha que ser ele. Já na manhã do dia seguinte, peguei o celular e liguei para o professor e contei minha história. No
momento, ele me perguntou: você quer o Milson como seu patrono? Respondi: quero. Hoje, meu patrono da cadeira 11, com muito
orgulho, é Milson Henriques. Uma singela homenagem ao Mestre e
Patrono.
Viver como eu vivo é uma arte, faço parte de um mundo do qual
não faço parte.
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Tavares Bastos, o “Charles Lucifer”
Anaximandro Amorim
Advogado, professor e escritor. Membro da Academia ES de Letras, da Academia de Letras de
Vila Velha e do Instituto Histórico e Geográfico do ES.

Antonio Dias Tavares Bastos nasceu em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, em 7 de julho de 1900, a despeito de Manoel Bandeira que, em uma crônica chamada “Coração de criança”, afirmar
ter Bastos nascido no Espírito Santo. O equívoco é, aliás, repetido
por Afrânio Coutinho, na “Enciclopédia da Literatura Brasileira”,
quando afirma, no verbete dedicado a Bastos, que este nasceu no
Espírito Santo, sem, no entanto, precisar a cidade e a data completa
de nascimento.
Os Bastos se mudaram para Vitória em 18 de julho de 1910,
como atesta o jornal “O Cachoeirano” daquele mês, vez que a família dormiu na cidade de Cachoeiro, mais próxima do Rio. O pai de
Tavares Bastos, José Tavares Bastos, era juiz federal, além de autor de
obras jurídicas. A família, aliás, contava com um ascendente ilustre,
Aureliano Cândido Tavares Bastos, bisavô de Antonio, jurista, senador, escritor e, por coincidência, morto na França, em Nice.
Tavares Bastos começou seguindo os passos do pai, estudando
Direito no Rio de Janeiro, dentre 1918 a 1922, quando, logo em seguida, ele assina o primeiro termo de posse, ainda como bacharel, no
cargo de promotor de Justiça, do Ministério Público de Vitória, onde
trabalha por quase uma década.
É depois dessa primeira volta ao Rio que se tem a gênese da
obra de Antonio. Consta em vários jornais da época, como o Diário
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da Manhã, que ele começava a se fazer conhecido, no circuito RJ/ES,
publicando artigos e crônicas. Chegou, também, a contribuir para a
revista Verde, dos modernos de Cataguases/MG. Mas foi em terras
capixabas que concluiu os manuscritos do que viria a ser seu primeiro livro, Ballades brésiliennes, sob um pseudônimo, no mínimo,
curioso: Charles Lucifer.
Ballades brésiliennes foi lançado em 1924, em Paris, pela Éditions
de la pensée latine. Só por isso, o autor mostraria importância: um brasileiro, capixaba (de coração), escrevendo em língua francesa em Vitória, mas lançando uma obra poética na Cidade-Luz. Ballades, aliás,
causou impacto, sendo citado no jornal Le Figaro de 1924 e tendo duas
resenhas, uma na Revue mensuelle illustrée, do mesmo ano, e outra,
no ano seguinte, na Les nouvelles littéraires. Aqui, o autor também foi
resenhado no jornal O Diário da Manhã, de agosto de 1924.
O livro conta com 27 poemas, todos eles com versos livres e
brancos. Ainda sobre Baudelaire, que, na obra O spleen de Paris, introduziu na tradução poética a “poesia em prosa”, afirmo que Tavares
Bastos fez o contrário, ou seja, uma “prosa poética”. Alguns de seus
poemas, que, na maioria, são longos (entre três a quatro páginas),
contam verdadeiras histórias, como Aubade d’ivrogne, L’anverse e La
secheresse. Bastos ainda lançaria, em solo capixaba, Les poèmes défendus (1925), livro de poemas eróticos, e mais alguns cujas publicações
ainda se averiguam.
A vida do autor, aliás, pode ser dividia em duas fases: uma, brasileira, ainda enquanto “Charles Lucifer”, cuja maioria dos trabalhos
se deu em solo capixaba. Esse período vai até 1937, quando o autor,
já residindo no Rio (desde 1927), abandona de vez a carreira jurídica
e vai se fixar em solo francês, na cidade de Paris. Ali, começa a fase
francesa de sua vida, quando ele usa seu próprio nome, fixando-se no
país até sua morte, em 1960.
A fase francesa da vida de Bastos é marcada pelo jornalismo e
pela tradução. Ao que parece, ele, que sofreu as agruras da guerra,
preferiu se dedicar ao labor literário. Encontrou guarida em Vichy,
comandando um programa de rádio para os brasileiros. Foi nessa
época que ele conheceu a belga Georgette, vindo a se casar em 17 de
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dezembro de 1942, tendo como padrinho o embaixador Souza Dantas. Com a criação da Unesco, Bastos é chamado para fazer parte da
delegação brasileira, iniciando suas funções em 1946.
Em 1947, junto com o escritor e hispanista Pierre Darmangeat,
lança Introduction à la poésie hibéro-américaine, recolho de poemas
de autores portugueses, espanhóis e latino-americanos. Porém, em
1957, o autor organiza, sozinho, a importante Anthologie de la poésie brésilienne contemporaine, pela editora Tisnet, livro que ganharia
uma láurea da Académie française e uma edição póstuma, pela Seghers, em 1966, com prefácio do imortal da ABL Paulo Carneiro,
grande amigo do poeta.
Essa antologia conta com 227 poemas de 47 poetas (na edição
de 66, com três poemas de Bastos e uma biografia feita pelo editor,
em homenagem). Organizada por ordem de data de nascimento, ela
congrega escritores nascidos entre 1866 e 1925. A escolha dos poemas originais é do próprio Bastos, que, claramente, deu preferência
aos modernos: há, aí, grandes nomes, como os de Manuel Bandeira,
Oswald de Andrade, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto e
a única autora genuinamente capixaba: Haydée Nicolussi.
Antonio Dias Tavares Bastos, o “Charles Lucifer”, morreu em
15 de outubro de 1960, em Paris, trabalhando para a Unesco, mas
sempre se dedicando à literatura.
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Memória repartida: recorte de uma história
de manuscrito.
NEVES, Getúlio Marcos Pereira. Memória Repartida.

Andréa Gimenez Mascarenhas
Psicóloga Clínica

Memória Repartida, primeiro romance do juiz de direito e escritor Getúlio Neves, é composto por um prólogo, doze capítulos e
um posfácio. Dentre as diversas possibilidades de análise que a obra
suscita, teço breves comentários, a partir de um olhar atravessado
pela psicanálise. Na obra, coexistem dois narradores, cujas vozes
se entrelaçam em diversos momentos tornando-se uma única voz.
Destaco como figura a relação intersubjetiva estabelecida pela dupla
de narradores, denominados no texto de autor e compilador, e como
pano de fundo, as diversas histórias registradas pelo autor/narrador
sobre os habitantes de uma Vila situada às margens do Rio Doce,
noroeste do estado do Espírito Santo.
O título da obra já causa inquietação e remete a conteúdos relacionados à subjetividade humana. Enquanto seres de linguagem, somos
constituídos por “Memórias Repartidas” e compartilhadas via significantes que perpassam gerações transmitindo uma herança simbólica.
A demanda de uma mãe aflita endereçada a um juiz de direito e
escritor, que fora professor do seu filho, dá início a esta inusitada história. O desejo desta mãe era de que aos escritos deixados pelo filho
desaparecido há um ano, fosse dada ordem e luz. No seu entender,
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estando devidamente organizados, poderiam por meio de uma possível publicação, resgatar simbolicamente a memória do filho.
Aceitar esta empreitada, ao que parece, não aconteceu de imediato, no entanto, algo de uma ordem desconhecida para o futuro
compilador despertou-lhe o desejo de lançar-se a este trabalho. “Não
sei por que, pensava que devia esse esforço ao meu ex-aluno e à mãe.
Como pessoa instruída, que ela me pareceu, e, sobretudo, como alguém que busca conhecer outra pessoa. No caso, um filho. E isto me
tocou.” (p. 13).
A partir deste ponto da narrativa, agora devidamente nomeados
autor e compilador, inicia-se um trabalho de investigação metódica
pelo compilador que se estendeu por quase dois anos buscando pistas que pudessem revelar tanto quanto possível, a pessoa por detrás
do autor daqueles escritos. Durante este árduo percurso, a confissão
de que não se sai ileso de um trabalho desta monta, “Não saí ileso da
tarefa. De tanto me envolver, a certa altura as minhas ideias começaram a se confundir com as do autor.” (p. 14).
A mãe do autor, o descreve como um jovem jornalista, professor e escritor, muito reservado e que não costumava abrir-se com
a família sobre seus assuntos pessoais. Conta que seu filho tinha
economias guardadas e que um dia se despediu e foi embora para a
Europa, deixando-a desnorteada. Ao que parece, havia sofrido uma
desilusão amorosa por uma moça de nome Rosália. Posteriormente,
conforme a última notícia que tivera, havia partido em busca de uma
frente pró-libertação da região do Saara, Frente Polisário, para escrever sobre o tal movimento nacionalista.
Nota-se que o eixo central das elucubrações de nosso autor/ enamorado-escritor, sustenta-se no dilema entre viver plenamente seu amor
com Rosália ou partir em busca de sua realização como escritor, como
se uma possiblidade excluísse totalmente a outra. E assim, o autor fica
imobilizado, paralisado na procrastinação de seu desejo. Esse é o drama
característico da estrutura neurótica obsessiva. O neurótico obsessivo,
assim como Hamlet, vive a encruzilhada da tragédia do desejo.
Ao escrever os sonetos para Rosália, o autor articula os significantes de modo a substituir a relação sexual e assim, coloca à
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distância a sua amada. Esta, por seu turno, admira o desempenho
intelectual do seu parceiro, sem ser por ele tocada, situação que é
potencialmente geradora de angústia. Aproximando a hora de sua
partida para cursar a Faculdade na capital, Rosália declina da sua
“posição de musa inspiradora” e toma a iniciativa a fim de concretizar o seu desejo. O autor fica extasiado, no entanto, permanece em
sua imobilidade e passividade, deixando que sua amada vá embora.
A mãe do autor busca um mestre (compilador) para que lhe dê
um saber sobre a verdade de seu filho. Ao aceitar esta demanda, cria-se entre autor, compilador e a mãe, um espaço intersubjetivo, espaço
este que abre a possibilidade para que se compile a DOR. Dor de uma
existência marcada pelo drama do desejo, dor que chega embrulhada
num grande maço de papéis pelas mãos desta mãe. Trabalho árduo
de reconstituição de uma história de manuscrito, que em certa medida, amalgamou as ideias dos dois narradores, autor e compilador,
possibilitando a elaboração do luto para esta mãe e a viabilização do
desejo do autor.
Memória Repartida é sem dúvida uma obra de complexidade
ímpar. Demanda uma leitura acurada e atenta às sutilezas de todos
os belos detalhes que são descritos por meio de uma linguagem poética, permeada por aspectos históricos, geográficos e culturais do
Espírito Santo.
Vila Velha, 29/04/2020
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O Poeta e a Rosa
Andressa Nathanailidis
Professora do Departamento de Educação e Ciências Humanas do Centro Universitário Norte
do Espírito Santo/ UFES. Doutora em Letras, pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Nasci em Vitória, na década de 1980. Quando estreei por aqui,
a cidade já estava tomada pelo pó de minério. O engarrafamento na
segunda ponte já incomodava e o “progresso” das fábricas já era evidente. Era um tempo muito mais acelerado para a ilha do mel. As
pessoas já consumiam com certa compulsão e a Mesbla era o point
da cidade.
A bucólica Vitória de outrora, das festas de debutantes no elegante Clube Vitória, das marchinhas de carnaval no Saldanha da
Gama, do Magazine Helal, da Baby Capixaba, do Cinema São Luiz
(onde as sessões começavam ao som de “Luzes da Ribalda”, tema de
Charles Chaplin), da Sorveteria Pinguim e do Restaurante Sagres,
definitivamente, havia ficado para trás. Não mais os bondes que circulavam de Santo Antônio até a Costa Pereira, fazendo baldeação
para a Praia do Canto, bairro em que os aristocratas construíam suas
belíssimas e espaçosas residências; não mais as serestas...
O footing já não funcionava como alternativa infalível para os
namoros.
As notícias que tenho, de uma cidade mais humanizada e poética, vieram de longas conversas com meus pais. Comerciantes estrangeiros, aportaram em Vitória na década de 1950 e, durante muitos
anos, tiveram lojas no centro da capital. Ali conheceram muita gen-
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te: jornalistas, escritores, artistas e operários. Também conheceram
poetas. Dentre os personagens que habitam a memória nostálgica
e naturalizada capixaba dos meus, estão Othinho e Rosinha. Ele, o
poeta. Ela, a musa inspiradora de suas criações.
Apaixonados, os dois perambulavam de mãos dadas pelas ruas
do centro. Não eram pedintes, mas viviam da ajuda de quem lhes
reconhecia a arte. Eram conhecidos e faziam amizade fácil entre os
comerciantes. Iam de loja em loja, de bar em bar. Ele recitando versos, na maioria das vezes, de própria autoria. Ela, mera espectadora,
segurava os livros e cadernos, enquanto o amado se apresentava —
papel e lápis eram instrumentos inseparáveis do poeta, que ao sinal
da mais tenra inspiração, apressadamente, pedia um pedaço de papel
e anotava seus versos, em garranchos quase indecifráveis.
Meus pais contam que, na loja da Marcos de Azevedo, na Vila
Rubim, constantemente recebiam a visita do casal. Otho e Rosa viviam nas proximidades. Moravam na Rua São João, onde também
funcionava uma parte dos prostíbulos de Aurora Gorda. Os dois
sempre apareciam e, após o momento de apresentação, satisfeitos,
não dispensavam a boa prosa, seguida do cafezinho.
Otho era baixo e forte. Tinha o olhar puro. Cabelos crespos e
curtos, o bigode fino e a pele morena de natureza e sol. Orgulhava-se
por ser conhecido, o “poeta mais conhecido da cidade”. Ninguém que
ousasse dizer o contrário, pois se irritava. Gostava de Castro Alves
e Olegário Mariano, mas gostava ainda mais de escrever. Embora a
inspiração viesse de Rosa, eterna namorada, não escondia o fato de
ter tido outras flores na vida. Inclusive, reconhecia a existência de
uma paixão platônica, anterior: A. M. B., socialite à frente de seu
tempo, talvez sequer soubesse da existência do poeta.
Rosa, por sua vez, tinha a pele clara. Era alta e dona de “irresistíveis olhos azuis”. Embora fosse um pouco mais quieta, também não
ficava atrás. Compartilhou seu jardim com outros homens, o que à
época deixou o poeta furioso. As traições por parte dela acarretaram
brigas intensas entre o casal. Apesar disso, no intervalo entre tumulto
e calmaria, os dois acabavam sempre se reconciliando e a comemoração se dava com uma breja paga por alguém no antigo Britz Bar,
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o mais famoso da cidade. Ficava na esquina da Gama Rosa com a
Professor Baltazar e era o ponto de encontro da boemia.
Segundo meus pais, com o tempo, Otho e sua musa alçaram
notoriedade. Foram tema de reportagens em A Gazeta e até enredo
de carnaval. O poeta, inclusive, acabou se tornando funcionário da
prefeitura. Em seus últimos anos de vida, trabalhou no Parque Moscoso, para a alegria dos frequentadores de então. Quanto à Rosinha,
após perder o amado para a indesejada das gentes, caiu numa tristeza
infinita. Mudou-se para Tumiritinga, Minas Gerais. Foi em meados
da década de 1990. Desde então, nunca mais se ouviu falar nela. Fato
é que, talvez, também já não esteja mais entre nós.
A história do poeta e de sua namorada com nome de flor me
possibilita pensar o sentido da vida, palco permanente por que passam os homens. Parafraseando Emília, personagem de Monteiro Lobato, digo que a vida é como um “pisca-pisca”, passa e a gente nem
percebe. Depois que morremos, viramos “hipótese” na memória de
quem “está”. Trata-se de uma forma de eternização. Fato é que Otho
e Rosa, hoje, permanecem encantados na lembrança de meus pais e
de muitos outros capixabas. Hipóteses transmitidas pela oralidade
aos que vieram depois. Tradição e memória. Presente aos que, assim como eu, guardam saudades de um tempo não vivido, repleto de
personagens e cenários que passaram por aqui, nesta mesma Vitória
que nos viu nascer e crescer; e permanece tecendo, ad infinitum, sua
história... Hoje, com ares de metrópole!
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Verso de poeta & menina da barra
Anne Mahin
Analista Judiciária II do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Verso de poeta
Para Matusalém Dias de Moura

Não quero o verso frouxo,
míope e miúdo,
cujo tom não é grave
nem agudo;
que não me atravessa o espanto,
que nada entrega, silente... mudo.
Não quero o verso
que não deixa rastros,
nem de sonhos, nem de sangue;
que não tem corpo, não tem lastro,
que, oco, palavra solta,
vai e vem, de arrasto, tão exangue.
Não quero o verso atrofiado,
perdido, sem nexo,
que segue, a esmo,
perplexo
de si mesmo,
por simplesmente
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não se reconhecer.
Entorpecido, tonto,
num delírio, em convulsão,
verso-tentativa, estreito, raso,
porque apenas é verso-não.
Não quero desse verso
que não foi, que nunca será,
que se faz estranho, trincado,
roto, ao deus-dará;
que não me atinge o estômago,
a boca ou o peito,
que não me golpeia,
mas também não me afaga,
não sendo avesso nem direito.
Não quero o verso inútil,
nulo, vazio, morno,
mendigando inspiração,
o verso que não se plasma
por não tocar céu nem chão.
Não quero o verso
que não fede nem cheira,
que fica no meio do caminho,
que não é flor nem espinho,
que não passa da margem,
da beira.
Eu quero, sim, o verso
que grita, que sussurra,
que sente dor e prazer,
insinua e se revela,
verso de fogo ardente,
não de apagada vela.
Eu quero o verso
sem letra manca ou torta,
que tenha gosto, cor e perfume,
que não seja de poética morta,
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que me sirva de norte, de lume.
Que não me chegue
distorcido, aguado,
um punhado de qualquer coisa,
no papel jogado,
atos de flagrante demência,
como se fosse cuspe no embalo do vento,
como se fosse um grunhido,
um quase lamento.
Eu quero o verso que me envolve,
de denúncia, do caos, de amor desabrido,
de agonia ou de guerra,
que assobia ou que berra,
de toque sutil ou de ferida aberta.
Eu quero o verso que me alcança,
que me desperta.
Eu quero o verso que parte,
o verso que não emperra a arte;
desnudo, exposto o estro,
o cio, a vontade.
Eu quero o verso,
mas um verso de verdade,
que me carrega,
que me pega pela mão
e me leva bem mais além.
Eu quero, pois, um verso de mestre,
que do dizer sabe o que tem;
eu quero um verso de real poeta,
um verso-matusalém...
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Menina da Barra
Para Bernadette Lyra

Uma menina que, feito raio de sol,
iluminava a estreitinha rua;
colhia do vento afinados sibilos,
na companhia das estrelas e lua.
Uma menina que transbordava
histórias e cantigas de rio e mar;
vela aberta navegando magia,
para, em versos, sua prosa cantar.
Essa menina provava cada fruta,
que, da chácara, o pomar coloria.
Como as árvores, em formosura
e em sonhos, ela também crescia
Descalços seus pés, tão miúdos,
já dançavam nas águas do Cricaré;
tocavam com suavidade a areia fina
da Bugia em oferta de baixa maré.
Colo das tias, maternas visões...
Do pai, mão forte; o rumo, o norte.
No entanto, no íntimo, era ela
a ditar, resoluta, a própria sorte.
Assim, de encantos, viu-se moça,
para correr mundo e ultrapassar
o céu, o infinito de seu destino
e sabiamente muito viver e amar.
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Alçou voo, alto, foi de tudo além,
fartando-se de todo e tanto saber.
Com palavras de asas plenas,
tornou-se senhora de si no dizer.
O tempo, ansioso, adiantou-lhe as horas,
trazendo o turbilhão, os redemoinhos.
Ela, por linhas raras e condão da pena,
não teve pressa em abrir caminhos.
Sem deixar sua terra, sua origem,
fez, da poesia, sangue, carne, raiz.
Da perfeita arte bem se inspirou
para falar de onde foi tão feliz.
Bernadette, navio sem âncora,
em oceano, barco sem amarra,
mas seu coração, por vontade,
é prisioneiro de Conceição da Barra.
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Volta, Carlinhos Oliveira!
Antonio da Silva Pereira Neto
Professor de Língua Portuguesa.

Passando pela Curva do Saldanha, em um dia ensolarado, a minha pressa deu lugar à contemplação da beleza imponente, dura e
sóbria do Penedo. Sem se incomodar com as águas da baía de Vitória, o imenso rochedo permanece indiferente aos dramas humanos.
O Penedo viu, enfastiado, a chegada de Vasco Fernandes Coutinho que, à custa de ensurdecedores disparos de canhões, assombrou os tupiniquins. Do mesmo modo, esta rocha magnífica viu as
peregrinações do jesuíta Anchieta. Inabalável em seus pétreos fundamentos, viu Maria Ortiz comandar a resistência que rechaçou os
invasores holandeses. E viu muito mais! Viu a ascensão, glória e decadência de muitos em Guananira!
Contudo, naquela tarde quente, o Penedo me fez recordar uma
pessoa pouco conhecida fora dos círculos literários. A vida é assim,
às vezes, grandes homens passam pelo mundo sem alarde. Vivem
vidas cheias de sabedoria e altruísmo, sem que os seus concidadãos
lhes deem o devido reconhecimento.
Foi assim, numa quente tarde capixaba, que recordei José Carlos
Oliveira, um sábio que clamou no deserto da Patetocracia. E, mirando
o ríspido guardião da baía de Vitória, um filme se projetou, de repente,
naquela rocha. Seria um delírio, devido ao calor? Ou uma epifania?
Getúlio Dornelles Vargas era presidente do Brasil, em 1934,
quando José Carlos veio à luz de Guananira. No Morro do São Fran-
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cisco, o pequeno cresceu e pôde contemplar a beleza dessa ilha; embora a sua própria vida não fosse cercada de muitas belezas e sim
pavimentada por muita pobreza. Mas quem nasce para ser águia, não
vive vida de galinha. Talvez, Carlinhos Oliveira tenha nascido para
ser um “Pavão Desiludido”, mas eu o concebo como uma águia. Solitário e incompreendido em seu voo de águia!
Infelizmente, nas frinchas do Penedo, não havia lugar propício
para essa águia viver, fazer o seu ninho. Como muitos outros, ele voou
para o Rio de Janeiro. Lá riscou um voo brilhante, dourado, nas páginas do Jornal do Brasil. Qual Anchieta das Letras, peregrinou do Morro do São Francisco às casas dos leitores de suas crônicas na imensidão
desse Brasil de Meu Deus! Todavia, quantos o conhecerão em sua terra
natal? Onde um marco que o homenageie? Quando um evento que
tire a poeira que se acumulou após mais de trinta anos de sua partida?
Voltemos à miragem do Penedo, naquela tarde quente...
Enquanto os soldados com cabeça de papel marchavam (porque
se não marchassem direito, ficariam presos no quartel), Zé Carlos
driblava a censura e a falta de cultura. A crônica era a sua lavra e o
seu roçado. E assim, com criticidade e ironia, ele bailou com a crônica, elegantemente, com por entre as sombras dos Anos de Chumbo.
Fico pensando, meu leitor, será que José Carlos Oliveira teria ficado, alguma vez, contemplando o Penedo, assim como eu fiquei? Será
que foi o Penedo que o chamou de volta? Eu quero pensar que foi.
Cedendo ao chamado do Penedo, o cronista consagrado em
todo o país retornou a sua ilha. Trouxe um projeto (um sonho): o
Projeto de Escritor Residente. A Universidade Federal do Espírito
Santo deu guarida a esse sonho. Então, José Carlos deixou o Rio e
voltou para cá. Não pôde ficar muito. Poucos meses depois de iniciar
o seu Projeto, ele quis voar um voo mais alto que o Morro do São
Francisco e que o Penedo; ir mais longe do que as páginas do Jornal
do Brasil. Ele voou e continua voando no Céu das Letras, sem que
possamos vê-lo, pois nossa visão limitada não logra alcançá-lo.
O calor já me deixava combalido! Já uma umidade incomodava a
minha visão... Algo ficou atravessado na garganta, não subia nem descia. Quis gritar, porém o grito não saía. Se tivesse saído, teria gritado:
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– Volta, Carlinhos Oliveira!
Eu precisava ir à Praça Costa Pereira. Segui meu rumo. Fui pensando em como reagiria o saudoso cronista a esses nossos tempos! O
que ele acharia do Movimento Antivacina? Dos terraplanistas? Das
pessoas que ousam homenagear os torturadores que assombraram o
Brasil naqueles anos sombrios?
Volta, José Carlos Oliveira, empunha a crônica e vem esgrimir
nessa Patetocracia do século XXI.

José Carlos Oliveira
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Armojo – O ‘Folk Man’ da Fonte Grande
Bartolomeu Boeno de Freitas
Jornalista e há 12 anos editor da Revista SIM.

Não era de Vitória. É bom que se diga logo de saída. Mas, a bem
da verdade, era como se fosse, pois chegou aqui muito cedo, órfão de
pai, em companhia da mãe, Dona Rosa, e do irmão Ivo, vindos do sítio
José Alves, na localidade de Perobas, em Conceição da Barra, norte do
Espírito Santo. Seu amor por Vitória revelou-se bem maior do que o de
muitos nativos. Falo de Hermógenes Lima Fonseca, o Mestre Armojo,
com quem há muito ando comprometido até os dentes.
Explico: Entre um gole e outro, mastigando um crocante torresminho do restaurante Tia Irma, em São Mateus, lá pelos fins dos
anos 1990, ele surgiu do nada. Com um chapéu de palha preso por
um cordão no pescoço, estacou na minha frente e pousou no ombro
uma calopsita que trazia sentada no indicador. Não disse nada. Abriu
um embornal de pano branco, quer dizer, nem tão branco assim, retirou de lá um livrinho e me deu com um sorriso largo que chegava
às extremidades dos óculos quadrados. Agradeci e ele se foi.
Tinha um título curioso: “O homem que pariu uma manga”. Li e
reli o conto, que tratava de um caso bizarro que “teria mesmo” acontecido naquela região, e fazia parte das estórias fantásticas que tanto povoavam o imaginário, entretinham e assombravam as pessoas
mais simples. Achei uma beleza! Aquela narrativa fluida, com belas
construções, como convém aos bons contadores de casos, denunciava habilidade com as palavras.
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Dois anos após, passando por mim, tive tempo de lhe perguntar
o nome ao que me respondeu em tom de altivez teatral: “Armojo das
Perobas. O ‘Conde do Angelim’ falado! Morador de Conceição da
Barra”. Somente bem mais tarde fui decifrar aquela figura. Tratava-se
de um “folk man” como o chamou o escritor Luiz Guilherme Santos
Neves, ao me honrar com uma entrevista.
Dedicou-se à “missão e ao projeto” da Comissão Espírito-santense de Folclore de capturar a “alma humana” junto às comunidades de culturas tradicionais com Guilherme Santos Neves e Renato
Pacheco. Além de folclorista, foi pai de numerosa família, professor,
contador, advogado, carnavalesco, vereador em Vitória, jornalista,
agitador cultural, sindicalista, militante do PCB, etc. Editou o jornal
Folha Capixaba até o seu fechamento e prisão de diretores e jornalistas, em 1964.
Conheceu a repressão, a prisão e a tortura entre os anos 1930 e
1960. Conta Amylton de Almeida, no livro “Carlos Lindenberg: Um
estadista e seu tempo” (p.187): “Aos dezoito anos, Hermógenes fora
preso pela primeira vez e levou ‘dedo na cara’, isto é, o chefe de polícia, Eurico, o prendeu, como membro de sindicato, e lhe dissera: “Tá
começando muito cedo, hein?” Todos os comunistas foram presos
em 1936, inclusive os que se consideravam apenas “anarquistas convictos””.
Taxado de “subversivo”, Hermógenes era figura “manjada”. A polícia (política) e seus informantes viviam na sua cola. Não se ‘emendava’. Era reincidente. Seria preso 12 vezes, ao menos oficialmente,
segundo consta de fichas no DOPS-ES (Delegacia de Ordem Pública
e Social do Espírito Santo) com acesso livre no Arquivo Público do
Espírito Santo. Embora os cenários sombrios, tinha a virtude de não
perder a ternura e o bom humor. Em carta à família quando preso
no 38º BI, em Vila Velha, dizia estar gozando “férias em Piratininga”.
Hermógenes aprofundou-se na pesquisa em patrimônio cultural, campo que à época se designava folclore. Ouviu as histórias do
povo simples e mestres desde os habitantes de becos e morros de
Vitória até os nativos das comunidades tradicionais de Santana e do
Sapê do Norte, em Conceição da Barra e São Mateus. Anotou seus
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casos e memórias ancestrais, sendo brincante e até uma espécie de
embaixador de grupos como dos bailes de congo do Ticumbi, dos
jongos e do alardo, dos reis e de autos natalinos. Também celebrava
com eles suas práticas e devoções – embora ateu confesso. Do muito
que viu e ouviu registrou. Escreveu crônicas para jornais e revistas e
cerca de 13 livros.
“Contos do pé do Morro” é um deles. Foi publicado em 1997
com a chancela da Cesan. Homenageia a Escola de Samba Unidos
da Piedade e faz uma dedicatória interessante: “Aos alegres vira-latas
de todos os morros, que latem a noite toda, mas não são queixumes
de vida”. Wagner Veiga assina as ilustrações. Fonseca descreve casas,
ruas, becos, escadarias, botecos por onde flanava, e retrata a fisionomia de corpo e alma das pessoas, dando-lhes lugar de fala e presença:
“Gente que é marca patente de gente de cada morro”.
Como disse lá em cima, ando comprometido com Armojo. Depois de escrever sua biografia (Coleção Grandes Nomes do Espírito
Santo, Editora Pro Texto (2013) com Coordenação de Antônio Gurgel), agora sua obra literária é objeto de minha pesquisa no mestrado
em Artes da Ufes, sob a orientação da profª Drª. Aissa Afonso Guimarães. Assim, sigo mascando “mivales” e “curubitos”, degustando
aos bocadinhos suas “astúcias” e bebendo na fonte grande de sua literatura. Afinal, Armojo tinha folclore na cabeça ‘cuma letra no jorná’.
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Praça Costa Pereira
Denise Moraes
tras.

Professora, artista plástica, poetisa, membro da Academia Feminina Espírito-santense de Le-

A Praça Costa Pereira é palco de muitas referências no Centro
da nossa Capital. Seus jardins e bancos muitas histórias presenciaram, segredos ouviram sob sentinela. Da fonte do chafariz, erguiam-se quimeras e circulavam crianças, casais enamorados, fotógrafos
lambe-lambes, pipoqueiros, baleiros e assim seguiam os passantes,
visitantes e moradores das redondezas.
No seu entorno, a rebuscada Escadaria São Diogo, que nos leva
à Cidade Alta, ao Centro Histórico.
Na rua Sete de Setembro, a extinta Lanchonete e Restaurante
Sete, na qual exibia o mural da artista plástica Marian Rabelo, e na
descida da Catedral Metropolitana, a antiga Cafeteria em estilo clássico, com mesas e cadeiras de ferro forjado, os armarinhos, lojas de
souvenires, bombons Garoto...
Na esquina, o caldo de cana resiste ao tempo, com um majestoso mural que retrata o Canavial. O Edifício do Palácio do Café e
seus exportadores, os trilhos de ferro da linha do bonde que contornavam a Praça, com seu exuberante ipê-rosa, as ruas tradicionais dos
ateliês, alfaiatarias, floriculturas, carros de praça, camisaria, salões de
cabeleireiros, Lanchonete Expressa e, no outro quarteirão, a casa da
Dona Olga — professora de piano de uma geração, tendo ensinado
umas notas à minha filha —, do Colégio Monte Serrat, da fundadora
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Patrona da AFESL, Marlene Serrat, no qual minhas filhas estudaram.
De fronte, o Teatro Carlos Gomes, e na outra extremidade, o
Cine Glória, com a eclética arquitetura do italiano André Carloni.
A Rua Sete foi cenário de grandes memórias dos intelectuais e
da sociedade Capixaba.
O ar nostálgico das palmeiras nos remete ao século XVI. Vitória, Cidade mais antiga que Ouro Preto e São Paulo.
A Praça foi nominada Costa Pereira em homenagem ao presidente da província do Espírito Santo, José Fernandes da Costa Pereira Junior. Na década de 40, foi construído o pequeno lago artificial,
local onde existia uma praia, a qual fora aterrada e passou por várias
construções, paisagismos e modificações. Enfim, o engenheiro Moacyr Avidos, a transformou em praça, tornando um Centro importante e Cultural.
Segundo o escritor Elmo Elton (1986, pg 17), Vitória recebeu
o cognome de Cidade Presépio do médico e jornalista Areobaldo
Lélio, numa crônica na Revista Vida Capixaba, por volta dos anos 20
do século passado.
No Edifício Álvares Cabral, funcionava a sede do Clube, o qual
frequentamos, ainda no Centro. Saudosas domingueiras, Réveillon
e carnavais junto aos familiares. Alguns moravam no sobrado, em
frente ao Clube.
Dessa época, saudosas lembranças dos bailes de carnavais. O
Clube era pequeno e os foliões aqueciam ao som do batuque e marchinhas. Na quarta-feira de cinzas, a banda descia na frente. Nós,
foliões, a seguíamos, e ali encerrava, com o raiar do sol, mais um
carnaval. Já saudosos, ao som de “ai,ai, ai, ai... está chegando a hora,
o dia já vem raiando meu bem, eu tenho que ir embora…”
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A alegria de viver: infância, literatura e
resiliência no Confetes, de Ítalo Campos
Campos, Italo. Confetes. Ilustração Lécia Lucas.
Vitória-ES: Arte da cura, 2018

Edson Arantes Junior
Professor da Universidade Estadual de Goiás. Doutor em História pela Universidade Federal
de Goiás.

Li o livro Confetes, do escritor Ítalo Campos, psicanalista filho de
Uruaçu-GO, que há muito se estabelecera em Vitória. Ele se aventurou
em um dos ramos mais difíceis da literatura, aquela voltada ao público
infantil. Seu texto é marcado por seu caráter peregrino, uma vez que a
leitura cadente dos versos recupera pequenas memórias ancestrais: fosse
a alusão ao arquétipo literário, como o desejo de casar-se com a Lua, ou a
inferência aos ritmos musicais presentes em nosso cancioneiro infantil.
São pequenos poemas entrando em um lago, cada vez mais profundo.
O tema principal é o amor a vida, a alegria de existir. Cada verso incita
a observação da beleza do universo. Sua visão de mundo mostra que a
vida é nossa obra cotidiana. Viver é entrar em um jardim de rosas, com
espinhos e beleza, sujar os pés na terra e não ter medo de fazer escolhas.
As ilustrações de Lécia Lucas acompanham a cadência do texto, ora desenhos coloridos, ora preto e branco, como a mesma sonoridade dos
versos. A alegria e a dor acompanham os traços da ilustradora.
O universo tecnológico que nos encanta está sempre presente.
É um prazer da vida que nos torna ausentes, dissimula a presença,
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pois nos aproxima e nos distancia numa mesma frequência. O poeta
nos lembra que os desejos mudam, antes queríamos chocolate, hoje
um celular, uma aventura, mas no fundo queremos “...uma história
engraçada/uma vez bem contada?” (p. 9). Precisamos nos amarrar
nas narrativas, nos embrenhar na vida em comunidade, nos identificar, dar sentido à nossa existência. O que marca com sutileza nossa
presença no mundo, seja por meio do calendário que nos insere no
tempo comum dos festejos populares, ou ainda, nas coisas cotidianas
da família. O universo poético da criança é construído em meio aos
laços de amor, para dar significado a existência humana. A poesia
adentra os caminhos das dores e sofrimentos, buscando o consolo
por meio das paródias que exalam alegria:
“Cadê a tristeza que estava aqui?
- O gato comeu.
Cadê a dor que estava aqui?
- O boi lambeu.
E agora o que eu faço?” (p. 12)

Ele vai além de questionar as dores infantis, ensina encontrar
o caminho para curar os sofrimentos. Esse livrinho é profilático, ao
instigar as crianças a questionar o que sentem e assim buscar uma
saída para se livrar da dor. A poesia ensina a criança a refletir sobre
os perigos da rua, e nos impele a lutar por um mundo mais seguro.
A complexidade dos seres humanos é abordada por meio da
alusão ao lobo mau, cuja imagem flerta entre a maldade e a bondade,
aquele que morde e dá um bombom (p.14). Mas a vida renasce a cada
manhã e é a coisa mais linda participar dessa sinfonia. Como eixo
dos poemas, está a alegria de viver (p.15).
É encantador como temas tão pesados são tratados de maneira
tão leve, a partir da música “a canoa virou” o autor reflete sobre a
vida, a dificuldade em remar e a necessidade de continuar remando,
“é preciso viver, navegar” (p.16). Ítalo trata com suavidade o tema do
suicídio, nos ensinando que não podemos deixar de cuidar da canoa,
para que a “nossa vida não vire”. O nosso poeta finaliza sua obra,
instruindo as crianças a guardarem palavras de consolo no fundo do
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seu coração, para que nos momentos de tristeza a criança a encontre.
Finda magistralmente, trazendo à tona esses belos versos:
“Guarde esta palavra bem guardadinha
na palma da mão com carinho,
para que, quando estiver triste,
abra bem devagarinho.
Ao ouvir o seu som
você sentirá seu ninho
e jamais se sentirá sozinho.” (p.17)

Confetes, é uma obra singular, que emana a alegria tecida pelos
tons mágicos que ecoam de uma festa, como no título desse livro. Palavras e imagens que nos ensinam desde cedo, a afastar os males da
alma, como a tristeza, a solidão e a melancolia. O que é uma dádiva. O
psicanalista deixa claro que esses elementos devem ser cultivados ao
longo da vida. Nesse mundo líquido, decorrentes dos males e reclusões ocasionados pelos usos excessivos e dominadores das tecnologias,
temos nos iludido constantemente com uma proximidade ilusória. A
realidade é que estamos distantes dos contatos humanos. Ao ler os versos e as imagens esse livro coloca os verdadeiros valores que devem ser
por nós cultivados. O autor consegue reunir elementos que assinalam
a relevância de construir instrumentos que favoreçam as crianças a
amar mais a vida, bem como a lidar com as tristezas da alma, como a
solidão e as dores que por vezes nos sãos inevitáveis. O que é contado
em palavras e interpretado nas ilustrações de Lécia Lucas, há o esforço
em criar nas crianças o conhecimento de mecanismos que contribuem
para que se tornem adultos mais resilientes. Esse é um livro para crianças, mas que certamente, irá conquistar os adultos.
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Conheci a felicidade
Eliane Queiroz Auer
Pedagoga, Presidente da Academia Mateense de Letras de São Mateus, ES.

Ela nasceu Felicidade, uma Literata!
Naquele dia, onze do mês de março de 2013, ela não vestia azul,
Vestia as cores da alegria e sabedoria.
Toquei o seu rosto, abracei,
Segurei em suas mãos de menina, tranquila.
Beijei o seu rosto, como um passarinho.
A Felicidade tinha olhos, tinha sensibilidade.
Tinha um sorriso, um cochilo...
Ah, Se o silêncio falasse*,
A alegria que tive em conhecê-la!
E ali, conheci a Felicidade Meia!
A Felicidade partiu.
Silenciosa,
Deixando apenas vestígios de leveza.
Por onde passou,
Foi plumas ao vento.
Conheci a Felicidade.
E ela dormiu para sempre...
E nos Joguetes do destino*, a sua voz silenciou.
* Títulos das obras de Felicidade Meia.
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O meu amigo Miguel Depes Tallon
Eliane Lordello
Eliane Lordello, arquiteta e urbanista (UFES), é doutora em Desenvolvimento
Urbano na área de Patrimônio Histórico (UFPE).

A cidade está no homem
quase como a árvore voa
no pássaro que a deixa.
(Ferreira Gullar, Poema Sujo).

Vou começar pelas cidades: Miguel Depes Tallon nasceu em
Cachoeiro do Itapemirim – ES, em 17 de julho de 1948. Ele gostava
de ter nascido nessa cidade, que os capixabas chamamos, de brincadeira, de “A Capital Secreta do Mundo.” Gostava tanto, que, ferrenho flamenguista, se dizia também torcedor do Estrela do Norte
Futebol Clube, tradicional time da cidade de Cachoeiro. Mas foi em
Vitória que construiu sua exitosa carreira. Senão vejamos: aqui estudou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFES; formou-se
em História e Direito, foi professor de História da rede municipal
de Vitória e Professor-Adjunto na própria UFES, tendo ministrado
as disciplinas de História Moderna e Contemporânea, e História do
Espírito Santo. Foi também procurador dessa universidade e da Prefeitura de Vitória, onde, lembro com alegria, durante uma temporada dividiu sala com minha mãe, a economista Marisa Bevilacqua
– como ele, servidora efetiva do quadro da Prefeitura.
Respeitado intelectual, escritor e poeta, Miguel era membro da
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Academia Espírito-santense de Letras, e presidiu o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, instituição que ele muito prezava.
Foi como presidente desse instituto que a mídia televisiva capixaba
o identificou, quando do anúncio de seu precoce desaparecimento,
no ano de 1999. Estávamos tomando o café da manhã, em casa dos
meus pais, quando assistimos a essa triste notícia. O nosso amigo
se foi com apenas 51 anos, quando cursava o Mestrado em Estudos
Literários da UFES, e legou a Vitória uma vasta obra, escrita e publicada. Seu último adeus agregou uma multitude de amigos e admiradores, e deixou viúva Eliane Cardoso de Almeida, sua delicada
companheira.
Autor prolífico, Miguel publicou poemas, contos, romances, ensaios, e manteve uma numerosa biblioteca. Iza – uma amiga dele e
de minha mãe – narrou-me certa vez um sonho que teve, no qual
Miguel se queixava por já haver lido tudo o que encontrou na biblioteca do lugar para onde fora. Sonho que me lembra da hipótese da
escritora londrina Virginia Woolf, para quem o Paraíso seria uma
leitura contínua.
Voltemos, porém, ao mundo terrestre... Nele, Miguel era um
homem alto, mais gordo do que gostaria de ser, mantinha cerrados
bigode e costeletas, era dono de uma voz possante e de um sorriso
franco e bonito. Sempre cativante e agregador, reunia vários amigos
em torno de si. Apreciador de uma boa cerveja, era frequentador de
diversos bares tradicionais de Vitória, como o Bar do David, em Jucutuquara, onde tinha especial deferência pelo garçon de quem dizia
sempre: “Julinho é um Príncipe.”
Membro de uma série de confrarias, Miguel integrava o Sabalogos, consagrado encontro de amantes da literatura, nas manhãs de
sábados, nascido na antiga livraria Logos, no bairro da Praia do Suá.
O Sabalogos ainda hoje acontece, agora na livraria Multilivros, no
shopping Jardins, no bairro de Jardim da Penha, e tenho certeza de
que nesses eventos Miguel ainda é lembrado.
Na memória de minha convivência com Miguel, vem-me o fato
de que apreciávamos muitas coisas em comum: o desenho de imprensa, em especial, cartuns e tirinhas, e as histórias em quadrinhos,
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outra de minhas paixões literárias. Assim, acho que nem preciso,
mas vou dizer: minha afinidade com Miguel era muito forte, e foi em
nome dela que quis escrever sobre ele, tão logo soube do tema desta
sempre alentada coleção Escritos de Vitória.
Miguel foi biografado por respeitados escritores, nomes de destaque da cultura capixaba, como o ex-Prefeito Berredo de Menezes,
o magistrado Getúlio Marcos Pereira Neves, e o professor da UFES
Francisco Aurelio Ribeiro. Diante desse seleto grupo, sinto-me honrada por poder traçar aqui esta breve narrativa sobre o meu amigo
Miguel Depes Tallon. Muito obrigada!

Miguel Depes Tallon
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Promoção do escritor em Vitória
pela Lei Rubem Braga
Ester Abreu Vieira de Oliveira
Professora Ester Abreu Vieira de Oliveira, escritora, atua nas áreas de teatro, poesia e narrativa das Literaturas Brasileira e Hispânica; membro do colegiado do PPGL/UFES. Presidente da AEL,
Vice – Presidente da AFESL, Tesoureira da APEES, participa de Conselhos Editoriais no Brasil e no
Exterior; membro do IHGES.

O Projeto Cultural da PMV Rubem Braga (PBRB), criado em
1991, em homenagem ao cronista capixaba, concede incentivos fiscais com descontos no Imposto ISSQN e IPTU a empresas estabelecidas no município, que investem nas produções de artistas e escritores da cidade, ajudando-os a realizar seus sonhos e beneficiando
diferentes áreas de cultura.
Já fiz parte de conselho do PBRB, ocasião em que pude constatar a seriedade dos conselheiros nos julgamentos, o que se reflete, na
parte literária, na quantidade de excelentes obras.
Mas na qualidade da publicação de livros, tenho lido obras de
muito valor entre as realizadas pela PBRB. Os autores premiados
têm tido a garantia da publicação de seus escritos – alguns, mais de
uma vez – enriquecendo o cenário da nossa literatura. A título de
exemplo, cito, entre tantos, o escritor, pesquisador e historiador, Fernando Achiamé, que, em 2010, apresentou ao público a obra O Espírito Santo na era de Vargas (1930-1937). Elites políticas e reformismo
autoritário, pesquisa que enriquece a historiografia política do nosso
Estado, e, em 2011, o livro de poemas Livro Novíssimo. Nesta obra,
com variadas métricas, com poemas longos e curtos, o poeta histo-
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riador, que duvida da eternidade de sua obra “algum dia estas aqui
serão?” (p. 206), declara que “Escrever poemas é bom” (p. 193) e diz
que “dá trabalho fazer poesia” (p. 196), humildemente se esquece de
que toda produção escrita é trabalhosa.
Merece registro, também o fato de que, em 2013, a Academia
Feminina Espírito-santense de Letras pôde publicar, com o apoio da
PBRB, duas antologias. São obras importantes para o cenário da literatura produzida no Espírito Santo pelas mulheres escritoras.
Por essa razão, no volume Veredas Literárias, em verso e prosa,
puderam apresentar textos vinte escritoras, e, no segundo, Patronas
e Acadêmicas, com minibiografia e textos em prosa ou verso, num
misto de ficção, história e crítica literária, cento e dezessete escritoras. Essas duas obras antológicas, publicadas com o apoio da PBRB e
o patrocínio da Arcelor Mittal, são um registro destacável da produção da escritora capixaba.
Na Dezembrada do IHGES, essa instituição, além de sua Revista,
com variados textos sobre temas históricos ou literatos, escritos por
escritores capixabas, proporcionou, a aquisição de livros de autores capixabas, tendo alguns deles o patrocínio da PBRB. Entre eles, destaco:
Madrugada em Piedade, 2000, romance/ jornalístico, de Álvaro
José Silva. O narrador apresenta um texto de uma história envolvente, acontecida no “Morro do Sabiá”. Os capítulos titulados estão ainda divididos em narrações numeradas que descrevem personagens e
suas ocupações dentro e fora das normas sociais e um final trágico
dos personagens envolvidos com o tráfico de drogas e as consequências geradas para o grupo familiar e social.
Mensageiro do Vento, 2012, classificada como infantojuvenil pelo
próprio autor, José Carlos Mattedi, que assina muitas outras obras: crônicas, infantil e jornalística. Exemplo desse último gênero está Alma de
Portuário, publicada em 2018, com 287 páginas e fotos. Nela se mostra
a importância do setor portuário para o Espírito Santo, do século XVI
aos nossos dias, com destaque para o Porto de Vitória.
A obra Mensageiro do Vento está muito bem escrita, e Mattedi a apresenta para o leitor infantojuvenil, em geral curioso com o processo da criação de uma obra, a sua vivência nos fabulosos locais. O depoimento de como
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escreveu e do tempo que levou nessa gestação é um meio interessante de
mostrar ao leitor infantojuvenil que a gestação de um bom livro leva tempo.
Nessa obra há descrições bem pintadas e poéticas da natureza
praiana do sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Imaginação e fantasia transbordam numa aventura de um menino, Jal, representante do
amor, da amizade, da pureza, companheirismo, lealdade e honestidade,
ao mesmo tempo em que o narrador vai aprestando mitos brasileiros:
Saci, Yemanjá, Sereia, e a cultura artística: Capoeira, Ticumbi e a cultura indígena. Apresenta animais com características quase humanas:
a coruja, o cachorro e serpente. Faz paródias da Bíblia, por exemplo, na
tentação de Jesus, e a do Paraíso, e a da passagem da Transfiguração. Jal
passa por situações perigosas enfrentando o mau e tem contacto com o
maravilhoso. Para dar verossimilidade ao relato traz um representante
máximo do folclore do Norte capixaba, Hermógenes Lima Fonseca,
em contacto com o personagem. Apresenta com detalhes e foto descritiva a Igreja soterrada de Itaúnas, a paisagem e a atual situação.
Mas não, não poderia deixar de mencionar a obra de Luiz Serafim Derenzi, um escritor capixaba, Biografia de uma ilha, da Coleção
José Costa; lançada em dezembro de 2029, na Biblioteca Municipal
Adelpho Poli Monjardim, junto com outras obras, como: Aeroportos, da “Coleção Escritos de Vitória, 34”; Patronos & Acadêmicos, da
Academia Espírito Santense de Letras; e Roberto Mazzini e outros
navegantes, da Coleção Roberto Almada, 31. Foi publicada, não pelo
apoio da PBRB, mas em uma parceria entre a Secretaria Municipal
de Cultura (Semc) e a Academia Espírito-Santense de Letras. Na
nova edição de Biografia de uma ilha, 2019, organizada e revista pelo
acadêmico Francisco Achiamé, podemos apreciar reminiscências
históricas de Vitória.
Assim, pode-se dizer que há uma pluralidade de obras literárias
em Vitória para um público variado desde a antológica, que oportuniza variedades de texto e autoras e mostra a produção da mulher literária nesta cidade, as crônicas, os ensaios, as poesias, os romances,
as obras jornalísticas e as infantojuvenis, tendo esse êxito um papel
fulcral para a literatura produzida em Vitória e o surgimento de novos escritores, apoio aos antigos e conservação da produção a PBRB.
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Água salobra
Bernadette Lyra. Editora Cousa. 2017

Fábio Daflon
Médico oficial da reserva da Marinha, especializado em pediatria e em Estudos Literários pela
UFES; ensaísta, romancista, autor de 05 livros de poesia.

Antes de começar a falar sobre o livro Água salobra, de Bernadette Lyra, é preciso dizer algo: é um belo livro de crônicas, no qual o
ato importa menos que o fato, pois o fato, no livro, apenas se delineia
para conseguir ser traduzido completamente pela autora em linhas
temporais sutis e delicadas, como se tivessem sido escritas com lápis
de olhos em cuidadosa maquilagem do olhar, apesar de que os olhos,
antes do lápis, nas lembranças da infância nem foi necessário; sendo
o lápis na adultícia apenas representante da forma como a autora
escreve. E o fato é que existe um lugar chamado Conceição da Barra,
cidade natal da escriba. Cantado amorosamente pela escritora, na
expressão do sentimento inefável do pertencimento a um lugar – fato
necessário a todo ser humano – que em Bernadette assume a forma
de corroboração do dito de Fernando Pessoa: Da minha aldeia vejo
quanto da terra se pode ver no Universo. Por isso a minha aldeia é
tão grande como outra terra qualquer.
Para começar a falar do livro Água salobra, é necessário transcrever um trecho da crônica As pastoras dos reis; transcrito abaixo:
“Sou uma dessas criaturas que não aceitam os fatos apenas em
sua intenção racional. Acredito em uma zona axial que reúne razão e
não razão, onde a lógica aristotélica não conta.”
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Bernadette também não é uma escritora cartesiana, não conseguiria atravessar paisagens sem o olhar flâneur realizador de poemas
em prosa. As crônicas do livro, portanto, são embasadas no flanar do
olhar muito mais contemplativo, infinitamente mais contemplativo
do que voraz, no livro não há a vertigem do tempo, sem que isso
signifique qualquer ascetismo, pois as crônicas de Água salobra têm
o saborear as palavras em celebração da vida.
Mas é necessário tentar entender que zona axial é essa creditada
aos leitores. Obviamente a zona axial é uma abstração, mas o que
significa essa abstração? Para tentar acertar a resposta é necessário
reportar algumas proposições da psicanálise, realizada por alguns
dos psicanalistas luminosos.
Freud escreveu que no aparelho psíquico há uma energia em
circulação topográfica, econômica e dinâmica, que na topografia
transita entre o superego, o ego e o id. Sendo a economia e o dispêndio de energia importantes para o bom funcionamento do aparelho
psíquico, isto é, reter energia demais não é bom, nem gastar energia
perdulariamente é bom. De Rimbaud, por exemplo, pode se dizer
que gastou a vida na produção de excelente poesia catártica. Há indivíduos que não sabem se economizar, há indivíduos capazes de dizer
somente o necessário, também realizando ótima prosa ou poesia.
Georges Politzer foi teórico político da psicanálise, defendeu a
tese de que a subjetividade é o espaço da razão e não razão, cabendo
na subjetividade palavras, sentimentos e atos capazes da sublimação
ou apenas da catarse (ação de passionalmente despejar no mundo a
subjetividade, também capaz da realização de boas obras artísticas).
Mas Politzer, e ele não se reportou a nada que diga respeito a alguma ação no sentido político, disse apenas que a subjetividade pode
atrapalhar ou adoecer alguém, causando mal-estar ao mundo. No
pensamento de Politzer cabem todas as raízes do pensamento lacaniano, que reputa ao Eu-maior (superego) a função de organizar o
indivíduo diante das pessoas e do mundo, como se o Eu-maior fosse
o representante da cultura, cultura essa hoje bem diversificada e produtora de choques de conflitos e de valores estéticos, subjetivados e
culturais.
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O espaço da razão e não razão nas crônicas de Água salobra traz
a subjetividade da autora à tona, porque na artista a subjetividade
sempre esteve à tona. Bernadette faz da subjetividade um excelente
aparelho de percepção do mundo, na medida em que se faz ao mundo como parte contingenciada desse mundo de pessoas e coisas, loja
de secos e molhados, estuário de rio em encontro com o mar, onde
os navios encontraram um cais no coração da autora, deixando mercadorias transformadas em prosa poética viajando além da aldeia.
Em uma das prosas do livro, Bernadette Lyra admite estar “descaradamente” escrevendo um livro de memórias, nessas memórias
há apenas uma saudade, saudade que é carga dos navios que partem
de Conceição da Barra para o mundo.
Quanto ao conteúdo subjetivo do livro, poderíamos dizer que
Freud, Politzer e Lacan aplaudiriam Bernadette Lyra. Façamos ressuscitarem em nós esses três gênios, que por nossas mãos batem palmas para o livro Água salobra.

Bernadette Lyra
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Um papo sempre bom
Fernando Achiamé
Servidor estadual e professor da Ufes por concurso público. Membro do IHGES e membro da
Academia ES de Letras.

Escrever sobre minha amizade com você, Luiz Fernando Valporto Tatagiba, em cinco mil caracteres? E com espaços? Tentarei.
Quando o conheci? Não me recordo ao certo, mas deve ter sido em
1970 porque voltei do Rio no final do ano anterior. Logo procurei
me enturmar no meio artístico e intelectual de Vitória. Quem nos
apresentou? Onde nos esbarramos? Aí é exigir muito da minha velha
memória, passados 50 anos. Meio século, Tatá, que nos conhecemos!
Vitória era bastante diferente, sem dúvida. E nós também. E a Terra.
Dessa fase lembro-me bem dos nossos papos, varando as madrugadas nos bancos da praça Costa Pereira. E nos bares e lanchonetes do entorno. Você me apresentou a deus e todo mundo, ou
quase: Luiz Tadeu Teixeira, Olival Matos Peçanha, Carlos Chenier,
João Coutinho, Jairo de Brito... Também conheci por seu intermédio
pessoas marginais, excêntricas, loucas mesmo. Naquela época, você
morava numa pensão em prédio que ainda existe ao lado do edifício
Antenor Guimarães na Costa Pereira. Dividia o quarto com Arlon
José de Oliveira, figuraça. Nas noites e madrugadas, passavam pela
turma da praça pessoas conhecidas: Mané Diabo, o nadador Gringo,
o Wallace Bourguignon, Fernando Rezende, o José Amaral e quantas
mais.
Você bebia quase nada de álcool, mas entornava muito café e
acendia um cigarro no outro, os dedos magros amarelados de nicoti-
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na. E fizemos amizade. Estreita. A ponto de frequentarmos aulas de
ioga, durante alguns meses, na extinta academia Helenus, ainda na
rua Dukla de Aguiar. Depois da aula, e de muito “om”, comentávamos sobre as coxas da professora e o fato de você ficar excitado no
meio da sessão. Hahahaha! Aliás, lembro que, às vezes, nas noites
da Costa Pereira aparecia uma moça novinha, magrinha, negra que
ficava rebolando agitada na sua frente; era o “caso” da vez.
Conheci sua família, claro, que se mudava com certa frequência. Todos eles o chamavam de Luiz. Como você, gozadores refinados: inventavam histórias, caçoavam com a cara do sujeito sem ele
perceber que estava sendo vítima de uma brincadeira.
Em meados de 1972, arranjei namorada firme e nossos encontros não mais foram tão frequentes. Mas aconteciam invariavelmente. Mamãe, nessa época, passou a adotar dieta macrobiótica e você,
algumas vezes, comia lá em casa. E, no centro da cidade, frequentávamos restaurantes pioneiros desse cardápio: o do Alcides, o do
Marcos Ortiz.
O que ficou de marcante dos nossos papos, em que resolvíamos
os problemas do país e do mundo: constatar o absurdo da vida, o
nonsense em tudo. Estudara recentemente os surrealistas, lera Marcuse; essas leituras e outras mais, e discos, e filmes entremeavam as
conversas. Você sempre ligado aos marginalizados pela sociedade,
aos pobres, aos desamparados, à RUA. Você sempre preocupado
com a FORMA literária; em transmitir EMOÇÃO. As maiúsculas
enfáticas são suas.
E as correções de textos no Arquivo Público? Trabalhava na repartição e você vez ou outra aparecia para passar a limpo nas velhas
máquinas de datilografia uma crônica ou um conto. Digitava rápido
e me mostrava o texto. Lia com atenção, e o que achasse inapropriado falava com franqueza. Você concordava ou não, decerto. Por vezes, mudava uma expressão; em outras, encerrava o assunto: – Dessa
palavra não abro mão. Eu dizia: – Tudo bem, o texto é seu. E também
lhe apresentava meus poemas, que você comentava.
Em duas ou três tardes de sábado, fomos ao Centro de Saúde
para assistir palestras, promoção do AA. No fundo, por simples cur-
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tição. Eu até fazia piada: deveríamos fundar uma entidade mais apropriada para nós, a NA – Neuróticos Anônimos. Hahahaha! E não é
que agora ela existe?
E surgiu Dalva Broedel na sua vida e tudo mudou. Para melhor.
O casal foi morar no bairro Santa Cecília, e foi lá que tirei as fotos
que Dalva guarda até hoje: o Gabriel recém-nascido no colo dela, e a
Fernandinha no seu. A família estava feliz.
Cinéfilo de mão-cheia, e crítico de filmes, foi a você que encomendei um texto sobre “O Cinema no Espírito Santo” para uma jamais
editada Enciclopédia Histórica e Contemporânea do Espírito Santo,
que coordenava. Tempos depois, esse trabalho foi publicado de modo
avulso, como os de outras pessoas a quem solicitei a produção de textos, felizmente todos pagos pelo empresário que bancava a obra.
Estão vivos na minha mente seus risos trocistas no canto da
boca, sua maestria em sacar trocadilhos, seu modo de encarar as
doideiras da existência. Você, um passarinho perspicaz, inteligente,
irônico, brilhante, de voos baixos e altos; mas com o coração puro. Li,
em primeira mão, o lindo poema “Vila Rubim, vida ruim”. E participei, a seu convite, da Exposição de Poemas Visuais que organizou na
Galeria Homero Massena.
Muito ficou por ser dito, evidente. Paro por aqui. Devido aos
cinco mil caracteres. E com espaços! Hahahaha! Penso em você escrevendo sobre as loucuras do Brasil de hoje, com a pandemia e as
trevas autoritárias. Foi legal conversarmos novamente neste texto.
Um papo com você é sempre bom.
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Professor Amâncio Pereira, um esquecido
Francisco Aurelio Ribeiro
Professor e Escritor. Pertence à cadeira 06 da AEL, da qual é Presidente de Honra.

Todo mundo sabe que a memória capixaba de seu passado, de sua
história e de seus personagens históricos é uma vaga lembrança. Dentre essas figuras esquecidas, hoje, está a do professor Amâncio Pinto
Pereira, nascido em Vitória, em 1862 e aqui falecido, em 1918. Diferente de seu filho, o também professor e advogado Heráclito Amâncio
Pereira (1894-1957), um dos fundadores da Faculdade de Direito, núcleo formador da futura Universidade do Espírito Santo (1954), que
teve o centenário de seu nascimento lembrado e comemorado, passou
batido entre nós o centenário de morte do Professor Amâncio Pereira, ocorrido em 2018. Felizmente, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da
Literatura do Espírito Santo (NEPLES) do PPGL da Ufes, indicou o
nome do Professor Amâncio Pereira para ser o homenageado no VIII
Seminário sobre o autor capixaba, o “Bravos Companheiros e Fantasmas”, que deveria ocorrer em setembro deste e foi cancelado por conta
da pandemia. Tomara isso incentive a nova geração de estudiosos da
literatura produzida no Espírito Santo a conhecer um pouco da obra
desse que foi o principal escritor de sua época, um polígrafo, que escreveu contos, romances, poemas, crônicas, artigos e, sobretudo, peças
teatrais de diferentes espécies e modalidades, hoje quase inexistentes
nas bibliotecas e arquivos públicos de nosso estado.
De origem humilde, o Professor Amâncio era filho natural de
Maria Teresa dos Remédios, foi criado por uma tia, Francisca Pinto
Pereira, a Dona Chiquinha de Caçaroca, de quem herdou o sobreno-
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me e de quem cuidou até a morte, em 1909, tendo recebido uma educação reservada à elite da época. Fez o Primário com o conceituado
Professor Aristides Freire (1860-1922), e chegou a cursar o Ateneu
Provincial, colégio secundário criado em 1873 para preparar a elite
masculina para os cursos superiores. Em 1879, ainda estudante no
Ateneu Provincial, foi um dos criadores do Grêmio Saldanha Marinha, de feição republicana, manifestando-se, desde moço, em favor
da abolição da escravatura.
O Professor Amâncio Pereira era descendente de negros, não se
sabe se pela ascendência materna ou paterna. Por sinal, a maioria dos
habitantes do Espírito Santo, em meado do século XIX, era mestiça e
era quase igual o número de pessoas pardas e o de brancas, cerca de
14 mil, declaradas no levantamento estatístico de 1856. No entanto,
por falta de recursos financeiros, Amâncio Pereira não pôde fazer
o curso de Ciências Jurídicas, reservado aos ricos, passando a atuar
na imprensa e no magistério primário, tendo-se formado no Curso
Normal, criado em 1871, e feito o curso do “Método João de Deus”,
dado pelo Prof. Silva Jardim, de SP, em 1882 a convite do governador
e escritor Inglês de Souza. De 1883 a 1888, foi professor em Anchieta,
sem deixar o jornalismo, as letras, o teatro e a música. Dessa época,
são suas primeiras obras, Miscelâneas, poemas, 1884 e Deomar, drama em 3 atos, escrito e encenado em 1888. Seu best-seller foi Noções
Abreviadas de Geografia e História do Espírito Santo, 1ª ed. em 1894
e 5ª em 1914. Afonso Claudio, em 1912, o considera fundador da
prosa de ficção no Espírito Santo e Oscar Gama, em 1987, diz que ele
foi o criador do teatro infantil no Brasil, em 1915. Quando morreu,
de colapso cardíaco, em 1918, era o maior escritor capixaba de sua
época e estava preparando a segunda edição do “Almanak”, lançado
naquele ano, e uma Revista teatral para ser encenada pelo Grêmio 03
de Maio, criado por ele, com o fim de arrecadar verbas para a construção da catedral.
Após a sua morte, foram feitas várias homenagens, na Assembleia Legislativa, no Ginásio Espírito-santense, no IHGES, do qual
foi um dos fundadores, e seu nome foi dado a uma rua, em Jucutuquara e a uma escola, em São Mateus. No entanto, sua obra ficou
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esquecida, nunca foi lembrado como escritor em nenhuma antologia
feita no Espírito Santo. Somente sua obra teatral foi analisada por
Oscar Gama, em 1987, em “Teatro Romântico Capixaba”, com a publicação de duas de suas comédias: “O Tio Mendes” e “Virou-se o feitiço”, de 1894. Para reparar essa lacuna, segue o poema “O Escravo”
de sua fase romântica.
O Escravo
A José do Patrocínio
Cantai, mocidade, cantai sempre
Do cerúleo horizonte o seu clarão,
Detestando do mundo a entidade,
Que comercia c’a pobre escravidão.
É tempo! e no trono sacrossanto,
Tesouro maior da cristandade,
Arrancando-lhe do escravo o vil ferrete
Dai-lhe em troca o sublime: a “Liberdade”!
Espancai estas trevas enegrecidas
Em que vê-se somente a tirania;
Deixai que irmão nosso sem ventura,
Veja ao menos com prazer a luz do dia.
Deixai qu’ele ao menos ore a Deus,
Tendo no coração suma alegria;
Qu’ele arranque de seu peito amargurado,
O peso do dissabor – da agonia.
Arrancai de seus pulsos as algemas
Que lhe impõe o dever do cativeiro.
Que no belo fulgir de linda estrela
Lhe acena a sorrir porvir fagueiro.
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Que Cristo na sua lei divina
Não criou essa vil profanação,
Que ostenta o poder do ouro infame,
No comércio da infeliz escravidão!
Tende em vós o laurel de tanta glória.
Expargi no seu seio a “Liberdade”.
Arrancai-o do acre cativeiro,
Dai-lhe: “Pátria, Poder”, dai-lhe a “Equidade”.
(Vitória, 07/09/1882)

Amâncio Pereira
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Vitória na literatura de Renato Pacheco:
sobre reino não conquistado
Getúlio Neves
Magistrado e escritor. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico ES e membro da Academia ES de Letras

Matutando dia desses me dei conta de que a primeira vez que vi
Renato Pacheco pessoalmente estava com o meu pai. Não me lembro
ao certo onde foi, mas provavelmente na Livraria Logos da Nestor
Gomes, onde meu pai tinha conta. Lembra-me que, no meio da conversa que os entretinha, meu pai apontou para mim e disse: “Renato,
Getúlio é seu leitor”. Era fato; acompanhava nas páginas de um dos
diários vitorienses uma publicação seriada de Renato Pacheco. Que
só tempos depois desse fato é que consegui identificar: tratava-se de
Reino não conquistado, publicado entre 1981 e 1982 na forma de folhetim no jornal A Tribuna. Dado o meu interesse, meu pai separava
os textos e guardava para mim. Posteriormente, quando da publicação em forma de livro, corria o ano de 1984 e já não me encontrava
em Vitória, tinha ido estudar no Rio de Janeiro. Dezesseis anos depois, em 1997, adentrava eu o Instituto Histórico e Geográfico do
Espírito Santo pelas mãos de Renato Pacheco. Mas não é de reminiscências que tratarei aqui.
Reino não conquistado é o terceiro romance de Renato Pacheco, publicado exatos vinte anos após a sua estreia no gênero, que se
dera com A oferta e o altar (1964). Quinze anos depois publicaria um
terceiro romance “geográfico” – chamo assim à sua ficção urdida em
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torno de uma cidade, uma localidade, como personagem condutora
da trama – Pedra Menina (1999), e assim contemplando de norte a
sul o Espírito Santo na sua produção literária.
Para melhor apreender esse viés interpretativo da prosa de ficção de Renato Pacheco necessário se ter em conta o projeto literário
que o autor traçou para si, conforme entrevista publicada na revista
Você, n.º 50: “Eu assumi, há 50 anos, o compromisso de escrever sobre o Espírito Santo, sentindo a falta que havia aqui de escritores que
procurassem fazer trabalhos de ficção mais profundos e abrangentes
sobre a nossa terra”.
Mas se as localidades de Ponta d’Areia, a nordeste, lugar da ação
de A Oferta e o Altar, e Pedra Menina, ao sul, lugar de ação do romance homônimo, são localidades imaginadas (portanto menos que
imaginárias, pois se passam em lugares reais, “rearranjados” pela
imaginação do autor), Reino não conquistado se passa explicitamente
em Vitória. Renato Pacheco viveu em Vitória, onde nasceu, quase
toda a vida, à exceção dos quase dois anos em que esteve em São
Paulo para estudos e os quase dezessete anos em que percorreu o
Espírito Santo como juiz de direito.
É fácil constatar que as localidades por que passava, vida e ocorrências locais, atiçavam-lhe a escrita. E não só a ficcional: produziu
artigos jurídicos, da área da Sociologia Jurídica, como resultado da
sua passagem ao menos por São Mateus, Colatina e Santa Leopoldina
(onde se desenrola a trama do romance Fuga de Canaan (1981), espécie de continuação do romance de Graça Aranha). Sendo assim, não é
de estranhar que Reino não conquistado, ambientado na cidade que o
viu nascer e onde viveu, se revele o mais autobiográfico de todos. Aliás,
confessadamente autobiográfico: em entrevista sobre sua obra para o
livro Nomes para viagem (2002) o autor revela sobre o romance de que
nos ocupamos que “a parte de 1942 pra frente tem muito de minha
vivência, mas é minha, a minha visão da Vitória do meu tempo”.
Como não poderia ser diferente, Vitória tem significado especial na sua obra. De fato, desafiou os labores tanto do historiador,
externados em Os dias antigos (1998), uma visão da cidade na era
Vargas, como os do ficcionista, na obra enfocada.
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Reino não conquistado se trata de romance em três partes que
conta a história de uma família vitoriense em três tempos distintos:
desde o navegador inglês vindo pesquisar a navegação no Rio Doce,
à sua filha, educada na Inglaterra e retornada a Vitória, até à terceira
parte, chamada pelo autor “Folhas ao vento”, onde a narrativa se inicia em 1941. Essa última é a parte em que o autor nos proporciona a
sua visão da sua terra – impressão bioficcional útil ao historiador e
agradável ao literato –, falando pelas palavras de Guilherme Pimentel Pereira, o narrador. Até que ponto o que se passa na trama é “o
relato de algo que não aconteceu, feito por alguém que não estava lá”,
da citação “anônima” que introduz essa parte do romance, cabe ao
leitor julgar. Afinal, esse jogo ficção x realidade permeia em maior
ou menor grau toda a prosa ficcional do autor, sem dúvida perpassando os romances a que chamei “geográficos” como verdadeira matéria prima de elaboração.
Depois de percorrer a trabalho de norte a sul a terra cujos fatos
pretendeu registrar na sua escrita, Renato Pacheco, em meados da
carreira literária e já de volta à cidade natal, dispõe-se então a contar
uma história de Vitória. Se alguém já disse (e se não disse digo eu
agora) que a obra de Renato Pacheco se nos revela um preito de amor
à sua terra, Reino não conquistado será talvez o mais bem elaborado
encontro do historiador com o ficcionista, interesses confessos e vertentes marcantes na escrita do autor.
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Poeta ou cronista, cronista ou poeta?
Gracinha Neves
Presidente de honra da Academia Feminina Espírito-santense de Letras,
Membro da Academia Nacional de Música e da Academia Espírito-santense de Letras.

São histórias de “gente e passarinho”passarinho eu, aprendiz de voos e
gostando demais da liberdade de ser ninguém.
Marilena Soneghet

Escrever sobre Marilena Soneghet, amiga, de alma pura, não
tem mistério. O desafio é criar um texto à altura da poeta, cronista,
mulher de inúmeras facetas. Capixaba, nasceu em Vila Velha, mas
aos quatro anos, foi morar em Vitória, ninho onde se “emplumou”,
até casar-se com Ernst Alexander R. Bergmann, e partir para novos
voos: Alemanha, Peru, Espanha. Uma união de cinquenta e quatro
anos, que gerou cinco filhos.
Formada em Pedagogia e Didática pela FAFI/ES, publicou: Nas
asas do vento, Trança, a Trilogia: Castelã da lua – Claridade – De
silêncio e de ânforas, a cartilha ecológica Era uma vez um lugar... Juçará, Liberdade para o abacateiro e várias Antologias. Como cronista
integrou o Jornal “A Gazeta”.
Eu ouvi falar de Marilena por seu irmão, Rafael. Ao descrever
meu projeto de reativar a Academi Feminina de Letras, ele contou
de sua atuação literária em São Paulo, e de seu retorno à terrinha.
Convidei-a a participar, sem imaginar que nos tornaríamos amigas-
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-irmãs, e que durante os dez anos que presidi a AFESL, ela seria meu
braço direito.
Seu pai, Hilário Soneghet pertenceu à Academia Espírito-santense de Letras. Além de escritor e dentista, foi Consul Honorário da
Itália no Espírito Santo. Em sua vasta biblioteca Marilena “devorou”
livros e livros; desde Camões, aos proibidos, como “A velhice do padre eterno”, de Guerra Junqueiro – curiosa sobre o veto da Igreja. A
leitura foi sempre sua grande escola e seu maior prazer!
Em entrevista ao Tertúlia Capixaba, na Biblioteca Estadual, ela
conta que adorava escrever, mas não nutria maiores pretensões: “É
que, diante de meu pai, grande poeta e minha irmã Yamara, tão lírica e profunda, eu me sentia pequena e intimidada.” Yamara faleceu
cedo, mas deixou rico legado na Revista Capixaba e outras publicações.” Hoje é uma das patronas da AFESL. Descontraída ela fala
do convívio com o pai e a literatura: – “Ao voltar de alguma festa,
entrava em casa na ponta dos pés. Os bons ouvidos de papai captavam minha chegada e, antes que escapulisse para o quarto, ordenava:
– Vem cá! – Era a hora da Tertúlia! – Senta aí, Lê! E eu lia: Árvore
morta, foste em outras eras... – Não é assim que se lê; tem que pôr
alma, acento na voz [...] Embora cansada eu lia e lia... – Era sempre
assim; eu tentava fugir, mas me perdia nas estradas curvas da poesia
e aprendi a amar sua doce ditadura.”
Marilena escreve o que lhe vai na alma, sem ater-se à técnica
literária. Creio que o academicismo não combina com ela. E os escritores que prefaciam suas obras parecem concordar comigo. Ao
comentar o livro “Liberdade para o abacateiro”, Samuel Duarte diz:
– “a única preocupação de Marilena é traduzir fielmente sua visão
de mundo” – “Essa atitude de não imitar ninguém, de não abrir mão
de seu particularíssimo estilo, me parece a mais correta.”. Segundo
Oswaldo Ovídio, ela “não se prende ao aprendizado teórico, massudo”; “passeia pelos caminhos de nossas emoções” “Seu verso surge
terno, dolente e sempre perfeito”. No livro “Nas asas do vento”, diz
José Augusto Carvalho: “Marilena não abusa das pirotecnias verbais,
porque se dirige ao coração do leitor […] e consegue atingir a Beleza
que Bilac definia como “a força e a graça na simplicidade”. É a vez de
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Renato Pacheco: – “Poemas de muito amor, domínio da essência.
Vejo asas, pedras rios e os verdes dedos das algas”. Por fim Adilson
Vilaça: “No exercício que me ative de desconstruir a poesia de Marilena [...] fui penosamente soterrado pela leveza dos escombros de
seus versos.”
Marilena é natureza, poesia, é tudo! O “tudo”: pilhas de versos
numa cestinha de vime. Vai que um dia, “cavoucando” neles, expressão que ela usa e eu adoro, estimulei-a a publicar o primeiro livro:
“Nas Asas do vento”. Cito um trecho do poema que marcou sua participação na mostra “Quadros Poéticos” organizada pela AFESL:
Ah, mulher,
teu mistério é teu regaço
de noturnas águas
e sombras submersas!
Que amores são capazes
de romper teu lacre,
para que desabroches,
pétala por pétala?
[…]
Na sala de sua casa, um esboço feito por seu Tio Tupy retrata
a Marilena menina, magricela, de tranças, e suaves olhos esverdeados. Eu a reconheço na mulher madura, sem trancinhas, mas ainda
com jeito de menina, a rebrincar em crônicas sua infância. Incentivada por Reinaldo Santos Neves, ela publica o “Trança”. No prefácio,
ele diz: – “Marilena, benza-a Deus, foi menina travessa” [...] “eterna
criança como Peter Pan, faz um voo até sua Terra do Nunca” – a paradisíaca Praia da Costa de antanho.
Uma das crônicas “E la nave va”… conta sua amizade com o engenheiro italiano contratado para asfaltar a “estradinha de terra que
levava à Vila Velha”: Nicola Campanelli “um coração impetuoso, turbulento e terno”. “Vivíamos por lá. Eu e Paíco-meu-primo”; “eis que
nos surge, de supetão, um homem grande, cheio de braços, falando
uma mistura de italiano e português. Todos os braços gesticulavam e
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a voz comandava o vento.” “Foi amor à primeira vista entre nós, ele e
os cãezinhos com os quais o presenteamos.”
Em seu último livro “Liberdade para o abacateiro” ressurge,
aqui e ali, o tempo da inocência: “O pé de abacate era alto. Não dava
abacate. Nem sombra. Mas não desistia de viver”. Ao comentá-lo, o
escritor João Baptista Herkenhoff diz: “a crônica que dá título à obra é
das mais belas que li. [...] O abacateiro não deu abacate mas cumpriu
seu destino; a missão de ser companheiro da menina que o adotou. A
amizade que une a menina e o abacateiro chega às raias do sublime.”
Pé ante pé, penetro o “Viveiro do Silêncio”: – “Surge o velho
casarão a nos receber com a cordialidade simples dos afetos. [...] Lá,
fizeram morada a música, a poesia, a paz.” [...] “O tom maior é o da
amizade cálida e sincera.” Esse casarão, fica em nossas terras entre
Alfredo Chaves e Marechal Floriano. Lá, quantas vezes estivemos
juntas, rimos, dançamos e contamos histórias!
Hoje, após muito sofrimento com a perda de entes queridos,
Marilena mostra coragem e superação. A solidão amiga que ela chama “solitude” é leal parceira na arte de ler e escrever, que perdurará
com a naturalidade de quem não se fez – nasceu pronta!
E fecho meu texto com suas Indagações: “Como desvendar-me?
/ Como entender inundações erosões / coriscos tormentas aluviões /
se tanto amo o silêncio interior?”
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Retalhos de vivências
Jô Drumond
Professora aposentada, pesquisadora, escritora, poeta e artista plástica. Pós-doutorado em Literatura. Membro de três Academias de Letras (AEL, Afesl e Afemil) e do IHGES. 20 livros publicados.

Maria do Carmo Marino Schneider (Madu Marino) inicia seu
livro de contos e crônicas Retalhos da vida − Vivências (1.ed. São
Paulo: Opção, 2019, 176 p.) com o poema “Sou feita de retalhos”, de
Cris Pizziment. Na contracapa, em forma de paráfrase, lê-se um belo
texto inspirado nesse poema, que se reflete no título e na tessitura da
obra: “Esse livro apresenta um painel de pessoas que fizeram parte da
minha vida e que, de alguma forma, deixaram suas marcas registradas em mim. São os retalhos que costurei em minha alma e que, de
certa forma, fizeram de mim o que sou hoje. Essa tessitura foi feita
com retalhos diferentes, uns alegres, outros tristes, que se mesclaram
e deram vida à minha história.”
Na página que precede cada texto, há o título e o desenho de
uma agulha com linha. Na margem direita, a enumeração de cada
página encontra-se envolvida pelo desenho de um ponto manual de
costura, indiciando, por meio desse ícone, que as vivências que compõem o livro encontram-se alinhavadas umas às outras.
Em verdade, elas se entrelaçam, de modo que, para quem conhece Madu, é, às vezes, difícil distinguir a narradora da autora. No
entanto a mescla de experiências particulares torna-se universal, de
modo que a leitura flui agradavelmente para todo e qualquer leitor.
Como dizia Tolstoi, “se queres ser universal, fala da tua aldeia”. A
frase sentenciosa do escritor russo procede, pois microcosmo e ma-
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crocosmo são indissociáveis. Um contém o outro dentro de si. O ser
humano, em essência, é o mesmo em todo tempo e espaço. Destarte,
ao falar de si, a narradora fala do ser humano como um todo.
A maioria dos textos é nitidamente autobiográfica: “Nasce uma
estrela”, “O entardecer de uma vida”, “Retalhos da vida”, “Um retalho
especial”, entre outros. Mesmo em alguns contos, narrados na terceira pessoa, percebe-se a presença marcante do alter ego da autora,
como, por exemplo, em “Por que temer a morte” e “O desafio da
educação”.
Maria do Carmo consegue a proeza de pintar experiências traumáticas com suavidade poética. Duas de suas crônicas focalizam o
mesmo fato. Em “Retalhos da vida”, no momento de um enfarte fulminante, a narradora passa a vida a limpo, em questão de segundos:
a morte do pai, o primeiro namorado, o casamento, o nascimento
dos filhos, a vida profissional, os amores, a chegada dos netos, os
amigos... “Depois de costurar os retalhos de sua vida com a agulha
invisível da dor, tece, agora mentalmente, uma colcha translúcida arrematada de paz que a cobre por inteiro, e sob a qual se aconchega
na posição fetal.”
No texto “Uma vivência dolorosa”, a narradora fecha poeticamente o relato da traumatizante experiência acima citada, comparando o aconchego do leito da UTI ao ventre materno; o monitoramento, ao cordão umbilical artificial que a prendia à vida.
A condição feminina é retratada ao longo da obra: mulheres sofridas, presas às amarras sociais “O espectro”; mulheres abandonadas
“Love in vain”; tristes “No silêncio das sombras”; esquecidas “Velhice
solitária”; solitárias “Vida de cachorro”; vilipendiadas “O troco”.
Ao abordar o tema da morte, ela afirma que o que nos apavora
não é a morte em si; é a troca do conhecido pelo desconhecido. Conclui o texto com uma citação de Victor Hugo: “O túmulo que sobre
nós se fecha abre o firmamento, e aquilo que pensamos ser o término
é apenas o começo.”
O livro em questão é dividido em oito “retalhos”, com temáticas
diversas. A autora tece reminiscências da infância, da adolescência,
da idade adulta, aborda a temática da velhice e da morte. Alguns
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textos, em forma de contos ou crônicas, estão estreitamente ligados
à sua vida profissional e a atividades artísticas, como, por exemplo,
“Reflexões de uma educadora, “O desafio da educação” e “Para onde
caminha a Arte?”
No último texto do livro, o mais longo de todos, para o qual foi
reservado um especial retalho “de cores fortes e brilhantes”, a autora
faz uma bela homenagem à sua mãe, que, com mão de ferro, criou
sete filhos, sozinha, administrando uma pensão de 14 quartos, no
centro de Vitória, ambiente não muito propício à criação de donzelas, sujeitas a conviver diariamente com todo tipo de gente. Ela justifica a rigidez imposta na educação dos rebentos, coagidos a surras de
vara. A autora-poeta deixa transparecer tais momentos sombrios no
poema “Adolescere”, na pg. 168: “tempos sem flores [...] sem gozos,
de um precoce siso / tempo que marca meu adolescer / e esse meu
jeito, assim, triste de ser”. Madu Marino encerra o livro com um panegírico em forma de poema, em homenagem à sua genitora.
Para quem não conhece essa grande intelectual capixaba, ela é
professora universitária aposentada, poeta, pesquisadora, biógrafa,
cantora e artista plástica. É membro da AEL e do IHGES. Possui diversos livros publicados. É impregnada de uma alegria contagiante,
de uma energia eletrizante e de uma maviosa voz que a todos encanta em seus frequentes espetáculos.
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Relembrando Setembrino Pelissari
e outros capixabas
João Baptista Herkenhoff
Juiz de Direito aposentado e escritor. Pertence à AEL, cadeira 8.

Setembrino Pelissari acaba de falecer, aos 91 anos
Ele foi Prefeito de Vitória e uma personagem importante de
nossa História.
Livros e pessoas, imortalidade e morte, ideias que se confundem mas, que tentaremos separar.
Comecemos pelo registro de um livro publicado há algum tempo: “Os anos dourados da vida cultural de Vitória – 1946 / 1952”.
O autor é o Desembargador Rômulo Salles de Sá. Ao reconstruir a
fundação e o trajeto da Academia Capixaba dos Novos, Rômulo ultrapassou em muito o objetivo proposto. Na verdade ele traçou o
panorama de uma época, fez o inventário de um tempo.
Como é importante resgatar a história, reagir contra o imediatismo e o materialismo que dão o traço das sociedades modernas.
Com razão o Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle via na
Academia Capixaba dos Novos a porta de entrada para voos maiores
nas viagens do intelecto.
Para confirmar o acerto do prognóstico de Eurípedes, basta relembrar os jovens que integraram o sodalício juvenil. Vieram a ter
destacada presença na Literatura, no magistério, nas profissões liberais, na política, na vida pensante do Espírito Santo.
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Citemos: Renato José Costa Pacheco, José Carlos Oliveira,
Christiano Dias Lopes Filho, Orlando Cariello, Antenor de Carvalho, Setembrino Pelissari, Mário Gurgel, Durval Cardoso, Joaquim
Beato, José Luiz Moreira Cacciari, José Carlos da Fonseca, Nélio de
Faria Espíndula, José Cupertino Leite de Almeida, José Garajau da
Silva, Guilherme José Monteiro de Sá, Renato Bastos Vieira, José
Wandervaldo Hora, Hermínio Blackman, Waldir Ribeiro do Val e o
próprio Rômulo Salles de Sá.
Vamos agora reverenciar pessoas que seguiram no rumo do
Eterno. A proximidade entre a data de duas perdas faz com que este
artigo exalte duas mulheres de grande valor.
A primeira que partiu foi a Professora Zoira Viana de Resende,
que era casada com o Professor Wilson Lopes de Resende. Wilson foi
Diretor do Liceu Muniz Freire durante muitos anos e Zoira sempre
esteve do seu lado, de modo que a vida de ambos se confundia sob a
luz de um mesmo ideal.
Em Cachoeiro, o Liceu e a Escola de minha família eram rivais. Nas pugnas esportivas, a competição chegava ao extremo. Só
recentemente fumei o cachimbo da paz com Mara Rezende, filha de
Wilson. O armistício ocorreu por ocasião de um seminário de Ética,
na Faculdade de Direito de Cachoeiro, quando Mara me convidou
para fazer uma palestra.
A segunda homenagem desta página é dirigida a Maria Antonieta Queiroz Lindenberg, presidente da Reda Gazeta. Maria Antonieta foi uma das fundadoras do núcleo capixaba da Legião Brasileira de Assistência (LBA), instituição que tantos serviços prestou
ao povo, principalmente às pessoas humildes. Maria Antonieta foi
casada com o ex-Governador e Senador Carlos Lindenberg.
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Adilson Vilaça
João Gualberto Vasconcellos
Doutor em Sociologia. Professor Emérito da UFES, Vice-presidente na Academia ES de Letras.

Tenho ultimamente insistido na tese de que os capixabas não se
conhecem bem. Esse desconhecimento, essa ausência de compreensão de nossas identidades coletivas, atravessa várias áreas. A história
é um bom exemplo. Pouco sabemos de nosso passado, pouco cultivamos nossa memória. Mas é na literatura que esse desconhecimento se torna muito denso, mais gritante. Lemos pouco os capixabas,
pouco sabemos da qualidade da boa literatura que se faz e que se fez
no Espírito Santo.
Pois sempre tivemos aqui em nosso estado autores maiores, ontem e hoje. Autores que produzem em nível de igualdade com a boa
literatura nacional e a boa literatura que se faz em outros países do
mundo. Adilson Vilaça certamente é um desses nomes, um exemplo
de um autor capixaba maior. É dele o extraordinário Cotaxé: romance
do Efêmero Estado de União de Jeovah, passado na zona do contestado entre Espírito Santo e Minas Gerais nos anos 1950. O romance
é uma obra de arte. Forte, vigoroso, verdadeiro. Nos ajuda, inclusive
a compreender as raízes de nossa violência.
Mas não só o ciclo de Ecoporanga – com Cartas Fantasmas: era
uma vez em Ecoporanga, Carminda, A trilha do centauro, A Reinvenção de Canudos, além do próprio Cotaxé – se sobressai na obra desse
mestre. Outros tantos escritos têm a mesma força narrativa, a mesma
profundidade dos personagens, o mesmo vigor de estilo. Lembrarei
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aos leitores, nessas breves palavras, os textos que, na obra de Adilson
Vilaça, tratam de Vitória, e que mais nos remetem às narrativas da
nossa cidade. Escolhi quatro. Eles me parecem reunir um olhar especial sobre Vitória. Afinal é da nossa capital que estamos tratando.
Comecemos por Coração ilhéu. Trata-se de uma novela, como
nos é explicado na apresentação do autor. Foi publicada em edição
virtual, no site da prefeitura de Vitória, pela primeira vez em 1998.
A intenção foi recuperar a tradição do romance de folhetim. Como
novela que é, está situada entre o conto e o romance, maior do que o
conto, menor do que o romance. Esse é o critério de quantidade de
texto. Porém o que melhor qualifica o gênero, como explica Adilson,
é a pluralidade dramática.
Talvez a maior força dessa novela, plural e dramática, seja a forma
como abraça nossa ilha, já expressa em seu nome: Coração ilhéu. A
narrativa de um Chico Borboleta, fantasma que assiste confuso ao seu
próprio velório, é absolutamente atemporal. Aparecem eventos ocorridos no ano de 1873, ao mesmo tempo em que o deputado José Carlos
Bicho Grátis assiste ao velório que se coloca no coração da narrativa.
Os personagens têm nomes como Teresa Garoupa Salgada ou Orlando Cais do Avião e transitam por espaços que foram sepultados pelos
sucessivos aterros, como os cais que se multiplicavam pelo centro da
cidade. Sua leitura é leve e prazerosa. Uma aula de amor a Vitória.
Já Albergue dos querubins, de 1995, é um romance de mote histórico que reuniu a aventura dos povos e etnias que, segundo o autor,
tramaram o caldeamento do povo capixaba. O livro é uma fábula
sobre o Espírito Santo, sobre como foram sendo construídos os querubins que habitam nosso albergue. Adilson nos adverte: é um romance-celebração do capixabismo. O Albergue fica em Vitória, mas
os elementos do romance espalham-se de Itaúnas a São Pedro de
Itabapoana. Festeja, ao seu modo, nosso estado e nossa capital. Está
entre as melhores obras de Adilson, enraizada em nossa história, visitando nossas memórias, ajudando a compreender a construção de
nosso imaginário social.
Outro momento crucial na obra de Adilson Vilaça é a publicação dos textos reunidos em A derradeira folia, de 1996. São contos
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que, na opinião de Oscar Gama Filho, que escreveu o texto das orelhas do livro, une as pessoas em uma esperança fraterna de descoberta de seu sentido. O que se daria através dos signos da palavra
que, lapidada, mostra à luz dos raios a essência do ser capixaba. Tudo
inserido numa proposta de um regionalismo mágico.
O conto A inquisição de São Benedito, por exemplo, mostra o
cotidiano de um grupo de fiéis de São Benedito chamados de peroás,
peixe da cozinha dos pobres. Era designação dada aos membros da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Participavam da Procissão de São Benedito todo dia 27 de dezembro.
Rivalizam-se fortemente com os caramurus. A procissão mobilizava a cidade como um acontecimento ímpar. Tão especial quanto os
ódios que provocavam nos fiéis das duas facções, até ser proibida por
Dom Fernando de Souza Monteiro, em 1905. Voltou depois em 1918.
A densidade dos personagens é marcante, seus destinos também. São
os vencidos. São os que nossa lógica perversa não acolheu.
Aliás, essa é a palavra-chave para entender a obra de Adilson
Vilaça, ela expressa a história dos vencidos, daqueles que a perversa
sociedade brasileira e capixaba esmaga dia após dia, século após século. Ele dá enorme densidade dramática a esses personagens, saídos
dos mundos provisórios onde habitam. Em cada um deles, podemos
enxergar esse aspecto. Em Identidade para os gatos pardos: contos
afro-brasileiros, de 2002, ele maximiza esse sentimento. No conto que
dá nome a obra, o personagem principal, nos surpreende com um
final tão inesperado quanto lógico para o mundo que habita. Ele nos
faz pensar nas crueldades do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, nos
leva a compreender as razões profundas nas vinganças dos vencidos.
Assim é a literatura que faz Adilson Vilaça: forte, verdadeira,
expressão dos que não têm voz, dos que costumam ser vencidos na
guerra diária que se trava neste país injusto, autoritário e elitista. Vitória é o epicentro de boa parte das histórias deliciosas – mesmo que
muitas vezes duras – que fazem do nosso autor um gigante da literatura.
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Olival Pessanha
José Augusto Carvalho
Escritor. Professor universitário aposentado/UFES. Doutor em Letras pela USP.

“Preciso viver até o domingo que vem. Quero ver se cresceu a rosa
que plantei no mangue.” Esse desejo patético de um mendigo, personagem de um poema de Olival, em escritura de teatro, é o lirismo
perdido de um Mozart assassinado, para lembrarmos a metáfora de
Saint-Exupéry, em Terre des hommes. Olival Mattos Pessanha (19461993) é um caso singular na poética espírito-santense. Como versejador ou prosador, é sempre o poeta cujas palavras não se prendem
à significação exata do dicionário. Instrumento quase vivo em suas
mãos, a palavra é, antes de tudo, o veículo da poesia, como o barro
o é do oleiro, e merece, por isso mesmo, um tratamento diferenciado. Cristo crucifinado – o Cristo finado na Cruz – diz muito mais
que crucificado, pois Cristo não ficou na Cruz, apenas finou-se nela.
Uma palavra pode ser, para Olival, um poema inteiro, como era para
o seu predecessor (infelizmente esquecido), Audífax de Amorim.
Não importa se a palavra está ou não dicionarizada, se diz tanto na
semântica individualista de uma poética incansável e infinita.
“Quadrilátero em dorsos de muares esfacelados pelo sol quadrante do poente eternante” – diz Olival Pessanha, referindo-se ao
chicote no dorso dos animais de tiro e sela, suados no trabalho impiedoso sob o sol causticante das tardes do sertão brasileiro. O neologismo (anzol da inspiração de Olival na pesca das palavras para seus
poemas sofridos) é o que faz dele um poeta original e controvertido
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A criação neológica em Olival não se limita apenas à invenção
de palavras, mas também à utilização de palavras já existentes com
um conteúdo semântico enriquecido, como lavrador, que não designa apenas o trabalhador do campo. Aqui, lavrador se torna um
neologismo semântico, uma espécie de palavra-cabide (portemanteau) em que duas ou mais palavras se fundem, amalgamadas numa
significação múltipla. Assim, a palavra lavrador significa o homem
do campo que ara a terra, e também qualquer homem que lavra a
própria dor num trabalho duro. No poema de Olival, José é o nome
que acoberta o anonimato de todos os que lavram a própria dor na
dura luta pela sobrevivência. Olival é o analista das verdades sociais
transformadas em poesia, voltadas para os dramas e problemas humanos que ele sente na própria carne, mas sempre com esperança.
Além das palavras que cria, como vidadoria ou heterífica, por
exemplo, ou nos vocábulos que renova por meio de aliterações, ecos,
ressonâncias, choques de rimas rebuscadas (como: “tríduo tresvario
transmutório”, no poema dialogado “Elegia de Carnaval”), Olival
também cultiva a forma pelas imagens arrojadas e aparentemente
contraditórias (“Tenho medo da alegria que me deixa triste”— diz ele
no poema citado).
Olival Mattos Pessanha não era um revoltado, nem um pessimista. Se o leitor sente um certo pessimismo nele, esse pessimismo
é apenas aparente, porque é um idealista aquele que proclama, num
poema, “o desespero de ser poeta num mundo despoetizado”. Olival
era apenas o analista ardoroso das verdades sociais transformadas
em poesia, voltadas para os dramas e problemas humanos. Assim,
seu mendigo ainda pensa na rosa que plantou e em plantar outras
rosas, embora não tenha onde andar vivo nem cair morto. Num outro poema, um homem, possivelmente um mendigo também, chega a uma agência de seguros para fazer seu seguro de morte: “como
eu vou morrer, quero garantir o meu futuro incerto!” – justifica-se. E
quando o agente de seguros o manda ir embora, o mendigo responde: “Como posso ir embora, se eu sempre estive esperando lá fora?” O
surrealismo da pergunta lembra um verdadeiro ensaio sobre o non-sense que Guimarães Rosa publicou em Tutameia, no primeiro pre-

Aeroportos // 85

fácio, que ele termina, dizendo: “O livro pode valer pelo muito que
nele não deveu caber”.
Olival foi um grande incentivador da poesia no ES. Em 1968, ele
recolheu textos de poetas capixabas e entregou-os a mim para que eu
os selecionasse e analisasse para apresentação pública, com posterior
dramatização pelo Grupo Geração, sob o comando de Mílson Henriques. Era uma espécie de Catequese Poética, preconizada no Brasil
por Lindolfo Bell, a partir da ideia de Eugênio Evtuchenko, que a pôs
em prática na União Soviética: levar a poesia ao povo para trazer o
povo para a poesia.
A primeira “Récita Poética” ocorreu em maio de 1968 (reprisada algum tempo depois) no grande auditório da antiga Fafi. O salão
enorme chegava a ser pequeno tal a quantidade de pessoas que se
aglomeravam para ouvir os poemas de seus conterrâneos. A segunda
Récita Poética ocorreu em setembro de 1968; e a terceira, em março
de 1969, sempre para um auditório lotado. A quarta e última, já sem
a minha colaboração, ocorreu em outubro de 1969, com o título de
“Recital de Poesia Moderna”. Nenhuma dessas récitas teria ocorrido
não fora o trabalho incansável de Olival. Graças a ele, o povo começou a conhecer poemas de intelectuais capixabas como Arlindo Castro, Miguel Depes Talon, Carlos Chénier, Luís Fernando V. Tatagiba,
Xerxes Gusmão Neto e Marien Calixte, para citarmos apenas os que
já se foram para o andar de cima. Tenho comigo todos os originais
das três Récitas Poéticas de que participei e que dariam uma grande
e valiosa antologia de poemas de autores capixabas.
Os poemas de Olival Mattos Pessanha também valem pelo muito que neles não deveu caber. Pena que ainda não tenham editado
sua obra. São poucos os poemas que tenho comigo de autoria do
Olival, por isso não posso aprofundar-me em seu estudo. Meu objetivo nesta crônica foi o de despertar os intelectuais para a obra desse
grande poeta capixaba precocemente desaparecido. Quem sabe não
haverá alguma alma sensível que se interesse em editar seus poemas?
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O Pioneirismo da mulher capixaba
no cordel de Kátia Bobbio
Karina de Rezende-Fohringer
Doutora em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo e professora de Português
como Língua de Herança (Bildungsdirektion Niederösterreich – Áustria).

Em Um Cordel sobre Cordel, uma das 200 publicações assinadas
por Bobbio até o momento, ela escreve que esse gênero literário tem
como propósito relembrar fatos e pessoas, muitas vezes, já apagados
da memória do povo e que a escolha do tema é ilimitada.
A cordelista pontua que “Essa arte popular/ às vezes não tem
valor/[...] Mas nós temos bons leitores/ Que reconhecem o escritor”
(BOBBIO, [s.d.], p. 6). O desabafo da escritora tem eco nas palavras
de Nogueira: depreciar a literatura de cordel é fazer “um juízo infundado que deriva de preconceitos elitistas, ideológicos, morais, estéticos, etc.[...]” (NOGUEIRA, 2006, p. 5).
Ao que tudo indica, o desprestigio que o vocábulo “popular”
carrega está no fato de que as histórias são recolhidas no meio do
povo e narradas para e pelo povo; popular pela simplicidade da impressão, da distribuição, da exposição, da linguagem coloquial. No
entanto, é na mescla de tudo isso que reside o valor do cordel, pois,
sendo popular, traz consigo a riqueza dos bens materiais e imateriais
da cultura do povo em seu tempo e lugar. A literatura de cordel é,
portanto, uma fonte interdisciplinar de pesquisa: social, antropológica, linguística, histórica, econômica e cultural.
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Neste estudo, foram pesquisados 16 livretos de Bobbio que têm
a mulher capixaba, de ontem e de hoje, como tema. São impressos
(quase todos, sem as indicações do local e ano de publicação), em
geral, medindo 12 cm x 18 cm e contendo 8 páginas, escritas em sextetos, heptassílabos. Ao biografar a professora, a política, a escritora,
a prostituta, dentre outras, a cordelista exorta-lhes o heroísmo, o pioneirismo, o empreendedorismo, a intelectualidade e a determinação.
Seis delas estão aqui, brevemente, apresentadas.
Luisa Grimaldi: a Governadora da Ilha – Com a morte do marido, Vasco Fernandes Coutinho Filho, o segundo Donatário, ela com
“quarenta e oito de idade,/ começou a governar/ todas ilhas e a cidade”, “incentivou a vinda de missionários para a terra capixaba”, e
doou, em 1591, o morro das palmeiras, onde foi erguido o Convento.
Maria Stella de Novaes: a intelectual Capixaba – “Sei que ela foi a
primeira/ mulher a se preocupar,/ com o reflorestamento/ deste Estado, eu vou falar,/ foi proferindo palestras/ para todos escutar”. Registra
ainda que Novaes contestou, publicamente, o fato de a Academia Espírito-Santense de Letras não aceitar mulheres, tendo, por essa razão,
contribuído para a fundação da Academia Feminina ES de Letras.
Maria Antonieta Tatagiba – “Foi a primeira mulher/ Naquela
ocasião,/ A gerenciar um jornal/ ‘A Semana’, eis então”. Seu único
livro Frauta Agreste (1927) marcou a sua história como a primeira capixaba a publicar um livro de poemas. Tatagiba foi biografada:
“Karina Fleury fez para Ela/ Vida e Obra – ‘Alma de Flor’”.
Judith Leão Castello Ribeiro em Cordel – professora, escritora, Judith foi pioneira na Academia Feminina Espírito-Santense
de Letras. “Foi a primeira mulher/ No Espírito Santo a atuar,/ Na
maior casa de leis [...]” quando “No ano de quarenta e sete (1947)/
Elegeu-se deputada,/ Na Assembléia Legislativa/ Cumpriu a sua
jornada,/ Elegendo-se três vezes/ A serrana iluminada.” Foi “A
primeira capixaba/ A entrar na Academia/ Espírito-Santense de
Letras”, em 1980.
Dora Vivácqua em Luz Del Fuego – “Sei que a primeira Colônia/
De Nudismo no Brasil,/ LUZ DEL FUEGO fundou [...]”. Ela “foi/
Pioneira do feminismo,/Brasileiro e foi também/ Deusa do natura-
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lismo”. Em 1967, “Ela foi assassinada,/ Junto com o seu caseiro /Foi
brutalmente espancada [...]”.
Rosa Helena Schorling: a primeira paraquedista do Brasil. A primeira motorista do Brasil 90 anos. – professora, “Durante a segunda
guerra/ Fez o curso de enfermeira,/ Estudou na Cruz Vermelha [...]”.
“Rosita foi a primeira/ Do Brasil – paraquedista,/ E também foi pioneira/ Como mulher motorista,/ Em trinta e três a carteira/ Primeira
motociclista.”
Em 2015, o Caderno D relembrou ao leitor menos avisado que
“sim, temos cordelistas! E famosos mundo afora [...]. A escritora Kátia Bobbio é um desses expoentes, tendo sido condecorada na França
por seus escritos” (p. 2).
Do lado de cá do Oceano, fica no nosso reconhecimento ao
incansável trabalho realizado pela cordelista Kátia Bobbio que, ao
narrar assim a história da mulher capixaba, também já merece um
cordel.
Referências:
BOBBIO, Kátia. Um Cordel sobre Cordel. [Vitória: s.n., s.d.].
CORDEL com sotaque capixaba. Caderno D- Revista de Cultura
do Diário Oﬁcial do Espírito Santo. Vitória, ano V, n. 29. p. 3-5, set.
2015. Disponível em: <file:///C:/Users/K/Desktop/KATIA%20BOBBIO/CadernoD_ano_5_edicao_29.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2020.
NOGUEIRA, Carlos. Literatura de Cordel Portuguesa: história, teoria
e interpretação. 3. ed. aum. Lisboa: Apenas Livros Lda. Disponível em:
<https://www.academia.edu/39349206/Literatura_de_Cordel_Portuguesa_Hist%C3%B3ria_Teoria_Interpreta%C3%A7%C3%A3o>.
Acesso em: 31 mar. 2020.
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No caminho, com Marvilla
Marcos Tavares
Autor de GEMAGEM (poemas) e de “No escuro, armados” (contos), é, desde 2011, na cátedra
15, membro da Academia Espírito-santense de Letras.

Muita comunhão literária com Miguel Marvilla (MM) tive, desde 1975, nós alunos do curso científico, do Colégio Estadual. Então
distintas nossas proesas verbais, une-nos a Profª. Dione Menezes.
Lacônico e tímido, jamais o procuraria. Desenvolto, à minha
Sala vem e, admirado com bonitona da turma, repete vindas, e sempre com galantes versos. Suas visitas e vistas pouco focavam o poeta
platônico ali de plantão. À saída, em monólogo comigo, deixa-me só
e, num ágil salto por sobre muro de casa com roseira à porta, uma
rosa arrebata e, a passos rápidos, oferta-a à graciosa musa. Afora as
súbitas paixões, no precoce usuário de óculos de grossos aros, bem
destoante dos comuns rapazes, ignoro defeito.
À portaria do Ed. Navemar, onde ao suplemento Tribuna Jovem
poemas manuscritos deixo, indaga-me, angustiado, se eu conheço o
editor Toninho Neves, pois estampam os meus, preteridos os seus
datiloscritos que, nesse mesmo edifício, pratica em sala de Berredo
de Menezes.
Em fila para serviço militar, em 1976, por ler livro De Sélesis a
Danações, de Carlos Nejar, atraio Oscar Gama Filho (OGF), que me
convida a ver, na Aliança Francesa, uma sua exposição experimental.
Aí é que revejo o Marvilla.
Com afinidade estética, somos já trio. Mútua análise de nossos
textos adotamos.
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Em “Estação Treblinka Garden”, inusitada peça de OGF, revela-se MM um hábil ator, de dar alma a difíceis “falas”. De ótima oratória
dotado, tem leitura assaz interpretativa, dons talvez obtidos quando,
a partir dos cinco de idade, separados os pais, estivera sob educação
de freiras no Orfanato Cristo Rei. Devoto, com límpida dicção participa de liturgia difundida por tevê local. Seu eclesial vínculo fá-lo-á,
mestrando em História, a examinar Constantino I na expansão do
Catolicismo.
Ele, morador no Morro da Piedade, lá pernoito, a fruir de sua seleta
coleção de discos. Ouço clássicos eruditos. Generosa, a Dona Antônia,
sua mãe, brinda-me sempre com renovado e saboroso café. É nessa singela casa, eu à janela, assomando por detrás uma grande Lua prateada
a compor a moldura, que um insight tem: uma bem poética síntese do
que pensa a meu respeito (um ser “lunático). Assim cria “Ofício”, um seu
poema-dístico: “Imprescindível o uso da janela: / é teu ofício pretender a
Lua.” E a mim o dedica. Nefelibata, é ele quem apanha no ar as tantas
frases e palavras soltas, com que elabora a sua Literatura.
Adjetivo polissêmico, bilíngue, impõe-me um epíteto: o neologismo “moonático”, que, traduzido, seria um “fanático” tal um “adepto
da seita Moon” [do Reverendo coreano] e um “cultor da Lua” [moon =
Lua, em inglês], logo, um “lunático”. Vê-me obsessivo, formalista, acadêmico demais, por só falar de Literatura e ter, a tiracolo, além de pasta
com rabiscos próprios, livros de fortuna crítica. Para voos mais libertários teria o seu ideal parceiro em OGF, ainda que esse, entre todos os
novos, fosse o de maior bagagem teórica. Avessa à Academia de Letras,
a dupla, porém, ingressa em uma, muito antes de mim. Editam por
mimeógrafo. Bibliófilo nato, quer assim publicar toda a minha “obra”,
que diz admirar. Precário o recurso, recuso-o; tampouco me agrada a
noturna venda a clientela ébria, em bares da moda.
Nessa fase, não raro ouvi de Miguel a menção a, junto com poemas, lançar-se em vertical voo do alto do Edifício Ruralbank, para,
com isso, despertar a atenção pública. Também Oscar, futuro psicólogo, nele detecta uma certa pulsão suicida
Já amigo de José Augusto Carvalho (JAC), a esse leva minha
mais recente lavra. Volta vibrante: lida, aprovada, e até elogiado o
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emprego, ali, de neologismos; sobretudo o “à beira de cais, uma prostiputa, com um marujo turco, o preço da contrabunda negociava”,
exclamou MM. Avalizado, em livro de contos incluo o trabalho, que
lho dedico. Vê naquele o seu “orientador e crítico”; e, JAC, em crônica do livro Brumas da Memória, considera-o, a um só tempo, “poeta
demolidor de regras e, também, seguidor de regras”. Um ser da linguagem, estuda Gramática, para subvertê-la. Um esteta, burila, lapida a frase. Aprende inglês; ambiciona o alemão.
Achegado à família, sigo-a quando se muda para a Ilha do Príncipe, onde enlace inicia com Nilza Maria Del Puppo, com quem casa
em 1982: na Igreja São Pedro, da Vila Rubim.
Aquela fixação realiza-a em 1981, quando, com primor, a inicial
revista Letra compõe. Preparando meu livro Gemagem, em sua Editora Flor&cultura, insta incluir poema de tom “lorquiano”, segundo
ele, por lhe lembrar Muerte de Antonito, el Camborio.
Almeja intitular Beleléu a um romance, e pede minha opinião.
Devo ter feito um muxoxo. Omito terror vivido na infância: meio tijolo arremessado contra seus zombadores, por pouco não me atinge
cabeça o alienado mental alcunhado Beleléu.
Indo eu para o interior do ES, o convívio marvilliano perdi.
A um severo linfoma sobrevive aos 25. E, em 2009, justo quando à Capital retorno, mal completa os 50, acometido por virulenta
infecção, deixa o mundo carnal o contista de Os Mortos estão no living: Miguel maravilha-se.
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Rogério Medeiros: revelação multiétnica
dos capixabas
Maria Cristina Dadalto
Profa Dra da UFES, Depto de Ciências Sociais. Pós-Doutora em Antropologia, pela Università
Ca’ Foscari, Veneza, Itália. Pesquisadora das questões da imigração no ES.

Ao publicar o livro-reportagem Encontro das Raças, o jornalista
Rogério Medeiros, coloca em evidência e, no mesmo plano identitário, europeus, negros africanos e indígenas. O autor faz uma inversão
da proposição eurocêntrica ideológica prevalecente no imaginário
brasileiro, em sintonia com as discussões atuais que envolvem a busca de um processo de descolonização epistêmica, de transformações
nas representações consolidadas e cristalizadas no imaginário coletivo. Todos contam com capítulos específicos da história socioeconômica e cultural de seu grupo e fotografias em preto e branco.
Na obra, podem-se obter pistas de parte da história coletiva do
Estado. É o primeiro e único livro até então publicado no Brasil que
engloba a história individual e coletiva dos vários grupos que constituíram o Espírito Santo. Nele estão contidos relatos orais individuais
dos membros destas comunidades, a partir de metodologia jornalística na coleta de informações. Medeiros conseguiu ainda entrevistar personagens que contaram uma história viva de um tempo que
hoje somente pode ser recontado por descendentes dos imigrantes
estrangeiros.
O autor também debate e apresenta narrativas dos descendentes
de africanos, indígenas e portugueses constituintes da primeira ma-
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triz de miscigenação do povo capixaba. De fato, esta segunda parte
está muito em sintonia com o momento da escritura da obra, finais
do século XX, em um país que, na década de 1980, viveu o processo
de redemocratização e a elaboração de uma nova constituição, a de
1988, marcada pela ação dos movimentos sociais, dos grupos subalternos, em uma abertura a um Brasil mais plural.
Em o Encontro das Raças, Medeiros seleciona três grupos europeus – italianos, pomeranos e poloneses – e dois grupos de estabelecidos: de indígenas e africanos. A seleção desses cinco grupos, que hoje
se encontram miscigenados com membros de outros grupos étnicos
estabelecidos no estado, está relacionada aos seguintes critérios: 1) os
pomeranos, que ainda mantêm viva a língua e tradições trazidas da
terra de origem, país; 2) os poloneses, vindos em levas diferentes, com
destaque para um grupo assentado no Norte do estado, no final da I
Guerra Mundial, e que hoje constitui a cidade de Águia Branca; 3) os
italianos, que formam o maior quantitativo de imigrantes estrangeiros
instalados no estado por meio da política governamental; 4) os indígenas, senhores despossuídos das terras; 5) os negros africanos, que após
a abolição foram relegados à própria sorte.
Em minha atividade acadêmica, lista e pesquisei 45 obras sobre
a imigração no Espírito Santo: biografias, romances, textos acadêmicos, entre outros. Grande parte das publicações é composta por
obras ambientadas no interior do estado. A exemplo, podemos citar
“Karina”, de Virginia Tamanini, publicada em 1981, romanceando a
história da imigração italiana; “Canaã”, de Graça Aranha, cuja primeira edição foi publicada em 1902 e retrata a saga dos imigrantes
alemães; as memórias de Ceciliano Abel de Almeida, publicadas na
obra “O Desbravamento das selvas do rio Doce” (1978), que narram
a história da construção da ferrovia entre Vitória e Minas Gerais; e “A
Suavidade do sol poente”, de Adilson Vilaça, publicada em 2002, que
conta a saga de uma família de origem italiana e por meio de seu desvelamento revela o desenvolvimento urbano da cidade de Colatina.
Já Rogério Medeiros, ao escrever o livro-reportagem Encontro
das Raças, possibilita a imersão nos contextos de vida e na complexidade das dificuldades e vitórias de vários grupos étnicos. Com isso,
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oportuniza o conhecimento de uma multiplicidade de sujeitos até
então não vislumbrada no debate da constituição sociocultural do
Espírito Santo, tampouco evidenciada em publicações. Sobretudo no
que se refere a negros e a indígenas, que surgem sempre em narrativas conflituosas e pouco valorativas. Mas o objetivo de Medeiros é
apresentar a vida das pessoas, no seu cotidiano, valorizando o registro das memórias socio-históricas individuais e coletivas, e, com isso,
acaba retirando alguns grupos subalternos do silenciamento.
Os relatos apresentados por Medeiros são inequívocos ao apontar de forma indiciária ou diretamente o quanto eram frequentes as
tensões entre os diferentes grupos, sobretudo entre europeus e brasileiros, mais especificamente mestiços, indígenas e negros libertos,
mas também entre os próprios imigrantes estrangeiros: entre os próprios europeus, entre europeus e sírios e libaneses e outros núcleos
de confrontações étnicas.
Estas tensões sobre a construção da identidade regional foram
e permanecem repletas de embates. Também sabemos que não é um
processo exclusivo do Espírito Santo ou do Brasil, apresenta-se no arcabouço do espírito do tempo mundial. Uma configuração que Rogério Medeiros soube indiciariamente e efetivamente capturar em seu
trabalho de pesquisa, texto, fotografia e imaginação – que lhe possibilitou enxergar o que agora nos parece desde sempre tão visível.
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Ester Abreu
Melyssa Coimbra dos Santos
9º C, Colégio UMEF Alger Ribeiro Bossois, Professor Eduardo Barbosa Moreira.

Ester Abreu
Com sua dramaturgia
Com sua arte poética
Ensinou-me sua forma
Única de interpretar
De se entregar nas palavras
Ao me envolver nas suas.
Ela revolucionou para sempre
Nos seus corpos textuais
O universo dramaturgo
Dos escritores nacionais.
Todos seus textos e artigos
Levam ideias conhecidas
Em sua forma de tratar
Todas as gerações
Que suas palavras fazem chegar
E todas as referências
Que irão fazer
E todas as influências,
Aquelas que conheci
E posso prever.
Ao me lembrar do seu nome
Lembrarei no mesmo instante
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Que quem ensina, antes aprende,
Como a mensagem da sua história
Que traz a grandeza da gente.
MULHER CAPIXABA
Mulher capixaba
Em Linhares, ela pasteja
Em Guarapari, é sereia
Em Vitória, esbraveja
Em Vila Velha, é perfeita
Tem qualidade
Tem defeito
Tem carteira
Tem lar direito
Tem Livro de história
Onde a conheço
Maria Ortiz
Luisa Grinalda
Maria Antonieta
Luz del Fuego
Judith Leão
Bernadette Lyra
Diga-me então
Só pode ser obra de Deus
Tamanha perfeição
Essa mulher capixaba
Que levo em meu coração
Que escreve poemas
Canta uma linda canção
Presente que Deus nos deu
Tipo Ester Abreu
Ensaios sobre dramaturgia
Todos e textos e artigos que lia,
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Ali pra sempre encontraria
E a Arte poética de Santiago
Que você me ensinou
Eu nunca mais esqueci
Presente que um presente nos deixou.

Ester Abreu
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O discurso literário de Luiz Guilherme Santos
Neves em “O templo e a forca”
Rita de Cassia dos Santos Menezes
Mestre em Linguística pela UFES e acadêmica da ACLAPTCTC - Academia
de Letras e Artes de Poetas e Trovadores do Espírito Santo.

O artigo não tem a pretensão de estudar o autor empírico. A relevância que aqui fazemos, visa inseri-lo dentro das condições sócio-históricas de produção da obra O Templo e a Forca, cujo tema versa
sobre a Insurreição de Queimado.
O autor em questão é aquele que produz textos fora da sua carreira profissional, visto que era um historiador, o que talvez tenha feito sentir-se incomodado com as questões mal resolvidas da insurreição. Dessa forma, organizou uma carreira sem ser obrigatoriamente
uma profissão, conforme seus dados biográficos.
Filho do professor e historiador Guilherme Santos Neves, vivenciou este ambiente de intelectualidade dentro da própria casa.
Colaborou com a revista Vida Capixaba e assinava a coluna Escritório do Professor Nostradamus Júnior, uma espécie de oráculo da Língua Portuguesa, Literatura e História. Como historiador teve vários
trabalhos publicados, entre eles, cinco livros que integram a coleção
Nosso Município, que tematizam sobre a História e a Geografia dos
municípios de Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra e Aracruz. Teve
obras para leitura obrigatória nos vestibulares da UFES. Ganhou o
3° lugar no Prêmio Rio de Literatura com o discurso literário, As
Chamas na Missa (1986). Os livros Queimados – documento cênico
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(1977) e O Templo e a Forca (1999), também se encontram entre os
destaques de sua carreira. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e hoje, continua publicando seus hilários
contos, mantendo sua atividade literária em prática.
Muitas pesquisas foram desenvolvidas sobre os seus temas, tanto por alunos, quanto por professores da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). E para tal constatação, fizemos uma pesquisa
por trabalhos e selecionamos alguns na área da literatura, onde há
um número maior de produção, sendo que na área da Linguística, a
pesquisa em questão, parece-nos relevante e inovadora. Após a coleta de informações, as pesquisas foram assim relacionadas:
DALVI, Maria Amélia & SEUFETELLI, Márcia Barroso. Uma
Leitura de O Templo e a Forca, de Luiz Guilherme Santos Neves:
discursividade, persuasão, ironia e polifonia, (2010).
SOUSA ZON, Isabela Basílio de, O Templo e a Forca: uma insurreição imaginada a partir da História, (2010). BARROS, Cláudia
Fachetti. O romance histórico contemporâneo no Espírito Santo: A
poética de Luiz Guilherme Santos Neves – uma apropriação da contextualidade histórica no texto literário, (2010).
CEOTTO, Maria Tereza Coelho. Navegante do Imaginário: Luiz
Guilherme Santos Neves, vida e obra, (2000).
MENEZES, Rita de Cassia dos Santos. Frei Gregório José Maria
de Bene: do púlpito à forca, (2004).
Passado e presente dialogam no seu discurso literário. Sua identidade de autor é reconhecida por meio da ficção, recriando a história de seu povo no texto, desconstruindo a memória antiga para
fazer surgir uma nova possibilidade. Para os escritores capixabas, no
entender de Zon (2010), buscar uma expressão que refletisse sobre a
criação e identidade do discurso se tornou importante diante da dificuldade de um espaço para produzir uma narrativa agregadora de
experiências comuns, independente da sua origem. Isto porque antes
da década de 1970, não havia uma procura dos escritores locais por
modelos culturais produzidos em outros centros que não o europeu.
A escolha do autor e do seu discurso O Templo e a Forca deram-se pelo fato de ser ele um dos nomes de grande destaque para
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literatura feita no Espirito Santo, e por seu nome está agregado a tão
importante acontecimento histórico para o nosso estado – a Insurreição do Queimado – recriando o tema de forma envolvente, em
que os participantes da História entram em cena sem trocar de nomes e sem mudar nada do cenário. Tudo é semelhante à realidade,
dessa forma, aumentando ainda mais sua contribuição para o estado.
Vale ressaltar que a pesquisadora Ceotto (2000), dedicada ao
estudo crítico, biográfico e antológico da produção de Neves, diz que
buscar temas históricos para transformá-los em matéria de literatura
é uma tendência internacional. Neves busca interrogar os silêncios
da História e preencher com suas interferências, subvertendo-a, dramatizando-a, voltando o olhar para o que há de risível em tudo que é
humano, sem esquecer de registrar a paisagem natural e a urbana, os
costumes do povo e as peças do cancioneiro popular capixaba.
Portanto, diante de um fato relevante para o estado, o autor não
deixaria despercebido o potencial dramático desse episódio local,
que nem é citado na História do Brasil. Pedras sobre pedras, palavras
sobre palavras, assim construiu-se o templo de São José. E com essa
construção, fez-se o discurso literário de Neves, alimentando-se do
discurso da História numa enunciação leve e cheia de subterfúgios.
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Literatura e nostalgia: crônica à amizade
Rita de Cássia Maia
Professora aposentada da UFES, pesquisadora e ensaísta, membro do IHGES, doutora em
Semiologia/Ciência da Literatura/UFRJ.

Vivo de contemplar e lembrar. Numa dessas tardes de maio,
quando pequenas ilhas ao alcance dos meus olhos resplandecem em
matizes de cor e luz no encontro entre sol e mar, busco nos livros
companhia. Estratégia de sobrevivência, a ansiada hora da leitura
me traz de volta saber-me eu mesma, ali, no encontro marcado com
as criaturas de papel, que vagam, plenas de sentido, pelos meandros
da imaginação e da memória. Meu olhar salta das páginas do livro
que repousa em meu colo e, pensativo, vaga pelo profundo azul que
brilha no contraste com os tons avermelhados do sol que já se põe,
engalanando o verde da mata que ainda resta nas ilhas pontilhadas
do branco das casas, e traz de volta uma cena que jamais esqueci.
Era uma tarde qualquer de verão no iniciozinho dos anos 1990,
séc. XX, no auditório do IC III da Ufes em que se realizaria uma
das atividades previstas pelo Proler, programa nacional de incentivo
à leitura, parceria com a Biblioteca Nacional. Professora, cheia de
sonhos, eu faria nesse dia algo inédito e atrevido: apresentar de cor
uma crônica publicada na revista Você, da Secretaria de Produção e
Difusão Cultural (SPDC) da Ufes. Essa crônica, mais que crônica, é
um poema: impõe-se com engenho e arte por sua força poética. Dá
vertigem em quem ousa dizê-la em voz alta.
Eis que vejo entrarem juntos lado a lado Luiz Guilherme Santos
Neves, autor da crônica/poema, e Ivan Borgo, também cronista e seu
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já conhecido amigo. Sentaram-se ambos justamente ali, na primeira
fila. Levei um susto. Mas já não poderia recuar. Os Olhos de Marianita já haviam se apoderado de mim. Falei, sim, todo o texto de cor,
porque cor vem de cordis. Invoquei, de coração, aqueles olhos negros e abissais, cuja nostalgia fora trazida de além-mar com nossos
ancestrais. Soube tempos depois que Ivan teria dito que ficaria feliz
caso ouvisse um texto seu dito assim. Quem disse, quem não disse,
surpresa e feliz me senti ao ver confirmada tal versão pela voz de Luiz
Guilherme, que não me deixa mentir. Não sei bem como carreguei
comigo a impressão que esse comentário me causou.
Releio as Crônicas de Roberto Mazzini, publicadas pela revista
Você. De tanto cantarem a beleza que há nas montanhas azuis de
sua terra natal e nos mares daqui e de acolá onde navegam amores e saudades, elas se multiplicaram em Novas Crônicas de Roberto
Mazzini, alter-ego de Ivan Borgo, nas palavras de Renato Pacheco
em prefácio para seu primeiro livro publicado em 1995. As Novas
Crônicas de Roberto Mazzini são de 2003. Nelas Mazzini/Borgo deixa
entrever uma estética rigorosamente urdida de encantamento e memória, com a qual delineia recordações e histórias da infância e da
juventude, da terra natal e da imigração no Espírito Santo, das duas
grandes guerras, de cidades e países, de experiências de leitura, de
silêncios e confluências dedicados à família e aos amigos, à literatura,
à vida e à arte. Sua familiaridade com o prosaico não negligencia o
olhar refinado sobre as coisas que observa. Eivada de genuína poesia,
sua prosa revela nos relatos e descrições um exercício constante de
discreta erudição e delicadeza, oferecidos ao leitor em belas imagens
trazidas de filmes e personagens, de cenários e vivências, de histórias e lugares da Vitória antiga, de nomes da literatura universal, que
desfilam com desenvoltura em sua narrativa. Releio, apreendendo
nessas narrativas imensa ternura.
Lembro-me essa ternura mal disfarçada quando Ivan participou
de uma roda de leitura na Biblioteca Estadual. Reunidos pela leitura
de uma de suas crônicas que exalta o esplendor de Veneza entrelaçado às lembranças nostálgicas, chegara o momento de cumprir promessa feita a mim mesma: ler em voz alta uma das belas crônicas de
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Ivan Borgo. Difícil descrever. Aquele foi desses raros instantes a que
costumamos chamar de epifania. Silenciosamente, ao final, Ivan despediu-se com um aperto de mão e um circunspecto agradecimento.
Soube, desta vez logo no dia seguinte e por Reinaldo, nosso amigo
comum, que ele chegara em casa e tomara sozinho um bom vinho. A
emoção velada guardo-a eu ainda hoje, agradecida.
Feita de gestos e poucas palavras, a amizade se funda em torno
de pequenas e grandes virtudes. O que aproxima Ivan Borgo de Luiz
Guilherme, além da já sabida relação pautada em afinidades eletivas?
O Espírito Santo é terra de bons cronistas: Rubem Braga, Carlinhos
Oliveira, Eugênio Sette, Alvino Gatti, nas ilibadas palavras de Renato
Pacheco. Nessa galeria incluem-se Luiz Guilherme Santos Neves e
Ivan Borgo. Cada um a seu modo, esses dois escritores cultivam virtudes do espírito que resplendem em sua estética, em sua nostalgia,
sua poética mítica, fantasmática, ambos aedos a cantar incansavelmente as belezas e mistérios da cidade-ilha de Vitória, a imortalizar
histórias e lendas, bravuras de terra e mar desse nosso Espírito Santo:
dois singulares escritores, que, com sua prodigiosa e homérica memória, se tornam duas lendas na história de nossa literatura.
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Uma cordelista barrense em VItória
Rodrigo dos Santos Dantas da Silva
Mestrando em Letras (Ifes/UFRN), professor da Educação Básica capixaba, escrevedor e apaixonado pela literatura produzida no ES.

Trago aqui os bastidores e alguns ‘corres’ da minha pesquisa de
mestrado, em andamento, que visa discutir a sincronia entre práticas
dialógicas de ensino de leitura literária / produção textual na escola
básica com a literatura de cordel capixaba. Nesse momento, venho
com minhas informalidades e reconhecimento pela obra da cordelista Kátia Bobbio.
Aprendi recentemente que, devido às condições geográficas e
históricas, as quais envolvem o período de colonização do Brasil,
produção literária do Espírito Santo passou por um processo de
apagamento. Segundo Francisco Aurelio Ribeiro, em A literatura do
Espírito Santo: uma marginalidade periférica (1996), nosso estado
sempre esteve à margem do Poder no Brasil, o que refletiu em nossa
literatura: também ficando à margem. Desde quando li isso, brinco
dizendo que o cordel capixaba ficou à margem da margem – nas minhas ‘andanças’ percebi que alguns textos se perderam no tempo, alguns desses poetas, ou os que apenas usaram esse processo editorial,
já faleceram. E algumas dessas produções só circularam por onde
esses artistas moravam e, ainda, creio que outros se limitaram apenas
à prática oral ou ao repente.
O cordel teve seu advento na Europa, durante a Idade Média, e
muitos desses com influência de cantigas trovadorescas. Em Portugal,
essa produção era composta por autos, novelas, sátiras e notícias – e
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voltada para a comunidade letrada, depois passaram a publicar os cordéis em papéis de baixa qualidade para as comunidades mais pobres.
Não se sabe a data que o gênero chegou ao Brasil pelas mãos dos
espanhóis e portugueses. Primeiramente alcançou Salvador, depois o
Nordeste inteiro. No Sudeste, veio no período da urbanização de São
Paulo (1951-1954) – quando os nordestinos se deslocavam para a
terra da garoa buscando melhores condições de vida. Acredito que a
partir daí, a literatura de folhetos pôde se achegar no Espírito Santo.
Dos 16 nomes no Espírito Santo que fizeram/fazem cordel,
acredito que a mais conhecida seja Kátia Maria Bobbio. Nascida em
Conceição da Barra em 03 de maio de 1960, fazendo cordel desde os
18 anos de idade – desde os 16 já fazia quadras inspiradas no jongo
barrense e se apaixonou por cordéis na adolescência, quando passava
os finais de semana no interior da Bahia.
Quando a encontrei para adquirir seus folhetos, ela se mostrou
orgulhosa por ser uma cordelista – é bem provável que seja a única
mulher a fazer cordel capixaba. Ainda me presenteou com cartões-postais, os quais ela mesmo pintou! Katia além de cordelista é artista
plástica, bacharel em Direito e servidora da rede estadual.
Já escreveu cerca de 150 títulos de folhetos – 137 já foram publicados e alguns ganharam até segunda edição e tem quase 100 exposições de pintura, individuais e coletivas – a mais recente, em 2019,
ocorreu no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo: Kátia Bobbio, 40 anos de cordel.
É acadêmica em 07 academias de letras do Espírito Santo: dentre elas a AMALETRAS de São Mateus (minha cidade) e Academia
Feminina Espírito-santense de Letras. Também é acadêmica em uma
instituição mineira e outra baiana. Já recebeu premiações em Portugal, Suíça e quatro vezes na França – uma delas na comemoração ao
Dia Mundial da Literatura de Cordel sob a Torre Eiffel).
Bobbio é amante da cultura espírito-santense e isso espelha em
sua produção artístico-literária: exaltação à nossa fauna e flora; homenageia nossos municípios e personalidades importantes; valoriza
nossos monumentos. Consegue ser contemporânea ao tratar problemas sociais como a violência contra a mulher, prevenção ao câncer
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de mama, aquecimento global ou bullying em seus folhetos. E ainda é
cômica ao contar causos e assuntos engraçados, como em O peido em
cordel: “[...] Cu que não sabe peidar/ Tem pontaria infeliz,/ Não pode
peidar errado / Disso o povo sabe e diz / Cu que não tem lado certo
/ Sempre acerta o nariz...” Versátil, em rimas interpoladas e sextilhas
conta as histórias de nossa cultura, como em o fascinante O Convento da Penha em Cordel.
O layout de suas encadernações se poca de amores por nosso estado – não trazem xilogravuras, mas miniaturas das telas da própria
autora, fotografias ou gravuras dialogando com os títulos.
Bobbio migrou de Conceição da Barra para Vitória há pouco
mais de 45 anos e seus primeiros cordéis traziam a saudade de sua
origem: Um Cordel para Conceição da Barra, Um Cordel para o Barão de Thimboy e Um Cordel para a Banda Musical Oliveira Filho –
todos de 1978 e representando o seu ninho.
O cordel comumente é vinculado ao Nordeste, sem embargo,
Kátia Bobbio tem uma produção extensa e há tempos vem dando sua
contribuição literatura produzida no Espírito Santo. Por isso, acredito que produções dela precisam ser comuns nas rodas de leitura
ou oferecidas aos estudantes e movimentar pesquisas. Minha sincera
gratidão a essa cordelista que tanto tem contribuído para a construção dos versos de minha vida!
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Lição de lógica
Ruy Perini
Médico, psicanalista e mestre em literatura. Autor de ensaio sobre Machado de Assis, livro de
poesia e livro para crianças; contos e ensaios em revistas especializadas.

A crítica favorável a uma bela edição brasileira influenciou-me,
mas o desejo de ler Aristófanes já existia através de alguma informação perdida na memória. De sorte que na minha próxima andança
cultural resolvi passar na, então, melhor livraria de Vitória à caça da
excelente tradução de Mário da Gama Kuri, de “As vespas”, “As aves”
e “As rãs”. Importante esclarecer que não vivíamos na época de compra por internet, ou, pelo menos, não era tão comum como é hoje
comprar sem sair de casa.
Confesso que eu nunca vira uma encenação de Aristófanes e
isso era mais um incentivo à leitura das três peças com ácidas críticas
às instituições e personalidades da época que remonta a mais de 25
séculos. É interessante como as comédias nesse estilo sempre continuam atuais. Os golpes são outros, as quantias muito mais vultosas,
as armas são outras, mas os objetivos continuam os mesmos: usufruir do poder para locupletar-se de alguma forma.
Houve uma época que em certas livrarias de Vitória podíamos
entrar e bater um papo com o vendedor que tinha grande conhecimento do acervo da loja e muitas vezes era também escritor. Comprar um livro e ter o privilégio de conversar a respeito da sua leitura
com alguém que respondia pelo nome de Sérgio Blank, por exemplo,
era um prazer que agregava enorme valor à simples compra da obra
literária. Sérgio Blank dispensa apresentações para quem é do meio
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literário, ou quem gosta da literatura feita aqui no estado. Poeta de
primeira linha, Sérgio é também um cronista elegante e sutil, além de
agradabilíssimo bate-papo.
O que nem todos sabem, principalmente os da nova geração,
é que o amável e competente poeta/cronista já trabalhou, para alegria e felicidade dos livreiros e usuários, como adido cultural de uma
grande livraria capixaba. Além de promover eventos para o enriquecimento cultural da cidade, costumava também estar na linha de
frente, o que, além de proporcionar uma boa conversa aos clientes da
Livraria da Ilha — inicialmente no Centro, mas com expansão para
alguns bairros da Grande Vitória —, também lhes garantia uma boa
orientação de leitura.
Mas, na época aqui relatada, já não contávamos com este plus
comercial e o funcionário que me atendeu, embora muito solícito,
não tinha esse nível de profissionalização. Era apenas alguém cumprindo a função de vender livros e para isso envidava os melhores e
maiores esforços para ajudar o comprador a achar o que procurava,
contando para isso com o mecanismo de busca no acervo registrado
no computador e não num cabedal literário próprio. Conhecia de
pronto apenas os best-sellers do momento, o que geralmente não me
interessa.
Assim, fui recebido pelo prestativo funcionário que, na maior
boa vontade em me ajudar, perguntou se eu queria algum dos livros
em destaque, mas antes que ele tentasse me empurrar um sucesso de
venda da hora, pedi o que me interessava. Não foi surpresa eu constatar que ele não conhecia Aristófanes e muito menos o título e de que
se tratava a obra, mas prontamente ele dirigiu-se ao computador, na
frente do qual, precisei soletrar o nome do autor enquanto ele digitava:
— A-r-i-s-t-ó-f-a-n-e-s.
Logo apareceu o nome da minha busca: “As vespas, as aves, as rãs”.
— Eureka, isso aí. Tem o livro, né?
— Sim, tá aqui, ó, na estante de zoologia.
Caramba! Pensei. E, refeito do espanto, pedi:
— É esse mesmo, vou levar o livro.
Desmorona o pano.
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Rua Sete 4 – Canjica
Sandra Medeiros
Jornalista. Professora universitária aposentada/UFES.
Editora da Revista Literária Ímã.

Danilo Souza, Diretor de Programação da Rádio Espírito Santo,
autor de livro sobre a PRI-9 (a mais antiga do Estado), me envia um
link para que ouvisse I’ve Seen all Good People e nisso lhe vem à memória um colunista de jornal que nos anos 1970 usava cabelos longos como Ian Anderson [na minha memória, Rick Wakeman] e que
um dia escreveu sobre o grupo Yes e sobre exatamente essa música.
Era Canjica. Não tinha cabelos louros, mas eram sim, longos
[acima. Descubro a foto numa das minhas caixas Kodak, no envelope Jornalistas e Colunistas]. Estudou no Estadual, colega de classe do
meu irmão Ivan, o grande programador visual. Morou ali na Praia
do Suá, atrás do Conjunto Hilal. Naquele prédio da ponta onde hoje
funciona, no térreo, um posto do Banestes.
Canjica abraçou o modo de vida hippie em toda a sua essência
e queria ser jornalista. Andava pela cidade com aquele passo característico, vivia sorrindo, jogando o cabelo para o lado, e quando ia ao
Rio voltava com histórias curiosas, como as do amigo Pulga. Circulava sempre pela Rua 7, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Por ali
circulávamos também eu, Amylton de Almeida, Zilah, Atílio, Luiz
Tadeu, Míriam, Chico Lessa, Rosalca, Luiz Fernando Tatagiba…
Sua coluna terminava sempre com um Good Vibes.
Ainda nos anos 70, ele fez uma incursão no teatro. Lembrava
disso vagamente, até que Newton Pandolpho, morador da Graciano
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Neves e jornalista (começou em O Diário, ali na Rua 7) chega pra
ajudar: foi como iluminador.
Canjica gostava do Yes, a julgar pelo que escreveu. Danilo sempre gostou. All Good People.
Canjica é Jorge. Além do Yes amava ainda os Beatles, amava
rock. Andou pintando quadros meio lisérgicos – uma irresistível influência de época para quem, como ele, incorporou a cultura underground – mas era inquieto demais para se deter numa coisa só.
Última vez que o vi, já de cabelos curtos e grisalhos, meio etéreo,
continuava sorridente. Depois disso, nem mesmo seu amigo Ivan Alves soube notícias. É como se tivesse desaparecido numa bruma*. Do
velho Yes, Rick Wakeman, 6 filhos, 71 anos, agora também de cabelos
curtos, continua o brilhante tecladista que virou figura icônica. A
última vez em que esteve no Brasil foi em 2012. Canjica teria visto
um de seus shows no Rio Grande do Sul e em São Paulo? Acho que
não. Mas é possível que tenha visto a sua apresentação solo no Dom
Bosco, em 1981. Danilo viu.
……………………………………………………………
*Lenda urbana ou realidade, o refúgio de Canjica hoje seria o
Morro do Quadro. Circularia diariamente pela Vila Rubim, comercializando pescados. E continuaria boa gente. Continuava. O escritor
Marcos Tavares, que o conheceu na juventude, me envia um email
desfazendo o mistério e falando dos últimos dias de Canjica. Lembrou a frequência de ambos à Lanchonete Sete, as atitudes não-convencionais do amigo, as muitas conversas casuais na rua. E que, sim,
morando num pequeno imóvel no Morro do Quadro, alugava outros
maiores, herança de família. Sobrevivia assim até o dia em que – em
meados do ano passado, 2019 – foi encontrado sem vida, sentado
numa cadeira de sua sala.
Salve, Jorge!
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Cotaxé, de Adilson Vilaça
Susanna Regazzoni
Profª Doutora em Literatura. Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia.

A história é um componente muito presente na mais recente ficção
latino-americana, trata-se de uma escolha que se relaciona com o desejo
de narrar o que se relatou ou dar outro ponto de vista, não considerado
até o momento. O tema do livro Cotaxé se ocupa de um episódio pouco
conhecido, ocorrido no Brasil, em uma região fronteiriça entre Espírito
Santo e Minas Gerais. Em suma, Adilson Vilaça romanceia a ocupação
ilegal da terra num território com a capital em Cotaxé (antiga aldeia dos
índios cotochés), na serra dos Aimorés, com a finalidade de estabelecer
o estado de União de Jeovah, empreendimento liderado pelo líder messiânico Udelino Alves de Matos, nos anos de 1950.
A ação deste herói desconhecido apresenta uma combinação de
um sermão religioso radical com sonhos políticos vagamente comunistas. Sua proposta de ‘milicianos agricultores’ para chegar ao paraíso
é simples e audaz: a terra é de quem nela trabalha. Sua efêmera aventura – chamada também de ‘Canudos Mirim’ – se comparou com a mais
antiga, de Canudos (1897), e o próprio Udelino Alves de Matos se inspirou em Antonio Conselheiro, que algumas décadas antes criou uma
comunidade religiosa independente em Canudos, no estado da Bahia.
Donde que um possível modelo narrativo de Cotaxé se encontre em A
guerra do fim do mundo (1981), de Mario Vargas Llosa.
Na história real, o estado de União de Jeovah despareceu do
mapa antes de entrar nele, desmantelado pela forte ação da polícia
militar de Minas Gerais e do Espírito Santo, entre fevereiro e março
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de 1953. Do protagonista do empreendimento nunca se soube mais
nada, nem sequer deixou uma foto, ou uma notícia clara de seu destino – alguns disseram que foi capturado e assassinado pela polícia,
outros que foi para a Bahia ou Paraná, onde foi assassinado. Esta foi
a última tentativa de criar um estado federativo no Brasil.
A história de União de Jeovah, desconhecida inclusive pela maioria
dos habitantes do Espírito Santo, veio à luz em 1984, em um livro reportagem do jornalista Luzimar Nogueira Dias. Só posteriormente, Adilson Vilaça, amigo e colega do citado Jornalista e ele mesmo jornalista,
escreveu o romance histórico Cotaxé – romance do efêmero estado de
União de Jeovah. O autor articula o romance a partir das lembranças da
infância em Ecoporanga, unidas a histórias desconexas que contavam de
Udelino e uma série de pacientes investigações nos Arquivos do Estado
do Espírito Santo, em Vitória, onde o jornalista consultou os relatórios
do major Djalma Vieira Borges, que dirigiu a repressão aos rebeldes,
além dos relatórios da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Adilson Vilaça (Minas Gerais, 1956), jornalista e romancista, é autor de mais de 40 livros, entre contos, romances, crônicas e ensaios. A
pesquisa para realizar este romance durou mais de dez anos e no apêndice do livro se encontra cópia de parte dos documentos consultados.
O romance se compõe de um prefácio e de um preâmbulo que
apresentam os dados históricos, dez capítulos titulados e o apêndice.
A narrativa se concentra na primeira etapa da rebelião (19501953) e na figura de Udelino Alves de Matos, com cuja misteriosa
fuga conclui a história. Elemento que sobressai na narrativa é a violência da repressão, que provoca um êxodo rural muito importante,
que despovoa o noroeste do território capixaba.
O movimento do Estado de União de Jeovah se desenvolve em
duas etapas distintas: a etapa messiânica e espontânea, que se transforma, graças à ação do Partido Comunista, na segunda, caracterizada por um cenário político consciente, organizado e coordenado.
Só recentemente, em um livro editado pelo historiador Rubim Santos
Leão de Aquino (2000), o movimento de Cotaxé, pela primeira vez, vai além
dos limites do Espírito Santo, enfim, referenciado na história do Brasil.
Marcadamente inusual e singular, Cotaxé, sem dúvida, segue
sendo desconhecido de historiografia capixaba.
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Perfil poético - para Milson Henriques
ELE queria ter sido filho de Picasso e Chopin...

Valsema Rodrigues
Poeta e escritora, membro da AFESL, Instituto Histórico e Geográfico ES, Academia de Letras
de Vila Velha, ES.

Eis que a lua-fêmea semelhante nossa, vigia e acorda a nossa
memória, no mapa da saudade; e no silêncio da alma surge a POESIA sustentada pela recordação: o Artista e cartunista, o Jornalista e
Poeta, o Escritor e Locutor, o Chargista e Diretor de Teatro: MILSON
HENRIQUES!!! Na Cultura da VIDA- Conhecimentos-costumes-glórias-Arte, alegria e humor deram voltas na chave da memória...
E relembro: as Peças Teatrais...BIM BAM BUM – O Palhacinho
triste; MARLY – com apresentações extraordinárias de José Luiz
GOBI – A GAZETINHA – E nossos concursos de Trovas Infantis...
A Hora do desenho – quando se tornou mito e herói da Infância
Capixaba... O POETA Milson marcou eternamente, com alegria e
humor, o Artista e o Desenhista chargista! Enalteceu nosso músico
Capixaba: MAURICIO DE OLIVEIRA – criando o Álbum de figurinhas Jucapixaba
A sua voz nos embalava Pela Rádio Espírito Santo... Promoveu o POINT CULT – desafio cultural no WUANDER BAR KAFEE;
relembro também o festival de gargalhadas – O POCKET SHOW,
DOIS DE PAUS... Desejo que todos os Poetas, Escritores, e Humoristas do Espírito Santo sintam-se também homenageados, cada um
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por sua obra e graça, por seus talentos e sensibilidade... Mas na verdade MILSON HENRIQUES mantém seu Espírito Cultural e Artístico pairando eterno e solene sobre as águas do Mar Capixaba!
O fugaz torna-se Perene. O essencial permanece.
Viva o eterno Agitador Cultural – MILSON HENRIQUES!!!

Milson Henriques
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Pinceladas da vida do prof. Antônio Coelho
Sampaio
Wanda Maria B. C. Alckmin
Formação Artes Visuais, UFES. 17 obras: poesia, contos, histórias infantis e infanto-juvenil.
03 livros de poesias, bilíngues (francês, italiano e espanhol).
Da Academia ES de Letras, Academia Feminina ES de Letras, Instituto Histórico e Geográfico
ES, Academia de Letras de São Mateus

Conheci o professor Coelho Sampaio, no Instituto Histórico
Geográfico, nos anos de 1980. Ele me foi apresentado pelo saudoso
Dr. Manoel Moreira Camargo, e a minha admiração foi de imediato.
E não parou mais, a cada vez, em que eu observava a sua postura
diante da vida, os seus sonhos e a sua capacidade em realizá-los.
Repasso, neste escrito, “partes” do meu discurso de posse, na
Biblioteca Pública, no ano de 2011.
“Hoje com muita honra, estarei ocupando a cadeira número
30, que esse grande mestre ocupou por muitos anos, na Academia
Espírito-Santense de Letras.
O tempo passou, e passou o tempo.
O professor já não convive mais conosco neste plano físico. Em
outro lugar, eu acredito que ele continua vivendo e nos ajudando
quando lhe é permitido.
Estando eu neste momento, pronta para ocupar a sua Cadeira,
imagino que ele como homem educado que sempre foi, quer se levantar para dar-me o seu lugar.
Ah... professor Sampaio, por favor, não se levante! Haveremos
de nos sentar juntos, pois não quero trabalhar sozinha. Necessito da
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sua experiente companhia e da sua inspiração. Eu preciso e quero
trabalhar com o senhor a quatro mãos.
Ao nos assentarmos e pertencermos a um mesmo lugar, é mister, termos semelhanças, traços em nossa personalidade para essa
continuação fluir e se unir cada vez mais. É assim que eu me imagino
trabalhando junto ao senhor.
Sei que para adentrar a Academia, temos que escolher alguém
que nos faça esse acolhimento.
Escolhi, como todos vocês viram, uma mulher, para tal fim.
Escolhi a professora, a poeta, a presidente da Academia Feminina
Espírito-Santense de Letras, Ester Abreu Vieira de Oliveira, que aqui
nesta Casa ocupa a cadeira nº 27. Honra-me chegar acompanhada
por ela. Estou feliz por ter ao meu lado este ser feminino que faz
jus à grandeza e à dor do que é ser mulher. Quis estar junto a ela,
para mostrar a todos, o quão importante é o nosso papel ao galgar
os degraus desta Casa, que, há poucos anos atrás, era só ocupada por
homens.
A mulher tem caminhado a passos largos ultimamente na sua
independência, pois ela vem de uma longa história de desigualdade,
de muitas lutas, de muita coragem e de muita obstinação por mudanças.
Mudanças também que buscavam meu antecessor na cadeira
que hoje passo a ocupar.
O professor tinha um compromisso social e espiritual que fazia
questão de expor em versos e na vida. Em suas poesias encontramos
um trabalho artesanal de pontuar o bem, elevar a boa conduta, e fazer o uso da reflexão a cada instante.
Antônio Coelho Sampaio foi um homem que sonhou, acreditou
e viu realizado os seus sonhos.
Deixou-nos mais de vinte e cinco obras, entre as quais, três romances (uma trilogia), três livros de poesia, cinco antologias, uma
tese, três livros de contos, um de economia, dois de teatro, um de
pesquisa, três de filosofia e um de crônicas.
Nada mais justo do que lembrarmos de sua figura ímpar, de seus
inúmeros e maravilhosos feitos por aqui. Mas o que vejo de maior re-
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levância, é frisarmos que os seus valores se tornaram gritos em nossas vidas, e haverão de ser fonte de inspiração a cada dia daqui para
frente em nós e em nossos descendentes.
Porque Sampaio viveu a sua história com fidalguia, dando educação e direção ao próximo.
Os seus exemplos, os seus sonhos e os seus ideais são hoje o que
todos nós percebemos serem valores eternos.
Ele foi na sua vida interior e na sua vida exterior tudo o que hoje
queremos e buscamos:
A liberdade, a fé, e a união entre os homens”.

Antônio Coelho Sampaio
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Descendo da Torre Eiffel
Wilson Coêlho
Poeta, dramaturgo e escritor; graduado em Filosofia, mestre e doutor em Literatura e Auditor
Real do Collège de Pataphysique de Paris.

Tendo em vista o tema da revista “Escritos de Vitória” ser “Escritores e obras literárias de Vitória”, pode parecer estranho eleger
Gilbert Chaudanne que, além de não ser capixaba, é um francês, nascido em Besançon, terra de Victor Hugo, Pierre-Joseph Proudhon e
Charles Fourier, mas acredito que posso me justificar.
Escritor, pintor, professor e crítico de arte, apesar de formado
em Biologia e Matemática e com mestrado em Geologia, desde muito
jovem, Chaudanne andou por diversos continentes e países. No final
dos anos 60, assumiu seu modo On the Road e, depois de ter vivido
em Berlim, Marselha, Vientiane (Laos), continuou sua caminhada,
passando por Lisboa, Índia, Lapônia, deserto do Saara, Marrocos,
Guiana Francesa, Equador, Bolívia, Macchu Picchu, Metz, Istambul,
Madras, etc. Em 1971 retorna a Marselha, na França, quando faz o
serviço militar por um mês. Depois, faz uma visita à sua família em
Besançon, onde não fica muito tempo e retoma a estrada. Passa seis
meses em Berlim, trabalhando na construção civil e numa fábrica de
cerveja, além de participar da Exposição Coletiva Student-Kunst, em
Karlsrule, ainda na Alemanha.
Depois, picado de novo pelo espírito andarilho, em 1972, prepara sua mochila e faz seu primeiro contato com a América do Sul
através da Venezuela, passa pela Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina, Uruguai e, enfim, chega ao Brasil por Porto Alegre. Depois, vai
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para o Rio de Janeiro e chega finalmente no nordeste, mais precisamente em Natal, no Rio Grande do Norte. São muitas idas e vindas,
do Brasil, passando por Teresina e São Luiz do Maranhão à França
e outros países, onde atuava como pintor, poeta, escritor, professor
universitário e diretor da Aliança Francesa nesses lugares. Em 1983,
deixa o cargo de diretor da Aliança Francesa de Teresina e professor do Centro de Cultura Francesa em Teresina, no Piauí e retorna à
França, onde publica diversos livros e organiza e participa de várias
exposições de pintura.
Em 1985, resolve retomar a estrada e escolhe o Brasil como destino. Decidiu que gostaria de morar numa ilha. Nesse caso, tinha três
opções: São Luís do Maranhão, onde já havia morado, Florianópolis, em Santa Catarina e Vitória, capital do Espírito Santo. Entre as
três, só não conhecia Vitória. De certa forma, Chaudanne e Vitória
se escolheram. Por um lado, Chaudanne procurava uma cidade à
beira-mar, com clima tropical, como herdeiro de Rimbaud, o filho
do sol, e que não fosse grande demais, mas que tivesse um espaço
cultural em que pudesse se manifestar como artista e acreditou que
Vitória pudesse ser esse lugar. Por outro lado, Vitória lhe oferecia
algumas características que muito lhe agradaram. Uma dessas que
muito o surpreendeu foi a sua geografia, pelo fato da configuração
da ilha entre mar e montanha. Outras coisas foram se somando, por
exemplo, saber que o nome Vitória era dedicado à Nossa Senhora da
Penha, ou melhor, Nossa Senhora da Vitória. Não é por acaso que
foi justamente aqui que ele começou a pintar a arte sacra e hoje é
bastante conhecido pelas suas Madonas. No caso da pintura, Vitória
conquista Chaudanne pelas metamorfoses de sua luz. Conforme ele
mesmo confessa numa de suas entrevistas, “o mar, às 5 horas, é o mar
de prata. Acho que lá no sul puxa mais para a penumbra e já vem a
luz europeia. A do nordeste me fascinou, mas a daqui... talvez, a de
lá seja mais cortante e a daqui puxe mais para a delicadeza dos tons”.
Nesses 35 anos de Vitória, Chaudanne tem um olhar muito
atento ao que se produz por aqui. Não é por acaso que tem diversos
trabalhos, desde seus livros quanto os artigos publicados em jornais
e revistas, onde menciona e analisa as obras de Amylton de Almeida,
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Audifax de Amorim, Reinaldo Santos Neves, Flávio Sarlo, José Irmo
Gonring, Renato Pacheco, Carmélia Maria de Souza, Gilson Soares e
tantos outros, inclusive, alguns de meus escritos, tendo em vista que
somos parceiros desde 1987, tanto na literatura quanto no teatro.
Nas suas mais de duas dezenas de livros publicados, a maioria foi em Vitória e sobre Vitória. Através de sua literatura revela
seu olhar arguto sobre a ilha, desde a percepção dos bules azuis nas
prateleiras de algumas lojas no mercado da Vila Rubim, quando ele
confessa que “Eu, como pintor, pinto regularmente aqueles bules
azuis que se encontram na Vila Rubim porque eles me tocam pela
simplicidade, sua cor, e sua humildade de estar no meio das panelas
enquanto eles mereciam um destaque num pequeno altar”, até sua
declaração de amor à Gruta da Onça que “deixa sua gruta para que
ela seja ocupada pelo Menino-Santo da Cidade-Presépio, sob a vigilância terna da Madona”. Do Parque Moscoso, refere-se ao “moinho
místico — quem sabe — que não seria o do meu eu, mas o de uma
divindade que toma conta da vida-morte”.
Assim, permeia a literatura de Chaudanne, passeando os olhos
pelo Viaduto Caramuru e todas as ruas da Cidade Alta, como um
espeleólogo observando as possíveis estalactites e estalagmites que
compõem o imaginário das sendas que, de uma forma ou de outra,
vêm e vão para o mar ou para as montanhas. Acredito que ninguém
além de Gilbert Chaudanne e Fernando Tatagiba foram tão atentos
à geografia de Vitória e seus personagens. Sem esquecer ainda o seu
encantamento, a partir de Vitória, pelo Mestre Álvaro que, apesar de
estar na Serra, está gravado na paisagem no imaginário do capixaba.
Enfim, parafraseando Fernando Pessoa, em seu poema “Num
meio-dia de fim de primavera”, quando diz que Jesus Cristo tinha
fugido do céu porque era nosso demais para fingir de segunda pessoa
da Trindade, ouso afirmar que, à sua maneira, como um pintor de
Madonas, pensando a Divina Trindade como Mãe, Filho e Espírito
Santo, Chaudanne desce a Torre Eiffel, por ser protagonista e capixaba demais para fingir de segunda pessoa.

