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Prefácio

A revista da Academia Espírito-Santense de Letras – AEL é um pa-
trimônio material da cultura da capixaba, fruto do trabalho e da luta dos 
imortais componentes dessa honrada instituição, que neste ano com-
pleta 101 anos de existência como entidade, pois foi fundada em 1921.

No ano do centenário, infelizmente, o planeta continuou assola-
do pela epidemia mais grave vivenciada nas últimas décadas – iniciada 
em 2020, mal que ainda não foi por inteiro superado. Não obstante, 
neste ano de 2022 a Academia presenteia a sociedade capixaba e bra-
sileira como um todo, com o 27º volume dessa produção literária, que 
tanto enriquece e contribui com o desenvolvido dos indivíduos que 
a acessam e com a cultura de maneira coletiva, vista sob o prisma do 
conjunto de hábitos e saberes que caracterizam uma sociedade em de-
terminada época e local.

A revista é composta por diversos textos de talentosíssimos au-
tores capixabas, sendo de suma importância para o registro do pensa-
mento atual, como também para os estudos daqueles que buscam uma 
leitura de qualidade, com informações fidedignas e um texto puro, 
castiço e escorreito.

É uma honra poder participar desse projeto que tanto enobrece e 
densifica a literatura local, especialmente se pensarmos nos graves pro-
blemas sociais enfrentados em nosso país, destacando-se dentre eles o 
alto número de analfabetismo funcional e o baixo desempenho de nos-
sas instituições de ensino, conforme avaliações aplicadas em âmbito 
mundial com os nossos estudantes.

Se a educação é a mola mestra para transformar a sociedade num 
ambiente mais justo e solidário, sem dúvida alguma, os livros e as revistas 
são as principais ferramentas para que essa transformação se desenvolva.
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Nesse cenário, fica aí a nossa contribuição, certos de que as grandes 
coisas são compostas de vários pedaços de pequenas coisas, como diria 
o artista. Que todos tenham uma ótima leitura!

Luciano Picoli Gagno
Secretário Municipal De Cultura 
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Apresentação

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL), fundada em 04 
de setembro de 1921, com a posse dos primeiros vinte acadêmicos em 
1923, e reorganizada em 18 de julho de 1937, completou 100 anos de 
existência, no ano passado, numa época marcante para a humanidade, 
principalmente na área da saúde devido à covid 19.

Contudo, os acadêmicos não deixaram, com as ofertas de meios 
modernos on line, de manifestar sua gratidão para com aqueles que, 
imbuídos de sentimentos utópicos, proporcionaram a criação dessa ins-
tituição cultural capixaba.

A AEL, filiada à Federação das Academias de Letras do Brasil, é 
uma associação cultural civil, sem fins lucrativos, cuja sede é a antiga 
casa do Prof. Kosciusko Barbosa Leão. 

A AEL tem por finalidade o cultivo da língua nacional e das Belas 
Artes, dentro do espírito de fraternidade que vincula o Espírito Santo 
aos demais estados brasileiros e países do mundo. Sua logomarca é o 
convento da Penha, no meio de folhas de louro e o lema latino “Semper 
Ascendere”. O seu site http:/org.br, atualizado com frequência pelo aca-
dêmico Pedro J. Nunes, é uma forte fonte de pesquisa. 

A AEL visa ao desenvolvimento literário e cultural do Espírito 
Santo e, como, entre as suas várias finalidades procura divulgar a leitu-
ra, divulgar e incentivar a criação de bibliotecas; promover concursos 
literários; realizar concursos, editar publicação literária periódica, não 
poderia deixar de oferecer mais um número de sua revista, que com este 
chega ao 27 e impressos ininterruptamente.

Em suas páginas se encontram registros de atividade tais como 
a posse do acadêmico Rômulo Philippe, apresentado pelo acadêmico 
Anaximandro Amorim, apresentações de vultos marcantes no nosso es-
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tado e para a AEL como: Saul de Navarro, escrito por Francisco Aurelio 
Ribeiro; Mendes Fradique, texto de Josina Drumond; Garcia de Resen-
de e Elpidio Pimentel, lembrados por João Gualberto. Mas também foi 
lembrada por Aldo José Barroca a figura de dona Domingas. 

A AEL, por meio de seus membros, tem representação efetiva na 
Lei Rubem Braga (PMV), no Conselho Estadual de Cultura, no Conse-
lho Mu-nicipal de Cultura de Vitória, na participação e na premiação 
dos concursos literários públicos e privados, na análise e na apresen-
tação de vários livros publicados no Espírito Santo, na organização de 
antologias, na publicação de livros, na participação em congressos na-
cionais e internacionais e em palestras nas escolas da rede pública e pri-
vada, seja com o projeto “A Academia vai à escola”, seja de forma isolada 
pelos acadêmicos. Alguns acadêmicos possuem sites e blogs literários, o 
que demonstra sua atualização com as novas tecnologias e sua profícua 
produ-ção literária. Há  acadêmicos que têm recebido prêmios nacio-
nais e internacionais; a maioria tem publicação constante em livros e 
artigos, em sua forma tradicional impressa, ou eletrônica. 

A atual Diretoria, cujo mandato iniciou-se em 2019 e se encer-
rará em 2022, tem-se empenhado no cumprimento das finalidades da 
Academia Espírito-santense de Letras e, para isso, procura realizar 
parcerias constantes com os órgãos que coordenam projetos culturais 
no Espírito Santo.

Neste número, que obteve o apoio da Secretaria de Cultura da Pre-
feitura de Vitória, vinte escritores, acadêmicos ou convidados, colabora-
ram com textos de temáticas variadas. Vale uma leitura atenta.

Vitória, Janeiro de 2022 

Profª. Drª.  ESTER ABREU VIEIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Academia Espírito-santense de Letras
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Dona Domingas, importante na história 
do Espírito Santo

Aldo José Barroca
Escritor membro do IHGES – Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e da AEI – 

Associação Espírito-santense de Imprensa.

Na Avenida Jerônimo Monteiro, vejo, ao lado da Escadaria do Pa-
lácio Anchieta, escondida em pequeno elevado, a estátua de D. Domin-
gas. Eu a conheci. Barraquinho no lugar chamado Pedreira, local mais 
alto do Morro do Pinto, em Santo Antônio. Magra, negra, baixa, neta 
de pessoas escravizadas, não conversava nem sorria. Sofria com a perna 
dolorida em seu andar lento, sacos às costas, catando papelão e papel, 
um pau ajudava a andar e espantar cachorros. Não pedia nem aceitava 
ajuda. Foi a primeira catadora de papel.

A molecada mexia e debochava dos tipos populares de Vitória, po-
rém sua presença exótica era respeitada e admirada por todos: crianças, 
adultos e idosos.

Nas datas religiosas, os Padres Pavonianos realizavam procissões. 
Ela acompanhava cabisbaixa, rezando sem olhar para ninguém. Falava 
apenas o necessário com o vigário Pe. Mateus Panizza, pedindo missa 
em intenção das almas dos escravos, com Zé Costa, dono da venda onde 
ela comprava o que precisasse para sua sobrevivência, com o dinheiro 
da venda de papel e papelão, bem como com o comprador de papelão e 
papel. Não falava com mais ninguém.

Um dia, eu estava com meu pai, fomos à Venda do Zé Costa e ele 
comentou que D.Domingas não aceitava ajuda de ninguém, fazia ques-
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tão de pagar suas compras, só falava para pedir o que queria comprar, e 
não olhava para ele.

Os padres, sendo italianos, convidaram o escultor, também ita-
liano, Carlo Crepaz, que aceitou o convite e veio da Itália, produzindo 
muitas esculturas, como os bustos do jurista Pedro Feu Rosa, da pro-
fessora Ernestina Pessoa e do Pai da Aviação Alberto Santos Dumont, 
no Parque Moscoso; e o do Desembargador Afonso Cláudio, na Praça 
Costa Pereira. Foi professor da UFES na década de 1960, fez também a 
escultura de D. Domingas. Ela só aceitou atendendo pedido do páro-
co. Pe. Matheus, na Missa, pediu que não se admirassem, pois ele foi 
quem pediu para ela posar. Crepaz fez em bronze com impressionante 
precisão. Adquirida pela Prefeitura de Vitória, colocada em área lateral 
da escadaria do Palácio Anchieta, em Vitória. O escultor lucrou com o 
trabalho gratuito de D. Domingas!

Ela trabalhava do amanhecer ao entardecer, na labuta diária, cami-
nhada de trabalho árduo. Viver tedioso, sem perspectivas. Uma esfarra-
pada e seus trapos. Seguia a linha do bonde, jamais entrou em um. Cães 
latiam à sua passagem, talvez saudando a anciã trabalhadora.

A igreja de Santo Antônio recebia seu corpo magro, aos pés da 
Santa que intercedia por milagres para os necessitados. Devota da Mãe 
de Cristo, ela mesma uma provável santa, sóbria, sem maldade. Não 
aparentava ter sonhos. Seu futuro, retornar à casinha à tarde, em sua 
vida de formiguinha carregadeira.

O retorno a Santo Antônio, em sua cotidiana via crúcis solitária 
pelas ruas, isolada em seu pequeno barraco. Parecia não ver os astros: 
de dia o sol, à noite as estrelas e a lua. Ignorava a chuva Quiçá, os pingos 
fossem lágrimas que seus olhos não vertiam.

Não subiu o Morro para a solenidade de lançamento da Pedra 
fundamental do Santuário (atual Basílica, conhecida como Santuário-
-Basílica) em 9 de dezembro de 1956. Sua Igreja era a pequena Matriz, 
que acompanhava desde a inauguração, em 29 de maio de 1951.

Em 1963, extinção do serviço de bonde na capital capixaba. Indife-
rente, D. Domingas continuava carregando seus sacos nas costas.

Inauguração do Santuário sábado, 29 de maio de 1971, Dona Do-
mingas não foi. Vivia absorta em sua rotina e suas lamúrias silenciosas.
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Na infância não teve nenhuma espécie de brinquedo, nem mesmo 
uma simples boneca. Também não teve estudo. No fim da vida, não dei-
xou saudades.

Deixou escassos papéis, jogados nos lixo pelos moradores do Mor-
ro. Deixou a vida, foi a óbito em tempo chuvoso: suas lágrimas lançadas 
pelo bairro. Só a Natureza chorou, lamentando.

O bairro de Santo Antônio, a Pedreira (local mais alto do Morro do 
Pinto), a subida da agonia. A vida, seu calvário, a morte, sua redenção. 
Sepultada no cemitério do bairro, como indigente.

Sua estátua em um canto discreto como discreta ela foi, sem sequer 
ter o próprio nome identificado em sua honra, mas a localização não é 
justa com sua trajetória. Merece local de destaque na paisagem da capi-
tal capixaba e placa com seu nome e sua biografia. Porque D.Domingas 
faz parte da história da cidade de Vitória e do Estado do Espírito Santo.
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Uma ode às letras

Anaximandro de Oliveira Santos Amorim
Membro da Academia Espírito-santense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Es-

pírito Santo e da Academia de Letras de Vila Velha.

Ester Abreu Vieira de Oliveira (Muqui/ES, 1933) é uma escritora 
que dispensa apresentações. De seu vastíssimo e rico currículo, pode-
mos pincelar: Pós-doutora em filologia espanhola pela Universidade de 
Madri; Professora Emérita da Ufes; autora de dezenas de obras entre 
literatura, ensaio e crítica; membro de várias instituições culturais como 
o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES); da Acade-
mia Feminina Espírito-santense de Letras (Afesl); e da Academia Espí-
rito-santense de Letras (AEL), da qual é a atual presidente, a “presidente 
do centenário”, sendo a quarta detentora da cadeira 27, cujo patrono é 
Afonso Cláudio de Freitas Rosa. 

“Epifanias como se fossem crônicas” é um dos seus mais recentes tra-
balhos. Publicado pela Editora e Gráfica Formar, de Vitória/ES, em 2020, 
o volume conta com pouco mais de duzentas páginas, dentre textos e um 
apêndice com algumas fotos. No caso dos textos, o livro conta com 25 tex-
tos, divididos em três partes: 1) “O poder da palavra”; 2) “Entre os livros 
e a vida”; 3) “Telúricas recordações”. Com esmerado prefácio da escritora 
Josina Nunes Drumond, a Jô, também pós-doutora em literatura e outra 
grande intelectual capixaba, podemos afirmar que “Epifanias” é uma ode às 
letras, um devocional à arte da escrita que mescla conscientemente ensaios 
e crônica, numa prova do natural vaticínio da autora: o magistério. 

Começo pelo título que, para mim, resume muito bem a proposta 
do trabalho. Em primeiro lugar, a “Epifania”, em seu sentido avant la 
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lettre, daquela descoberta que se faz de repente e que abre janelas para 
uma nova realidade, caminhos para novas veredas. As epifanias de Es-
ter, indubitavelmente, se dão pela literatura: as letras são o fio condutor 
desse livro que se quer didático, em muitas vezes, confessional, em ou-
tras, como produto do espírito de uma mulher que começa descobrindo 
o mundo pelos livros, como ela mesma afirma, no texto “Letras trans-
formam a vida”:

Iniciática na leitura, eu cruzei a porta de um mundo mágico e 
dei entrada em outra realidade onde habitavam criaturas per-
seguidas, amorosas, vingativas, boas e más, belas e feias, que 
caminhavam por lugares diferentes dos que conhecia e que me 
revelavam os seus dramas cotidianos.

Outro termo que me chama a atenção é o sintagma nominal “como 
se fossem crônicas”. É sabido que a crônica é um gênero milenar e que 
muito se confunde com o relato, inicialmente, dos grandes navegadores 
e, mais tarde, dos jornalistas. O termo vem de Chronos, deus grego do 
Tempo, conhecido, na cultura dos helenos, como Aeon, muito difun-
dido como um dos Titãs, os deuses primordiais. Há, aí, portanto, um 
caráter híbrido, de efêmero e eterno, isto é, de um texto que flerta com 
o agora, sabendo que ele o deixará de ser, mas que será eternizado pela 
escrita, criando, assim, memória.

Ademais, dentro desse próprio sintagma, pinço a locução “como 
se”, portanto, comparativa. Ester é uma escritora experimentada, que 
sabe qual caminho seguir. Se os textos não são exatamente de crônicas 
“em sua pureza”, é porque são escritos em um tempo contemporâneo, 
em que a literatura dá passos cada vez mais largos à hibridez de formas. 
Decerto, o primeiro texto do livro, “Apontamentos da escrita e de seu 
caminhar com justificativas do seu fazer e o porquê” muito se aproxima 
de um ensaio, com ilustrações e até mesmo referências bibliográficas. O 
elemento literário, no entanto, está diluído no texto, em passagens que 
retomam elementos memorialísticos, havendo, aqui, a presença de mais 
um mito, como é do feitio da autora, o de Mnemósine, ou da memória:
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A necessidade de guardar os seus feitos ou o conhecimento do 
mundo, para preservar os fatos, levou o homem a criar a escri-
ta. Ela serve como memória de um povo. Assim, se de muitos 
povos e raças nada ou quase nada conhecemos, deve-se à falta 
de seu testemunho numa escrita.

A palavra, assim, tem o poder. Ela é o verbo e o verbo é Deus. 
Cultuar a palavra é, em última análise, estabelecer uma liturgia que es-
tabelece o jogo entre texto, leitor e autor, em seus diversos matizes. Ester 
Abreu tenta desvendar essa relação, apontando caminhos como em “O 
poder e a subversão da ordem” (“O Pós-moderno não limita fronteiras 
entre gêneros literários”), talvez, uma reflexão não apenas sobre a mar-
cha da literatura até o nosso contemporâneo, talvez uma forma de ex-
plicar o modus operandi do seu trabalho; ou retornando à forma fixa, no 
texto “Dos encontros ou dos desencontros do soneto”, verdadeira aula 
sobre o tema:

O soneto foi, durante várias épocas, amado, desprezado, valori-
zado, esquecido. Conquistou a Europa, nos cantos de variados 
poetas. (...) Foi tão relevante o seu emprego que passou a ser 
usado, não só nos temas amorosos, mas também nos satíricos 
ou num retrato psicológico, para demonstrar o fenômeno do 
riso e do humor.

Ester, que vive “Entre os livros e a vida”, canta “a comédia da vida” 
coadunando-a com a de Dante, em que a literatura é a chave para o pa-
raíso sem passar pelo inferno, nem pelo purgatório:

Vários fatores me fazem cantar a vida. Se ela é uma comédia 
na qual somos os atores, apoio-me para expressar a fantasiosa 
insatisfação, na esperança de melhores dias, na grande Comé-
dia de Dante Alighieri. Dessa forma, assinalarei que o amor é, 
ainda, o respaldo para a impulsão de melhoria neste mundo. 
Mas se as minhas fantasias e aspirações de um mundo melhor 
encaixam-se nos versos de Dante, é porque em cada homem há 
um poeta que justifica o seu mundo fictício.
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Este capítulo, em nosso ver, é, de fato, um intermezzo: nele, ainda 
encontramos textos com temas que versam no universo das palavras, 
como, aliás, é a tônica da obra como um todo; no entanto, Mnemósi-
ne, aqui, se vê mais presente, aumentando sua participação ao longo 
de escritos que preparam o autor para seu triunfo, na terceira parte do 
livro. Ainda nesta segunda parte, destacamos o capixabismo de “Rubem 
Braga, crônicas e cajueiro” e “Trovas e cancioneiro capixaba”, que mos-
tram a pujança da nossa terra até aportar na Muqui natal da autora, no 
capítulo “Telúricas recordações”, cujo título traz duas palavras chaves: 
“telúrica”, ou seja, do seu rincão natal, cidade de casarios, causos, fan-
tasias e fantasmas, missas, ladainhas e brincadeiras; e “recordações”, em 
que a Memória se faz soberana.

Aqui encontramos a presença de uma outra voz, ainda que da mes-
ma autora: a da menina interiorana, vivendo em um mundo conser-
vador e que, nem por isso, retirou dela a vontade de ganhar a “cidade 
grande”, nem que fosse uma capital com muito menos almas que a de 
hoje: “O quintal era o palco para a representação dos sonhos. Sobre os 
galhos da mangueira, que ficava na beira do rio, lia. Era meu escritório.” 
(crônica “O silêncio onírico da casa”). 

Ou como os “Casos e causos”: “Em minha infância, como costuma 
acontecer com quase todas as pessoas, ouvi muitas histórias fantásti-
cas narradas por parentes, serviçais, amigos e vizinhos”. E assim foi se 
formando a menina, num mundo de sonhos, embalados pela literatura 
oral e escrita, misturando fantasia e realidade, mesclando o rio, o trem, 
o casarão dos Rambalducci, com a mula sem cabeça, o saci Pererê ou o 
circo do fim de semana, os moinhos de vento de Dom Quixote e tudo o 
que forjaria a intelectual, tantos anos depois. 

Ler “Epifanias como se fossem crônicas” é ser convidado à desco-
berta pelo olhar sensível da autora. E se foi Barthes quem preconizou 
“a morte do autor”, no que a obra passaria por uma reescritura graças à 
apreensão do signo linguístico e a criação de outros, por quem se aven-
tura pelas letras, ouso afirmar que ler a obra de Ester torna a autora ain-
da mais viva e, mais além, nos faz descobrir o mundo pelo sensível olhar 
de quem a vida inteira deixou-se apaixonar pelas palavras. 
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Discurso de boas-vindas ao acadêmico 
Romulo Filippe

I 

Existe, na rua 25 de março, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, 
sul do Espírito Santo, um belo imóvel, de número 166. Uma casa em estilo 
eclético, sem afastamento, pintada na cor verde, cuja entrada se faz por um 
pórtico. Uma linda escadaria chega até uma varanda suspensa, ornada por 
balaústres que também fazem a composição arquitetônica dos muros do 
imóvel. A construção já é, por si só, um agradável espetáculo ao olhar. Mas, 
além do seu valor histórico, ela guarda um outro, de cunho cultural: foi ali 
que dois expoentes da literatura, os irmãos Newton e Rubem, passaram in-
fância e parte da juventude, sendo Rubem, indubitavelmente, o mais ilustre 
habitante do imóvel, de tal arte que muita gente se refere à construção, cha-
mada, oficialmente, “Casa dos Braga”, como “Casa do Rubem Braga”. 

Eu estive lá, em 2018, quando relancei um livro na 7ª Bienal da cidade, 
levado pelas mãos de duas amigas, conterrâneas de Rubem: Claudia Sabba-
dini e Maria Elvira Tavares Costa, esta última que, com seu jeito e voz doce, 
é a aguerrida guardiã da história dos Bragas! E por entre salas e quartos 
grandes e pequenos, fiquei encantado com os móveis, com os quadros, com 
a intimidade daquela família; há, ali, uma estátua em tamanho natural do 
velho Rubem, que o traz redivivo; e uma relíquia, em específico, que cha-
mou sobremaneira a minha atenção: a máquina de escrever do cronista. 

Se tanta história, tanta literatura deixou-me, um simples visitante, tão 
arrebatado, imagino o que seria tudo aquilo para um garoto, vizinho daque-
la casa, ao lado da qual passava, todos os dias? Seu nome: Romulo Filippe. 

Filippe nasceu na terra de Rubem Braga, em 1974. Vindo de uma fa-
mília humilde, de pai taxista e mãe dona de casa, caçula dos homens, em 
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uma família de cinco irmãos, o jovem, que morava a 500 metros do casa-
rão dos Bragas, afirma que foi Rubem o seu maior incentivador. Não havia 
biblioteca em casa, nem o hábito da leitura era tão arraigado, mas havia o 
amor e o incentivo dos pais, de um lado, e a sombra do casarão, do outro. 
E, nestas inexplicáveis conexões com Deus, o Acaso, o Destino, as Musas 
ou quem queira, essa fórmula foi a mola propulsora para o ávido leitor que, 
mais tarde, tornar-se-ia o escritor. 

O interesse pelas letras começa, portanto, bem cedo: o garoto Romulo 
começa a devorar histórias em quadrinhos, geralmente, aventuras, como as 
do Conan; ao mesmo tempo, seu imaginário é estimulado pelas adaptações 
desses heróis para o cinema de Hollywood: Conan, Gladiador, Robin Hood, 
Braveheart... Todo esse caldeirão forjaria o escritor apaixonado por aven-
turas medievais, autor de textos precisos, imagéticos. Ele estava em uma 
verdadeira ebulição: lia um livro por dia, sem se descuidar dos canônicos. 
Rubem Braga e Manoel Bandeira estão entre os seus preferidos, o primeiro, 
por uma questão óbvia, e, o segundo, “por sua visão triste da morte”.

Em nossa opinião, porém, o primeiro “ponto-chave” na carreira de 
Romulo Felippe se deu aos 11 anos: levado pelo pai, até a já extinta loja 
Dadalto, em sua cidade, para ganhar um presente de fim de ano, o futuro es-
critor preferiu, no lugar de uma bicicleta, uma máquina de escrever Olivetti 
portátil. Felippe sela, com isso, o seu compromisso com a escrita e trabalha 
em prol da realização de um sonho: viver da palavra. E assim ele fez, dati-
lografando historietas que ele mesmo inventava, seus “livrinhos”, que ele 
confeccionava à mão, mas que, doravante, davam à brincadeira tons cada 
vez mais sérios. Um dos títulos é curioso: “Sem rumo, nem remo”. Estaria o 
pré-adolescente perdidamente apaixonado pelas Letras? 

Tanto amor pela palavra fez com que o jornalismo fosse um caminho 
natural na vida do jovem. Precoce, aos 14, já era contratado como estagiário 
(ou, no jargão jornalístico, “foca”) no jornal “O Brado”, do jornalista José 
Paineiras, conhecido por defender causas raciais. Antes disso, Felippe já pu-
blicava crônicas não apenas neste jornal, mas também no “Correio do Sul” e 
em “O Arauto”. O contato com a redação fez com que sua escrita tomasse os 
contornos de hoje. Quem trabalha em jornal sabe o valor da palavra precisa, 
ou “le mot juste”, como diriam os franceses: “Entre duas palavras, escolha a 
mais simples; entre duas palavras simples, escolha a mais curta” (Paul Va-
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léry). Nada pode ser desperdiçado, nada pode estar obscuro. E o tempo é 
um inimigo que só pode ser vencido com perseverança e disciplina.

O segundo “ponto-chave” na carreira de Romulo se dá aos 18 anos de 
idade: durante uma viagem a trabalho a fim de cobrir a Feira do Mármore 
e Granito de Verona, Itália, o jovem aproveita uma folga de três dias e pas-
sa a visitar monumentos históricos, encantando-se imensamente com os 
castelos medievais. É daí que duas outras paixões nascem: História e Idade 
Média, mais precisamente, os castelos dessa época. O fato, que, anos mais 
tarde gera uma “websérie” chamada “Caçadores de Castelos”, produzida 
para o jornal “A Gazeta”, será crucial para que o futuro romancista abrace 
esta temática, por ele dominada com maestria. Soma-se a isso, também, 
os romances de um autor londrino, Bernanrd Cornwell, autor de fantasias 
medievais.  

A carreira de Romulo, no jornalismo, é bem sucedida: com apenas 20 
anos, ele se torna Secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de 
Guaçuí, outro município do sul do Estado. Torna-se editor, também bastan-
te jovem, do jornal “O Espírito Santo”, o que marca, para nós, um terceiro 
“ponto-chave” em sua carreira: o empreendedorismo. Felippe é uma daque-
las raras almas que conseguem conciliar tino comercial com arte. E é deste 
casamento perfeito que ele, depois de tantas redações, dirige, com sucesso, 
dois veículos, até hoje: a “Revista Viver!”, que circula ininterruptamente, há 
20 anos, no sul do estado e é voltada para saúde e qualidade de vida; e a 
“Revista Caminhões”, de circulação nacional, há 16 anos, cujo portal, cami-
nhoes.com, é o maior portal de notícias deste assunto no país. 

Estava, assim, pronto - e suficientemente maduro - o escritor.

II

Romulo Felippe possui três livros publicados, os três em prosa, res-
pectivamente: “O monge guerreiro”; “O reino dos morcegos”; e “O farol e a 
tempestade”. Todos os três com esmerado trabalho de pesquisa e alta qua-
lidade gráfica. 

A gestação de “O monge guerreiro” vem de uns quatro anos antes de 
seu primeiro lançamento, em 2016. Após passar quase meia década visi-
tando castelos, o autor se debruçou a pesquisar histórias locais, jornadas de 
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cavaleiros templários. O argumento para a trama, no entanto, veio de uma 
lacônica nota de rodapé de livro: constava que o Imperador Constantino 
havia saldado as dívidas da França por meio de relíquias. Tão pouca infor-
mação foi o suficiente para que o autor elaborasse, em seu imaginário, quase 
400 páginas de história, passando por um prólogo e dez partes contendo, 
cada qual, uma média de sete a dez capítulos, cada um com em torno de 
três a cinco páginas. 

A história gira em torno de Bastien Neville, um nobre cruzado fran-
cês, e sua turma, a impedir Slatan Mondragone, o temível Rei Negro, de se 
apossar das relíquias sagradas. São uma centena de personagens, em uma 
trama dinâmica, que mistura amor, guerra, drama, em praticamente toda a 
Europa e Terra Santa. 

O livro foi lançado, originalmente, em 2016, pela Drakkar, uma edi-
tora independente, com uma tiragem de 2.000 exemplares, todos vendidos 
em cinco meses, o que levou o escritor a ser mencionado pelo grupo “Reino 
dos Livros”, de uma rede social. 

Mais tarde, “O monge guerreiro” é reeditado, em 2018, pela Cavaleiro 
Negro, de São Paulo. O livro também ganhou tradução para o inglês e para 
o italiano, sendo editado, por lá, pela Newton Compton. Ao todo, são mais 
de 30 mil exemplares, o que faz do autor um “best-seller” incontestável, um 
sucesso internacional e um orgulho para o Espírito Santo, num feito raríssi-
mo em nossa literatura, sobretudo se se pensar em um autor que continua 
residindo aqui no Estado! 

Ainda pela Cavaleiro Negro, no mesmo ano, sai o infantojuvenil “O 
reino dos morcegos”. A fórmula é parecida: uma aventura na Idade Média. 
A história se deu após uma viagem do autor com sua esposa para a cida-
de medieval de Carcassone, na França. A trama gira em torno de Fred, o 
“Morceguito”, um simpático morceguinho adolescente que nasce com uma 
característica inusitada: ele é albino! Sua missão é ajudar o príncipe Frank e 
a princesa Yasmin a salvar o reino do pai destes, o Rei Dillon, das garras do 
Rei Negro e sua ajudante, a bruxa Maldiva.

“O Farol e a Tempestade” foi publicado pela “Novo Conceito”, também 
de São Paulo. Trata-se de um volume de quase 300 páginas, dotado de um 
prólogo e 47 capítulos, cada qual de quatro a cinco páginas cada. A história 
gira em torno de Sam e Anne. O rapaz mora em uma ilha fictícia, no Cari-
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be, de nome Farethon, em um farol. Em um dia de tempestade, resolvido a 
atentar contra si próprio, Sam testemunha um acidente de avião, próximo 
de onde está, e, num ato de bravura, se precipita ao mar, conseguindo salvar 
Anne. A paixão entre os dois é imediata, com direto a todas as reviravoltas 
de uma trama cinematográfica. Segundo o autor, a ideia era que o leitor 
“visse” a história, no que ele lança mão de artifícios muito semelhantes ao 
de um roteiro de um filme.

Redundante, a esta altura, dizer que essa linguagem permeia a prosa 
de Felippe. Seus livros contam com uma estrutura semelhante: exceto “O 
Reino dos Morcegos”, os outros dois são dotados de um prólogo, preparan-
do o leitor para o que será descortinado. Pode-se afirmar que o primeiro 
capítulo do infantojunvenil faz as vezes de um texto introdutório, também. 
Os capítulos são curtos, as frases, diretas e ágeis, o que facilita a leitura e até 
as pausas. Chamo atenção a esta passagem “O Monge Guerreiro”1 :

“De olhos azuis e cabelos longos, o jovem monarca veste apenas 
uma humilde e esfarrapada túnica de penitente. Um leve tecido 
encobre suas mãos para que não toquem as santas relíquias. O 
poderoso rei caminha descalço como se fosse o mais pobre dos 
homens, carregando com apreço e devoção a Santa Coroa e a 
Lança de Longinus em um cortejo triunfal pelas ruas de pedra”.

É sabido que o advento do cinema teve, em seus primórdios, o teatro 
como paradigma. Se partirmos de um ponto de vista aristotélico, que clas-
sificava os gêneros em épico, lírico e dramático – e se levarmos em conside-
ração o texto teatral divorciado da adaptação, podemos afirmar que teatro é 
literatura. Há, no entanto, controvérsias quando ao roteiro. Os manuais do 
assunto são unânimes em afirmar que roteiro é roteiro, literatura é literatu-
ra, como, por exemplo, ensina o realizador capixaba Jovany Sales Rey, em 
seu “O papel do cinema: guia prático do roteiro cinematográfico”2 :

“Teatro é a arte do diálogo, ao contrário do cinema, que é a arte da 
imagem (...). Quanto à literatura, quando se escreve um conto ou 
um romance, a intenção é induzir o leitor à imaginação, forçando-

1 Prólogo (s/p).
2 Página 25.
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-o a criar suas próprias imagens mentais para embarcar na histó-
ria, ao passo que o roteiro é um manual de instruções direcionado 
para uma equipe de trabalhadores especializados (diretor, técnicos 
e atores), que o usarão para construir imagens e entregá-las pron-
tas para o espectador consumir. (...) Objetividade, clareza e enca-
deamento lógico são os requisitos a serem perseguidos”.

De fato, na construção de um roteiro, seriam dispensáveis figuras de 
linguagem tão caras à literatura, como hipérboles, metáforas, sinonímias, 
onomatopeias... Mas, e quando a literatura resolve abraçar a objetividade, 
clareza e encadeamento lógico do roteiro, a fim de tornar a experiência da 
leitura ainda mais imagética? Trago, aqui, um excerto de “O Farol e a Tem-
pestade”, para confirmar, realmente, como o leitor “vê” a história3:

“‘O Senhor tem uma última chance de provar que estou erra-
do. Fale agora ou cale-se para sempre...’ Suas últimas palavras 
ecoadas na altura impiedosa do farol fagulham em sua mente 
tão vívidas quanto o acelerar das batidas de seu coração. Ra-
pidamente, Sam retira a corda do pescoço e salta de volta ao 
cômodo, arrancando um ranger do piso de madeira. Pega um 
binóculo e uma lanterna da velha prateleira e, sob o olhar assus-
tado de Charles – que se aquece ao pé da lareira - , inicia uma 
descida abrupta pelos cerca de duzentos degraus da escada em 
espiral. Iluminados pelo facho de luz da lanterna, seus passos 
firmes fazem trepidar a velha estrutura de ferro.”

A versatilidade da linguagem de Romulo Felippe é tanta que ele, den-
tro de sua proposta, consegue até mimetizar os falares dos adolescentes, 
como nesta passagem, a primeira de “O Reino dos Morcegos”4:

“Meu nome é Fred. Frederico, na verdade. É que só a minha 
mãe me chama dessa forma – principalmente quando está zan-
gada comigo. ‘Frederico, não faça isso, menino!’, costuma gritar. 
Logo que nasci, meu pai tratou de criar esse apelido, Fred. Mas 
meu velho não está mais aqui entre nós, e isso é uma longa 
história”.

3 Página 21.
4 Página 14.
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Há uma paradoxal tendência em não se valorizar o infantojuvenil nos 
estudos literários, ao mesmo tempo em que o paradidático é adotado em 
várias escolas, muitas vezes, até, adquirido em editais, tornando-se o gênero 
mais vendido. Romulo, ao se debruçar sobre a escrita para “crianças”, de-
monstra essa sensibilidade, quiçá resgatando o menino de Cachoeiro, que 
morava perto dos Bragas. Em uma atitude coerente com o texto, ele convida 
a jovem Sarah Cohen, também escritora, que, aos 12 anos de idade, lê e 
prefacia o livro, vaticinando5:

“Para arrematar minha ideia, posso dizer que esta história vai 
levar você a uma volta no tempo e a uma emocionante aventura 
pelo mundo dos morcegos. E posso garantir: seu olhar sobre 
esses pequenos seres nunca mais será o mesmo...” 

III

Em várias entrevistas, facilmente encontráveis na internet, Romulo 
Felippe sempre se autodenomina “autor de fantasia”. Ouso, no entanto, dis-
cordar da conotação dada pelo autor ao sintagma, uma vez que, a rigor, toda 
literatura é fantasia. É imanente ao texto literário a linguagem conotativa, a 
hipertextualidade e a verossimilhança, como tal, um pacto subjacente de 
verdade que encontra contorno nos limites do texto. É Massaud Moisés, na 
obra “A criação literária: prosa”6, quem afirma: 

“De que resulta esse poder demiúrgico do romancista? (...) o ele 
utilizar com exclusividade e com franca liberdade os recursos 
da prosa de ficção. O romancista não sofre (ou não deve sofrer) 
coação de qualquer espécie, salvo aquela imposta pela própria 
obra que pretende criar.”

Antonio Soares Amora, em sua “Introdução à Teoria Literária”, asse-
vera: 

5 Página 09.
6 Página 97.
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“De tudo isto temos que concluir que um escritor não é apenas 
um homem que pensa e sente de modo diferente do comum dos 
homens; é também um ‘artista’, que se empenha, tecnicamente, 
na expressão estrutural de sua obra, para que a estrutura obtida 
seja a mais adequada ao conteúdo que se deseja expressar e a 
mais eficaz para levar o leitor a compreender e sentir sua obra”.

Desta forma, Romulo Felippe não é um “escritor de fantasia”: ele é um 
“escritor”. Entendo a literatura como algo unívoco, porém, o Humano tem 
necessidade de classificações e rótulos e este foi cunhado para denominar 
uma gama de autoras e autores alijados da crítica literária. Esta “fantasia”, no 
entanto, não tem a ver com a “Literatura Fantástica” latino-americana, dos 
anos 1950/60, sobretudo, com expoentes como Borges, Cortázar, Casares, 
Márquez e, em certo modo, no Brasil, Dias Gomes e Jorge Amado que, em 
minha opinião, não se encaixaria, exatamente, neste padrão. 

Estes “autores de fantasia” inspiram-se em outro cânone, de tradição an-
glófona, que tem como expoentes autores como Stephen King, J. R. R. Tolkien, 
C. S. Lewis e J. K. Rowling, por exemplo. Muitos são os escritores brasileiros 
que escrevem neste estilo, tais como André Vianco, Eduardo Spohr, Carolina 
Muñoz, Raphael Dracon, Eliana Louzada e, claro, Romulo Felippe. Suas his-
tórias, de tramas férteis, complexas, arrebatam uma leva enorme de leitores, 
em sua maioria jovens, como nunca se vê em nosso país. São jovens que têm 
nesses livros a porta de entrada para o exercício da literatura e que podem, 
inspirados por eles, criar, também, suas próprias histórias. 

Desta feita, eu me comprazo em ver a Academia Espírito-santense de 
Letras acolher um autor do quilate de Romulo Felippe, seja por sua traje-
tória, meticulosamente calculada, muito bem empreendida, seja pelas suas 
obras. Romulo fica conhecido como “o acadêmico do Centenário”, pois 
quiseram as Musas que o autor tomasse posse logo após o aniversário de 
100 anos da instituição. Não é para qualquer casa, principalmente quando 
se fala de Cultura em um país que anda, cada vez mais, dando provas de 
orgulho à ignorância! Felippe foi eleito durante a pandemia, em uma elei-
ção totalmente virtual, a primeira da nossa história. A Academia Espírito-
-santense de Letras não é uma anciã esclerosada, ao contrário, é uma ins-
tituição que conseguiu manter a tradição, modernizando-se. Acolher um 
autor que traz tanta novidade, que chega com o fôlego do contemporâneo, 
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de um novo paradigma, de uma nova tradição, mas que mantém o amor e 
o compromisso com as letras como princípio, nos enche de júbilo e nos faz 
confirmar a certeza da nossa escolha. 

Romulo Felippe: quiseram as mesmas Musas que, nesta noite, eu fosse 
o arauto da Academia e é em nome dela que eu lhe digo: Seja bem-vindo 
à Academia Espírito-santense de Letras! Seja bem-vindo à imortalidade!
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Lembrando a poesia na já centenária 
Academia Espírito-santense de Letras 

Ester Abreu Vieira de Oliveira
Escritora. Cadeira 27. Presidente da AEL.

 Há, no Espírito Santo, uma abundância de poetas, como atestam 
várias obras individuais e antológicas das várias academias do ES, como 
as da Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL) e as da  
Academia Espírito-santense de Letras (AEL).

Quanto à AEL, apresenta e reapresenta obras de escritores ca-
pixabas em suas coleções, tanto na coleção José Costa ou na Coleção 
Roberto Almada, revivendo autores, com estudos críticos sobre poetas 
capixabas, como os feitos sobre: Mendes Fradique, Marly de Oliveira, 
Narciso Araujo, Guilly Furtado, Geir Campos, Miguel Marvilla, e  Hay-
deé Nicolussi. 

Em 1934, a Editora Adersen, no RJ, publicou a obra Poetas Capixa-
bas de José Victorino de Lima e a AEL, com o apoio da PMV, em 2018, 
a republica. Essa obra contém poemas de 58 poetas. Entre eles havia três 
de Muqui: Rozario Rizzo, seu irmão, o médico, que foi deputado Estadual 
e Prefeito da cidade, e meu padrinho, Milleto Rizo, e o farmacêutico Se-
bastião Tâmar, Entre esses 58 poetas havia uma mulher: Maria Antonieta 
Tatagiba, que hoje é patrona da Cadeira 32, e única mulher a obter tal 
tributo na AEL. Essa escritora foi, também, honrada em São Pedro de 
Itabapoana, sua terra natal, com seu nome na Academia de Letras de lá. 

A AEL publicou, em 2011, com o apoio da PMV, de Thelma Maria 
de Azevedo, Dicionário de Poetas Capixabas, com 237 páginas. Nessa 
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obra de A a Z, foram feitas 247 biografias de poetas capixabas. Mas no 
site Poetas Capixabas Thelma Azevedo inscreveu 1270  poetas e 8.500 
poesias.

 Na AEL fazem parte das 40 cadeiras, neste percurso de cem anos, 
137 membros efetivos, não mencionando aqui os membros correspon-
dentes. Entre os acadêmicos existem publicações de trovas, pensamen-
tos, haicais, canções, breviários, épica, aldravias, glosas, poemas livres 
e sonetos de 8 patronos e 50  poetas. Os poemas líricos de acadêmicos 
têm recebido prêmios nacionais e internacionais.

Já fiz apresentações de alguns poemas de poetas da AEL, por exem-
plo, Jorge Elias Neto, Oscar Gama, Miguel Marvilla, Humberto del Ma-
estro, Atair Cagnin, e Wanda Alchimim. O último estudo que está para 
sair na UFES, NEPLES é sobre os sonetos, com a temática do amor, de 
Matusalém Dias de Mouro, organizado por Maria Mirtis Caser e eu. 
Mas são tantos os poetas acadêmicos e tão bons que nosso tempo não 
pode abarcá-los em estudos, só em leituras de suas obras.

Então, reafirmo, como a produção lírica é muito rica na AEL, e dá 
margem para uma continuidade de estudos, se torna difícil escolher obras 
para apresentar como exemplo desse gênero entre os acadêmicos e ou  
destacar o seu autor. Porém, como procuro enfatizar a AEL, para lembrar 
os seus 100 anos, eu me debruçarei, como se eu estivesse num campo es-
curo e com uma vela acesa, na escolha de um autor e uma obra sua.

Nessa difícil procura, resolvi falar de uma acadêmica amiga que 
vem se dedicando aos ensaios, contos e crônicas com excelência e é 
poeta sensível e internacional: Josina Nunes Drumond (Jô Drumond), 
ocupante da cadeira 32, que tem como patrona a poetisa citada na obra 
de 1934, de José Vitorino Maria Antonieta Tatagiba, a primeira mulher 
capixaba a publicar um livro de poema, no RJ. 

Não mencionarei de Jô seus múltiplos prêmios, nem seus títulos e 
obras diversas, mas três obras poéticas: Uma de 2005, com 57 poemas, 
Charneca, com a maioria deles em métrica livre, e o prólogo de signifi-
cativa poeta capixaba, Marilena Soneghet.

Essa obra de Jô Drumond tem temas variados, seja o relacionado 
com a sua infância, com a vida familiar na fazenda, ou de sua região 
mineira, por isso o eu poético dirá na introdução do poema DIVAGA-
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ÇÕES (p. 280): “Mergulho em infindos devaneios/ Palmilho do tempo a 
vastidão/ À vida por novas sensações”. Em seu mundo onírico Jô cons-
tantemente relembra pessoas e situações e obras literárias. Mas, como 
vem se dedicando a estudos literários, ela se preocupa com o fazer poé-
tico e em AGRURAS DA POESIA (p. 31), em um metapoema questiona 
e põe a difícil ação de criar em jogo: “Por onde começar?/ Como se 
expressar?/ Lápis em riste/ papel em branco/ Grafite em franco ataque/ 
Amargura do poeta/ Risca e rabisca o papel/ [...]. 

Prestando um tributo a Platão, no poema ALEGORIA DA CA-
VERNA (p.71), explica a poeta: “A caverna é meu mundo/ O prisioneiro 
sou eu/ Cativo de mim mesmo/  Agrilhoado ao medo/ preso à ilusões/ 
não vejo a luz/ Persigo sombras, silhuetas/ Cambiantes miragens. [...].

Jô renasce num arquétipo adormecido no fundo do inconsciente 
e explode na imagem de um passado longínquo, no qual ecoam ecos 
e nascem imagens poéticas da casa, da família, da vida na fazenda do 
“Capão Chato”, dando abertura à Charneca, (p. 15): “Com memória la-
cunar,/ ressuscito tempos idos/ bons fragmentos vividos/ na fazenda 
Capão chato/ incrustada na distante/ e saudosa Charneca.. // capão, 
capuão u caapuã/ é bosque isolado/ é mato insulado/ aglomerado/ em 
pleno descampado;/charneca é vegetação xerófila/ nativa em regiões in-
cultas.// nesse torrão/ nasceu e cresceu/ o clã Nunes Valadão. [...]”

Como amante da língua francesa e professora desse idioma, Jô, em 
2009, publicou Filigranas poéticas/ Filigranes poétique, 66 poemas bilín-
gues, português e francês, com uma estrofe cada um.

Segundo a autora, o objetivo de fazer poemas curtos era uma forma 
de presentear o leitor facilitando-lhe o transporte e a oportunidade de ler:

Esse libreto, em formato reduzido, pode acompanhar o leitor 
aonde quer que ele vá, nas diversas circunstâncias, com a pre-
tensão de atenuar a carga de tensões, de preocupações e de vio-
lência do dia-a-dia, graças à leitura de pequenos escritos poéti-
cos e de pensamentos. (p.5).

Os curtos poemas dessa obra são pensamentos filosóficos; sobre 
a dor, o absoluto, as lembranças o sonho, em fim, vários sentimentos 
humanos. Cito “O  avarento II, (L´avare II)” e “Dédalo (Dédale)” (p. 



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 28, 2022

14 e 15) que remetem a dois conhecimentos da autora, e nos oferece, 
com uma intertextualidade com o avarento, a obra teatral de L`Avaré, 
de 1668, do escritor francês, Jean-Baptiste Poquelin (Molière),  e com  
Dédalo, o arquiteto do labirinto, o mito do minotauro, acentuado na 
obra poética de Ovídio. 

O AVARENTO II    L AVARE II

Com mantas de avareza  Ayant des manies d`avarice
               chora                 Il pleure
uma lágrima de cada vez  Une laime à chaque fois
          por precaução         par précaution

DÉDALO

No labirinto da vida
Em cada caminho,

Um minotauro nos espreita.
Em qualquer direção.

A cada passo,
A cada minuto,

Ele mais se aproxima

DÉDALE

Dans le labyrinthe de la vie,
a chaque chemin,

un mionotaure nous guête.
dans toutes les directions,

à chaque pas,
á chaque minute,

il s´approche davantage.

Jô é Graduada em Letras e Artes Plástica e Doutora em Comunica-
ção e Semiótica, em 2021, e, em plena pandemia, nos presenteia a obra 
bilíngue POÉMÁQUA Poemas e Aquarelas, brinde para nossos olhos e 
sonhos. Nessa obra o pictórico entrelaça palavras e reforça a mensagem 
lírica. Mas Jô contempla a natureza e a vida ao seu redor com emoção 
e procura sentir prazer ao expressá-las. Há nos poemas uma estrutura 
espiritual sem um arcabouço lógico.

O poema Ventania/ La bourrasque (p. 59-60), que vem depois de 
uma aquarela, numa paisagem onde se movimentam as palmas de sete 
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palmeiras, predominado o verde, é um exemplo de pulsão poética de 
Jô. “Observo a ventania/ recriando nuvens em céu varrido/ espalhando 
incertezas vida adentro/ tecendo dores em meu peito [...]”/  “J´observe 
la bourrasque/ qui récrée des nuages dans um ciel balayé/ qui répand 
des incertitudes dans ma vie/ et tisse des douleurs dans ma poitrine [...]”.

As firmes palmeiras com suas palmas balançantes são como nuvens 
em movimento. Esta comparação leva o eu poético a se descobrir, a ter 
coragem para enfrentar um oculto temor. “É preciso apagar a luz/ para 
enxergar as trevas”//Il faut éteindre la lumière/ pour voir les ténèbres”.

No metapoema bilíngue, português/ francês, Caminho literário 
Chémin littéraire (p. 22-23), poema premiado no concurso do Clube 
dos Trovadores Capixabas, 2º lugar, em 2017, antecedido pela aquarela 
de uma paisagem cortada por um caminho sinuoso entre árvores, os 
versos tecem uma biografia poética da autora. As três estrofes são titu-
ladas em negritos pelos versos 1- “Meu caminho é heterodoxo”, 2- “Meu 
caminho é poético”, 3- “Meu caminho é literário”. A conclusão do poe-
ma está nos versos em negrito: “No desvão das entrelinhas/ encontro o 
sentido da vida”. 

Em POEMÁQUA Poemas e Aquarelas sentimos o escritor diante 
da realização de sua obra, compartilhamos de seus anseios e de seus 
objetivos, enriquecemo-nos com o saber que poeticamente transmite 
nas imagens verbais e visuais. Muitos poemas trazem dedicatórias afir-
mando a afetividade, a admiração ou o reconhecimento de Jô a poetas 
franceses, como Rimbaud, ou a escritores brasileiros, como Guimarães 
Rosa, a obras brasileiras ou estrangeiras como Dom Quixote, e Grande 
sertão, a amigos como o seu cardiologista, Jorge Elias e, gentilmente, me 
inclui nas dedicatórias com ERRÂNCIA/ ERRANCE (p. 28-31), depois 
de uma aquarela, em homenagem a Cervantes com dois cavaleiros, ale-
goricamente representando Sancho Panza e Dom Quixote, numa paisa-
gem onde se encontram moinhos de vento.
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ERRÂNCIA
Dom Quixote

(Para Ester Abreu

Em chão batido
a trote manso
olhar errante
cavalga triste
e taciturno

o Rocinante
buscando o nada

que se dissipa
A cada instante.

No compasso de seu passo
segue sempre rumo a parte alguma.

ERRANCE
Don Quichotte

(Para Ester Abreu

Sur le sol battu
au petit trot

regard errant
chevauche triste

et taciturne
le Rocinante

em quête du néant
qui se dissipe

a chaque instant.

Au compas de son pas
Suit toujours vers nulle pat.

Heidegger em a Arte e poesia (1988 p. 63), afirma que a essência da 
arte é colocar a verdade do ser e esta é o belo. E a verdade da arte poética 
de Jô em POEMÁQUA Poemas e Aquarelas está em ilustrar a mensagem 
dos dois aspectos o poético da pintura e o do poema. Em cada aquarela 
encontra-se a essência poética e, nesse jogo, entre a palavra e a imagem, 
Jô brinca com as letras, colore um mundo de formas e técnicas. Poemáti-
ca se divide em três partes: Diversos, Reflexões e amores.  Ler os poemas 
contidos nessa obra é viajar por um campo cultural rico e sensível.

A arte poética não é só confissão do artista. É onde ele encontra 
ecos de sinceridade de todos os homens. Ele se torna, com sua arte, o 
porta-voz da humanidade nos destaques que dá aos arquétipos huma-
nos. Como o intérprete de cada um de nós, diz de uma maneira admirá-
vel e autêntica o que nos falta para a manifestação de nossa emoção, não 
porque nos quer ensinar nada, mas porque procurar apresentar-nos o 
objeto de sua revelação. E Jô, nessas três obras que aqui incluí, tornou-se 
neste meu texto a nossa representante, dos poetas da AEL.
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Reflexões sobre a narrativa

[...] el vertiginoso regressus in infinitum es caso aplicable a todos 
los temas. (BORGES, 1983, p. 116)

A declaração de que a irrealidade é a condição da arte, é um cha-
vão, mas me apoio para estas reflexões no saber borgeano, da problemá-
tica dialética do conhecimento: conhecer é reconhecer, isto é, é preciso 
ter conhecido para reconhecer. Não se pode, portanto, criar um novo 
sem que exista um anterior,

Tomando como exemplo em A paixão de G.H, de Clarice Lispec-
tor, as ações de uma personagem diante de uma barata esmagada na 
porta do armário. Ela sente nojo e, angustiada, vive um momento epifâ-
nico, consciente de sua solidão. Mas antes desse encontro com a barata 
existe todo um processo: no andar 13º de um edifício: uma mulher toma 
café sozinha, a empregada foi embora, ela gosta de limpeza e tem horror 
de baratas.

Volto a Borges, epigrafado aqui, apontando que para ler sua obra 
não se devem buscar significações lógicas. A realidade de sua ficção é 
interna, ou seja, está dentro da realidade ficcional, porque não existe 
na obra literária limite para real x irreal, lógico x irracional. O texto é 
a realidade em sua totalidade. Nele se constrói um mundo mágico com 
elementos simbólicos e míticos e nele, articulando-se com a realidade, 
está a utopia, instrumento de crítica social.

A literatura, para estabelecer seu discurso e se assemelhar ao real, 
põe uma máscara de verossímil recriando pessoas, datas, lugares. Nessa 
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edificação se projeta o real com o irreal, para dar sentido a tudo o que 
seria absurdo. E Borges, em Discusión (1983, p. 116), no final de “Ava-
tares de la tortuga”, conclui que sonhamos um mundo completo mas 
deixamos nele ocos que mostrarão sua incompletude:

Nosotros (la indivisa divinidad que opera en nosotros) hemos 
soñado el mundo. Lo hemos  soñado resistente, misterioso, vi-
sible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero hemos 
consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de 
sinrazón para saber que es falso.

Criar um mundo é imaginá-lo e torná-lo acessível a outros essa 
fantasia, mas há necessidade de uma forte aparência de veracidade que 
produza uma dúvida para provocar o prazer da leitura. Borges (1982, 
79) esclarece que a magia do texto está no casual, e é onde se anteci-
pam os pormenores lúcidos e limitados próprios do romance. Essa é a 
verdade da arte poética com mira inteligível para o leitor. Nela se evita 
a realidade visual, para centrar-se no imaginário, recurso cujo intento 
só a arte da palavra pode realizar, deixando de ser imediatista como a 
arte visual. No entanto, o prazer estético tem de trazer surpresa, de ser 
perspicaz, nesse concatenar misterioso de ideias.. 

Borges, em “El arte narrativo y la magia”(1983, p. 78), declara que 
indicar de imediato o acontecimento desejado numa narrativa é supri-
mir a maior parte do prazer, porque a felicidade está na descoberta e, 
ainda, adiciona apontamentos sobre a problemática da causalidade nas 
narrativas afirmando a importância da sedução: “[...] la magia es la co-
ronación o pesadilla de lo causal, no su contradicción”, antes de uma 
história, alguns episódios a devem anteceder: “Todo episodio, en un 
cuidadoso relato, es de proyección ulterior”

A arte literária, sempre articulada com a imaginação, é flexível e 
possível desde que verossímil na utilização de frases inteligíveis. Como 
a arte opera por seleção, a verdade da poética tem necessidade de uma 
forte aparência de veracidade que, ao mesmo tempo, produza uma dú-
vida, por isso a incompletude é um dos princípios básicos da produção 
literária e a insuficiência informativa é condicionada por princípios es-
téticos, por gênero, estilo do escritor, época, público alvo leitor, esco-
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la ou movimento literário, tema, entre outros critérios semânticos ou 
artístico-literários. 

No filme “Hércules”, um dos trabalhos sobre esse mito, na batalha 
dos centauros Hércules viu os centauros, figuras de meio cavalo meio 
homem, ao longe, no topo de uma montanha tocando trombetas, con-
vocando à luta. Mas no momento da luta entre Hércules e seus pares 
eram homens a cavalo com os quais iria lutar. Logo a primeira visão 
desapareceu e tornou-se um exército inimigo de homens a pé e a cavalo 
com o nome de centauros. Contudo, numa narrativa, um hábil escritor 
consegue descrever um centauro e o leitor o recriará em sua mente e o 
verá movendo-se, lutando, falando como o comprovam os exemplos: 
Homero, na Ilíada, convence o leitor da existência do centauro Quiron, 
inteligente, e conhecedor das artes e da ciência da medicina, que vivia 
no Monte Pelião, e educou príncipes e futuros heróis como: Asclépio, 
Aristeu, Ajax, Enéas, Actéon, Ceneu, Teseu, Aquiles, Jasão, Peleu, Téla-
mon, Héracles, Ileu, Fênix.  Em O Centauro no jardim, com Guedali, um 
centauro inteligente que cresceu solitário, excluído da sociedade, levado 
pelo isolamento se dedicou ao hábito da leitura, Moacir Scliar consegue 
provocar na imagem do leitor um centauro nascido no interior do Rio 
Grande do Sul, e obtém gerar uma alegoria com essa figura ilustrando 
uma divisão de luta religiosa da etnia dos judeus no Brasil, um povo 
perseguido por sua singularidade. 

Logo, na arte visual ou se impõe a imagem ou não se realiza, mas 
na arte da palavra é concebido centauros lutarem, tocarem música, 
curarem feridas e conversarem. A mente individual recriará a imagem 
meio homem meio cavalo. Mas antes vem o convencimento da existên-
cia do ser que será criado ou da situação cuja imagem se quer pôr em 
execução. O resultado da tentativa vai depender das situações prepara-
tórias para o aparecimento do ser imaginário como os antecedentes de 
uma estirpe e o local. Borges (1983, p. 79) concebe que o casual mágico 
é onde antecipam pormenores lúcidos e limitados próprios do romance. 
Portanto, tudo depende da casualidade para a existência de mundos ou 
de situações possíveis. Assim sucede também com as sereias que Odis-
seu terá que enfrentar: forças das águas movimentam de uma maneira 
estranha a embarcação, os marinheiros ouvem uma perigosa música, a 
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felicidade no rosto se mostra e aí a divindade aparece. Logo, há sempre 
uma forte aparência de veracidade precedendo o elemento insólito ca-
paz de produzir uma espontânea surpresa, como explica Borges (1983, 
p. 72). Essa impressão gradual que persuade provocará a visão que o 
autor quer fazer surgir. 

Cervantes, exímio escritor, nos apresenta amostras de causalidade 
com a possibilidade de verossimilidade em Dom Quixote de la Mancha. 
Por exemplo, antes da aventura dos moinhos de vento, no capítulo oi-
tavo da primeira parte, ele nos apresenta um fidalgo pobre, de uns cin-
quenta anos, que gosta de ler, sendo o gênero preferido os romances de 
cavalaria. Esse fidalgo, Alonso Quijano, procurou seguir o exercício da 
cavalaria, numa época em que não mais existia esse exercício de armas. 
Mas quis seguir passo a passo a vida de um cavaleiro: mudou seu nome 
para um mais adequado, Quijano, relativo às armas; idealizou uma 
dama de seus cuidados e amores, Dulcineia;  provocou, numa taberna 
seu batismo  como cavaleiro e seguiu pelos campos da Mancha junto 
com um escudeiro, Sancho Panza. Avistou quarenta moinhos de vento 
e viu neles gigantes e anteviu prodigiosa aventura e argumenta com seu 
escudeiro que ele não via gigantes porque desconhecia essas aventuras. 
Logo não era leitor de livros de cavalaria, como o fidalgo apresentado 
desde o capítulo primeiro.  

As técnicas de apresentação da verdade poética variam segundo 
a época. Na literatura realista, tomando como modelo a produzida no 
século XIX, o escritor oferece um significante com um só significado. 
Ele procura reproduzir a realidade como se estivesse em suas mãos uma 
imagem fotografada ou filmada. Mas a literatura, a partir do século XX, 
recria a realidade dando-lhe uma nova significação; abandona a visão 
realista, tornando diminuída a descrição direta do mundo.

Abdicando de uma representação concernente à realidade circun-
dante, a ficção contemporânea prioriza a criação de um mundo mágico 
e simbólico. Dando preferência ao subjetivo e ao maravilhoso direciona 
os textos para o campo do mítico e da fantasia. 

Nessa literatura, destaco as narrativas produzidas por Cortázar, 
Juan Rulfo, Borges, García Márquez e Lya Luft, em que há uma realidade 
ficcional e outra fantástica com um discurso ambíguo. Esse jogo entre 
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o real e o inverossímil é próprio da literatura fantástica. Ela admite um 
mundo natural e um sobrenatural, o narrador nos ordena este mundo 
e o personagem é passivo. Contudo, no romance realista os aconteci-
mentos se realizam dependentes do indivíduo ativo. Exemplo são os ro-
mances da literatura realista hispano-americana na qual existia um jogo 
de oposição: indígena x europeu; civilização x barbárie; pobres x ricos; 
cidade x campo; exploradores x explorados. Porém, a ficção hispano-
-americana atual substitui essas contradições para um plano estético, 
recreando uma realidade. Exemplo é a obra La invención de Morel de 
Adolfo Bioy Casares com um contexto simbólico que é a metáfora da 
realidade e da condição do homem e se considera uma narrativa fantás-
tica, pois sendo um romance de aventuras, nele há uma reflexão sobre as 
fronteiras da realidade e da fantasia, e do amor e a imortalidade, por isso 
surge a temática da angústia existencial nascida da intercomunidade do 
homem. No prólogo da obra Borges destaca que Bioy Casares consegue 
construir uma narrativa fantástica, mas não sobrenatural e destaca a ex-
celência da obra.

[...] Despliega una Odissea de prodigios que no parecen admitir 
otra clave que la alucinación o que el símbolo, y plenamente los 
descifra mediante un solo postulado fantástico pero no sobre-
natural. El temor de incurrir en prematuras o parciales revela-
ciones me prohíbe el examen del argumento y de las muchas 
delicadas sabidurías de la ejecución. Básteme declarar que Bioy 
renueva literariamente un concepto que San Agustín y Oríge-
nes refutaron […] (1983, p.11)

Em La invención de Morel, em primeira pessoa, um narrador ve-
nezuelano, não identificado, conta ser um foragido da lei e se refugiou 
numa ilha desconhecida. O motivo é apresentado logo nas primeiras 
linhas. Ele escreve para dar testemunho de um “milagre”: o verão an-
tecipara-se e algumas pessoas aparecem nessa ilha, em que  ele estava a 
cem dias e que considerava inabitável. Ao ver os visitantes felizes ele se 
afasta para os cantos mais recônditos e perigosos da ilha para escrever 
sobre a sua difícil sobrevivência, marcada pelo medo, quanto ao motivo 
da aparição daquelas pessoas. Anuncia que se sobreviver escreverá uma 
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“Defesa dos sobreviventes” e um “Elogio a Malthus”.1 Nessa ilha havia 
três construções: o museu, a capela e a piscina. Ele observa a distância 
os visitantes e se enamora de uma figura feminina, Faustine, que diaria-
mente contempla o pôr-do-sol. A moça por quem o narrador se apaixo-
na e todas as outras pessoas são frutos da “invenção de Morel” – incluin-
do o próprio Morel: são imagens. A invenção é uma máquina que capta 
momentos, para registrá-los e reproduzi-los eternamente; porém faz de-
saparecer as pessoas filmadas. Morel levara seus amigos mais queridos 
à ilha, para que passassem momentos agradáveis, que seriam filmados 
por sua invenção e projetados, em eterna alegria, reproduzindo apenas 
a consciência que tinham naqueles exatos momentos captados. A morte 
dos amigos é indiferente ao inventor, que confessa não ter hesitado em 
investir sua fortuna na compra da ilha e na construção da máquina.

Nessa obra a técnica narrativa se faz no universo simbólico que 
une o que existe na vida e na fantasia do homem em uma concepção to-
talizante do real. A máquina de Morel é o elemento que une a realidade 
à verdade. O narrador personagem cria as condições necessárias para 
explicar os acontecimentos: datas, lugares nomes de pessoas, aconteci-
mentos passados servem para tentar reduzir o sobrenatural. 

Toda narrativa é um jogo de informação. Nesse mundo possível 
criado, muitas vezes, difícil de ser retratado, pode ser construído pela 
“diversidade” de informação dos personagens ou sobre a “falta” de infor-
mação dos mesmos, ou sobre a “interrupção” das diversas informações, 
mas é a partir dele que o relato se realiza.   
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Saul de Navarro, um dos pioneiros da 
Academia Espírito-santense de Letras

Francisco Aurelio Ribeiro
Professor e Escritor. Pertence à cadeira cadeira 06. Presidente de Honra da AEL.

Saul de Navarro é o pseudônimo de Álvaro Henrique Moreira de 
Souza, nascido em Santa Leopoldina, ES, em 09 de novembro de 1890. 
Era filho de Custódio Moreira de Souza, médico e poeta baiano e de Ma-
ria Amélia Pedreira de Souza. Começou sua carreira literária em Porto 
Alegre, onde fez os preparatórios para o curso superior, e publicou seu 
primeiro e único soneto, no jornal dirigido pelo Dr. Pinto da Rocha, em 
1907. No ano seguinte, foi para o Rio de Janeiro, residindo em S. Cristó-
vão, na Av. Pedro II,174.  Estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Sociais do Rio de Janeiro e tornou-se jornalista aos vinte anos, quando se 
iniciou em Imprensa, em 1910, dirigido por Alcindo Guanabara, o Prínci-
pe dos Jornalistas brasileiros. Foi redator do diário A Razão, mais tarde de 
O Brasil, da Gazeta de Notícias, O Dia, A Notícia, todos do Rio de Janeiro, 
e foi colaborador das revistas Ilustração Brasileira, Revista da Semana e 
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Revista do Brasil. Também colaborou na revista ibero-americana Estirpe, 
publicada em espanhol, no Rio de Janeiro e em A Raça, publicada em 
São Paulo. No exterior, foi colaborador das Revistas Nuestra America, de 
Buenos Aires, Hero, de Cuba, America Latina, do Equador e Plumadas, 
da Venezuela. De 1925 a 1930, foi Delegado Fiscal do Tesouro em Vitória. 
Destituído do cargo por ocasião do movimento revolucionário de 1930, 
teve ajuda financeira do português José Bento para sair de Vitória, para 
onde nunca mais voltou, e regressar ao Rio. Passou três anos de muita 
dificuldade, mas em 1933, foi nomeado em comissão para um cargo em 
Londres, ficando lá por três anos e três meses, só voltando ao Brasil em 
dezembro de 1936. Nesse período, visitou Portugal e outros países da Eu-
ropa, fez conferência em Coimbra sobre literatura brasileira e publicou 
um livro em francês, traduzido do português por Maurwell, pelas edições 
Mazarines de Paris, em 1936.

Autor de produção seleta, copiosa, dedicou-se à divulgação de no-
mes de figuras e obras da cultura ibero americana, não só no Brasil, como 
em outros países do continente, por meio de artigos, estudos e conferên-
cias, que estampou, fartamente, em jornais, revistas e livros. A Academia 
Espírito santense de Letras, onde foi recebido, como membro efetivo, em 
sessão solene de 24 de junho de 1925, como primeiro ocupante da cadei-
ra 04, deve parte considerável de sua preciosa biblioteca, inaugurada em 
1947, a Saul de Navarro, o pseudônimo que o tornou conhecido, doação 
de sua esposa, Isaura Fonseca Moreira de Souza, feita após o seu faleci-
mento, ocorrido no Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1945. Publi-
cou: Visões do século (crônicas, 1916), Prosas Rebeldes (crônicas,1922);  O 
Elogio do Berço e de um Ritmo (1925);  O espírito ibero americano (1928); 
Símbolos e figuras (1929); Teixeira Lopes e sua estética dos símbolos (1929); 
A Vida em Sonho (1933); Rapsódia brasileira, conferência Proferida na Fa-
culdade de Direito de Coimbra(1934); La danse des symboles (1936); O se-
gredo de Portugal (1938); e O mundo que vai nascer (1944); dentre outros 
títulos. Conforme o Necrológio publicado no jornal A Noite, do Rio de 
Janeiro, em 28/11/1945, além desses títulos, deixou em preparo: Sinfonias 
de Londres, Almas e paisagens ingleses, O leilão do diabo, Trilogia america-
na, Síntese da Europa (Impressões de Viagens), Um mês fora da vida, Buda, 
Platão e Jesus, Evangelho de Maria, Imitação de Francisco de Assis.



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 39, 2022

 

O Jornal A Noite, em sua edição de 28 de novembro de 1945, assim 
noticia, com foto do escritor. “Faleceu o escritor Saul de Navarro. Faleceu 
ontem, à noite, o escritor Saul de Navarro, pseudônimo literário de Álvaro 
Henrique Moreira de Souza. Era uma das figuras mais brilhantes de nosso 
mundo intelectual, tendo consagrado grande parte de sua atividade à cam-
panha de solidariedade continental bem como à difusão das letras ibero-
-americanas. Saul de Navarro militou, com particular destaque, na impren-
sa carioca, tendo sido também, alto funcionário do Ministério da Fazenda. 
Deixa viúva, Srª Isaura Fonseca Moreira de Souza, não tendo filhos. Saul de 
Navarro, que era membro da Academia Espírito-santense de Letras, escre-
veu” , e aí vem a relação de livros supracitada. “O enterro é hoje, às 17 horas, 
saindo o féretro da Rua Prudente de Moraes, nº 538, para o cemitério de 
São Francisco Xavier”. Saul de Navarro é, hoje, mais conhecido em Vitória, 
por dar nome a uma das ruas mais valorizadas comercialmente da Praia do 
Canto, bairro da elite vitoriense. Na Academia Espírito-santense de Letras, 
existe um busto dele em bronze, obra do artista italiano Carlo Crepaz, e 
uma placa com seu nome dado à biblioteca da Academia Espírito-santense 
de Letras, inaugurada em novembro de 1947.
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A dezena de títulos publicados em vida e a outra dezena que per-
maneceu inédita, por si só dariam para que algum estudo crítico dessa 
obra fosse feito no Espírito Santo, ou algures, mas isso não ocorreu. Muito 
pouco se sabe desse autor e de sua obra, excetuando que nasceu em Santa 
Leopoldina e foi para o Rio, então capital do Brasil, o mesmo destino de 
Mendes Fradique, Rubem Braga, Jair Leão, o pai da Nara e da Danusa, 
Carlinhos Oliveira, o cronista boêmio, Roberto Carlos e tantos outros es-
critores e artistas do passado e dos tempos atuais como Viviane Mosé e 
Elisa Lucinda. Na Biblioteca Saul de Navarro da AEL, só encontrei quatro 
de seus livros publicados, citados aqui. 

Saul de Navarro deixou sua terra de origem para o Rio Grande do 
Sul, acompanhando a família, mas, como todos os capixabas que deseja-
vam fazer um curso superior, seu destino final foi a capital do país, o Rio 
de Janeiro, onde cursou a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, na 
primeira década do século XX. Todavia, sua paixão revelada muito cedo 
não era a carreira jurídica, mas o Jornalismo e a Literatura, tendo como 
mentor Alcindo Guanabara, o “príncipe dos jornalistas brasileiros”, com 
quem iniciou sua carreira literária, em 1910, no jornal Imprensa, dirigido 
por esse notável jornalista. Depois, passou a redator do diário A Razão e, 
mais tarde, de O Brasil, A Gazeta de Notícias, O Dia e A Notícia, todos do 
Rio de janeiro.

Data de 1916 sua primeira publicação em forma de livro, Visões do 
Século, textos em prosa, 225p., Ed. Lethes, que mereceu a seguinte apre-
ciação de Justino Montalvão, “um dos nomes mais notáveis da literatura 
portuguesa contemporânea”, segundo o autor: “...li totalmente as páginas 
de estreia a que o seu temperamento autêntico de homem de letras deu a 
vibração ampla e forte de uma afirmação de arte, suficiente já, por si só, 
para marcar o seu nome entre os dos modernos prosadores brasileiros 
mais pessoais e intensos. {...} Ânsia, dor, sonho, bater d’asas na sombra, 
relâmpagos de alucinação, febres de vigílias, visagens de monstros e per-
fis aureolados de quimeras, todo um mundo espiritual palpita, ascende, 
vibra e vive na penumbra translúcida dessas “Visões” a que a sua prosa a 
um tempo tão espontânea e nervosa, sem tafularias de artifício, conseguiu 
dar um levo, francamente lho repito, meu caro camarada, cada vez mais 
raro em estreias”.
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Convivência na diversidade

Getúlio Marcos Pereira Neves 
Magistrado e escritor. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Mem-

bro do PEN Clube do Brasil. Cadeira 33 da AEL.

À politização exacerbada seguiu-se a polarização radicalizada. É o 
que vivemos hoje, quando o fato de frequentarmos de nossas poltronas 
as redes sociais, espaços de convivência que já pouco têm a ver com as 
praças helênicas e os cafés franceses, favorece o entrechoque de ideias e 
posições sem a adoção de maiores cuidados, até mesmo argumentativos. 
Já não se cultiva a politesse, já não se parece usar a gentileza como regra 
de convivência. Amizades se desfazem, parentescos estremecem, enquan-
to a profusão de postagens vai passando diariamente pelas nossas vistas. 
Acontece que, tirando as redes sociais, uma tal situação não é exclusivida-
de do tempo em que vivemos.

Voltemos aos anos finais do século XIX, tempos iniciais da Repú-
blica no Brasil. Tenhamos em conta um meio, o literário, florescendo à 
volta da rua do Ouvidor - das redações, livrarias, cafés e restaurantes que 
lhe formavam o entorno. Aí se moviam personagens ainda hoje acatados, 
lidos, estudados. Todos gente de opinião (que pela sua atuação nas letras 
ajudavam a formar), e partidários de ambos os lados em que se dividia 
a política contemporânea. Acabaram reunidos, à volta de um outro que 
dentre eles sobressaía não só pela produção literária, mas pela distinção 
da personalidade.

A ideia original foi de Medeiros e Albuquerque, na época diretor 
de instrução do Ministério do Interior. Ele, mais Aristides Lobo e Lúcio 
de Mendonça, debateram a criação de uma Academia de Letras, a incluir 
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no orçamento de Estado, exatamente na virada do regime. Foi a discus-
são sobre a propriedade da inclusão de uma agremiação naqueles moldes 
no orçamento o que impediu a criação da Academia Brasileira de Letras 
juntamente com a República. Como se sabe, somente anos depois a ideia 
tomaria forma, por inciativa do mesmo Lúcio de Mendonça, já então mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal. 

Lúcio de Mendonça foi o executor da ideia da criação da Academia. 
É o que diria depois o próprio Medeiros e Albuquerque: “Positivamente, 
sem Lúcio nada se teria feito. Pode dizer-se que foi ele quem fez tudo. 
Nem mesmo Machado de Assis, que não era homem de ação, consegui-
ria coisa alguma” (MENDONÇA, Lúcio. Primeiras notícias da Academia 
Brasileira de Letras. Rio de Janeiro: ABL, 1997).    

O preenchimento inicial das cadeiras da ABL dá margem a muito mais 
considerações, e não vem ao caso aqui. Ao caso aqui vem o fato de, fundada 
a agremiação, ter essa reunido sob seu teto personagens tão díspares, numa 
época politicamente tão conturbada. O que se deve à ascendência sobre eles 
de Machado de Assis. Por ocasião do discurso inaugural da casa, a 20/07/1897, 
Machado, o primeiro presidente, assinalava que “o vosso desejo é conservar, 
no meio da federação política, a unidade literária”. O que de fato se fez. 

Esse é o propósito perseguido desde então: o de unidade (ao menos 
literária) na diversidade – política, inclusive. Pelo que, as academias de 
letras e demais associações literárias (e elas continuam surgindo em todos 
os recantos do país) se prestam também ao papel de aparar arestas ao 
congregar opiniões díspares de seus membros e associados. Continuam, 
por isso, a constituir espaço privilegiado de convivência, cujo exemplo, 
ensinando-nos algo sobre tão difícil arte, é de todo bem-vindo nos tem-
pos atuais. (Publicado no Jornal de Letras n. 266, de Abril/2021)

O patrimônio literário das academias de letras
Se tomamos o termo cultura no sentido de realização material, de 

patrimônio palpável, entre as realizações do espírito aí consideradas há 
de se incluir a Literatura. Mas assim como a Música, a Literatura pode 
reunir num só produto os dois sentidos nos quais se toma o termo cul-
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tura: o de saberes de uma comunidade, o de produção artística sob re-
gras pré-definidas. 

No sentido do imbricamento da cultura dita erudita com a popular 
recordo sempre frase de Renato Pacheco, escritor capixaba falecido em 
2004: “eu vejo as diversas culturas como vasos comunicantes. Então, o 
que está numa, permeia-se, passa para outra. E o básico é a cultura popu-
lar [...] Então, acho que a gente deve ter sempre uma inspiração no que 
o povo diz e tentar dar àquilo uma forma erudita”. A coisa fica fácil de 
entender se lembramos que um Brahms, um Dvòrak, um Bela-Bartók, 
um Fernando Lopes Graça, impregnaram suas obras musicais, compostas 
sob regras pré-definidas, da coloração local. Dos saberes das comunida-
des onde recolheram o material que os inspirou. E não só na música dita 
“erudita” se vê tal coisa, o que facilmente se constata se lembramos, no 
campo da “popular”, de um músico como Alceu Valença.

Sendo incontestável que a Literatura é parte do patrimônio cultural 
de um grupo (seja no sentido de grupo nacional ou não), em que medida 
a produção literária de um determinado local, numa determinada época, 
pode ser utilizada para entender a realidade específica onde foi produzi-
da? Em que medida refletirá os saberes daquela comunidade? Os debates 
acadêmicos a respeito se sucedem, dando margem a muita discussão. O 
que importa é que, reunida a produção literária num repositório acessível 
à pesquisa, estamos cuidando de preservação de patrimônio. É esta, aliás, 
uma das funções das Academias, locais e regionais, de Letras.

De fato, a reunião de autores nesta espécie de associações tem a 
vantagem da formação de um acervo que, descontadas aí as qualidades 
pessoais do acadêmico, representa um “espelho” da produção literária 
no âmbito geográfico de atuação da casa. Conservando-a, impedimos 
que se perca material que de outra maneira pouca chance teria de ser 
lembrado e acessado. É certo que a admissão de candidatos a uma Aca-
demia de Letras não se faz com esta preocupação específica, mas até 
mesmo ao cuidar-se da memória institucional esse viés investigativo 
pode e deve ser explorado.

Também por este motivo se põe a questão da diversidade. Se na 
formação da Academia Brasileira, época de transição entre regimes de 
governo, a preocupação era sobretudo com o viés político dos acadêmi-
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cos, nos tempos atuais a intenção é a de contemplar segmentos que tradi-
cionalmente tiveram pouca voz. É certo que essa preocupação com a re-
presentatividade, que não é estranha às Academias, muitas vezes é usada 
como recurso “eleitoral” de candidatos a uma cadeira, o que no final das 
contas é legítimo.

Abstraídas essas questões, seria bom que as Academias de Letras in-
centivassem o estudo do seu acervo, reservando espaço nas respectivas 
revistas e instituindo prêmios para pesquisadores. Dar a conhecer ao pú-
blico de onde se origina a produção de que são guardiãs é parte do que se 
entende por papel social das Academias. (Publicado no Jornal de Letras n. 
272, de Outubro/2021)
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O Arco do Triunfo Empacotado!

Gracinha Neves. 
Escritora e Musicista. Cadeira 23 da AEL

Matar o sonho é matar-nos. É mutilar a nossa alma.
O sonho é o que temos de realmente nosso, 

de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso.
Fernando Pessoa

Estou na França, residindo num “banlieue” bem próximo de Paris! 
E após quase dois anos de confinamentos e desconfinamentos, restrições 
e restrições; estamos voltando as rotinas de forma quase normal. Numa 
dessas manhãs, fui caminhar na Rua “Champs Elysées” próxima ao Arco 
do Triunfo, na tradicional “Place de L’Etoile” e para minha surpresa, lá 
estavam inúmeros operários, trabalhando em torno do Arco. Era grande 
o movimento que me despertou atenção. As placas anunciavam o pro-
jeto ambicioso dos artistas Christo e sua esposa Jeanne Claude, a ser em 
breve inaugurado. O sonho do artista plástico Christo e de sua esposa, já 
estava em execução, empacotar o monumento com 25.000 m2 de tecido 
de polipropileno azul prateado reciclado, amarrado por 3.000 metros de 
corda vermelha. Nesse dia, parte do material já estava sendo colocado, e 
os pontos de fixação sendo instalados.
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O projeto em execução 

No dia da inauguração, em 18 de setembro de 2021, pude ver pesso-
almente esse triunfo, obra concluída e empacotada. Arte única e impres-
sionante em memória póstuma.

Um acontecimento que ficará registrado na história!
O arco foi contemplado e admirado por milhares de pessoas. Uma 

obra, que envolve uma atmosfera surreal! O monumento em sua grandiosi-
dade vestido do topo ao chão, ficará encoberto por dezesseis dias. O projeto 
que levou mais de sessenta anos pra ser realizado, teve no discurso do pre-
sidente da França Emmanuel Macron, durante a inauguração:[...] “Esta é a 
realização de um sonho maluco que se tornou realidade”! A ministra fran-
cesa da Cultura, Roselyne Bachelot, no uso da palavra, expôs:_ “Testamento 
póstumo de sua genialidade artística, o Arco do Triunfo empacotado é um 
presente formidável aos parisienses, aos franceses e a todos os aficionados 
da arte”, [...] Obrigada pelo gênio, obrigada pela loucura, obrigada pela po-
esia”. E segundo Hidalgo, Prefeita de Paris: Christo nos perturba, nos trans-
torna, nos leva a falar: “Há quem goste e quem não, mas, bom, afinal essa é 
a função da arte que ele nos propôs por toda a sua vida”.
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No dia da inauguração

O Arco com seu poder histórico, representa a glória da batalha de 
Austerlitz, e as vitórias militares de Napoleão Bonaparte! “L’Arc de Triom-
phe” como é chamado em francês, em verdade significa o enaltecimento 
do primeiro Império Francês. A sua construção teve início em 1806 e foi 
inaugurado em 1836, após 15 anos da morte do Imperador. Localizado 
no encontro de doze avenidas, das mais importantes de Paris, incluindo a 
famosa Champs-Élysées, o Arco do Triunfo é um ícone; fatalmente obri-
gatório um “stop” para qualquer um que se dirige ao centro da cidade. 
Ele completou no dia 29 de julho, 182 anos de sua inauguração. Essa obra 
majestosa, carrega grande parte da história francesa em suas paredes. O 
monumento tem 50 metros de altura por 45 metros de largura e 22 metros 
de profundidade, projetado pelo arquiteto francês Jean Chalgrin. Duran-
te a Restauração Francesa, a construção foi interrompida por inúmeros 
anos, ficando paralisada até o reinado de Luís Filipe I de França, no perí-
odo de 1833 a 1836. As obras foram retomadas pelos arquitetos Goust, e 
mais tarde por Jean-Nicholas Huyot, sob a direção de Héricart de Thury. 

O monumento tornou-se célebre como local dos desfiles militares do 
exército francês, e realiza-se no espaço, importantes solenidades, como a do 
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dia 14 de julho, que se celebra a Queda da Bastilha. Nos quatro pilares do 
arco estão gravados nomes de 128 batalhas e 558 generais franceses, alguns 
deles tiveram seus nomes grifados, por terem sido mortos nas guerras. 

Um fato marcante aconteceu em 15 de dezembro de 1840, quando os 
restos mortais de Napoleão, trazidos da ilha de Santa Helena, passaram sob 
o Arco, sendo conduzido para o “Hôtel des Invalides”, a sua última sepultura.

Em 1921, um soldado francês foi morto durante a Primeira Guerra 
Mundial e enterrado no subsolo do Arco. A sua lápide ficou conhecida 
como “Tombe du soldat inconnu” e até hoje serve de homenagem simbó-
lica a todos os soldados franceses mortos durante as guerras. Os desfiles 
militares são desviados do centro do arco, num gesto de respeito à campa 
e ao seu simbolismo. 

Durante a minha visita ao monumento, pude estar bem próxima à 
campa e ver o quanto o local é prestigiado. 

Momento de devoção ao passado no túmulo do soldado desconhecido
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Outros feitos históricos realizados nesse monumento: a proeza cora-
josa do aviador francês Charles Godefroy, que decidiu passar sob o Arco 
do Triunfo com seu bimotor, durante uma das homenagens a todos os 
mortos nas batalhas e a passagem do poeta e escritor Victor Hugo, que 
antes de ser enterrado no Panteão, ficou na câmara ardente sob o Arco, na 
noite de 22 de maio de 1885.

O projeto da dupla, marido e mulher, impressionou aos inúmeros 
espectadores; após tantos anos encalhado na memória do tempo, a ideia 
não se deixou cair no esquecimento! O gesto de chegar perto, pegar e 
sentir a textura do tecido, ação feita por muitos, me fez ainda parar alguns 
minutos, tentando descobrir a especificidade do produto utilizado, que 
reluzia pelos reflexos do pôr do sol e se movia pela curva do vento. O 
arco empacotado me envolveu de maneira impactante, numa dimensão 
de grandiosidade. Os olhares dos transeuntes vislumbravam o ponto mais 
alto do monumento de maneira curiosa. As cabeças se elevavam à procu-
ra de frestas de luzes não existentes. O arco foi embrulhado totalmente! 
Sou consciente de  que, embora sendo arte, pode agradar a uns e não 
agradar a outros.

O artista búlgaro tinha a mania de embrulhar tudo e qualquer coisa; 
desde pequenos objetos, como latas, usando lonas, tecidos, cordas, ara-
mes e verniz. “Havia de tudo, mas ele se recusava a dizer o que tinha no 
interior dos empacotamentos”, diz a curadora Sophie Duplaix. O que lhe 
interessava era o volume, destacar objetos extraindo deles as suas próprias 
características. Ele usava as linhas de força dos variados volumes, não 
com o traço, mas com cordas. Seus embrulhos eram precisos e diferentes 
uns dos outros.

A primeira instalação de Christo na França, foi em Paris, em 1962, 
quando num ato político, fechou uma das ruas com barris vazios de pe-
tróleos retrabalhados. Foi executado numa madrugada, em referência ao 
muro de Berlim que viu sendo construído. A partir de 1994, a dupla ma-
rido e mulher passou a assinar os projetos juntos.

Em uma de suas declarações na RFI, durante uma mostra de seus 
trabalhos em Saint Paul de Vence, no Sul da França, surpreendeu a mui-
tos...! _ “Sempre fui um nômade. Fugi do comunismo, era um tempo di-
fícil de se sobreviver. Eu já era estudante de arte, queria ir para Paris e 
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consegui. A minha vida é a arte. A arte antes de tudo, liberdade total para 
a arte”.

Os artistas Christo e Jeanne Claude

Segundo registros, a proposta de Christo e de Jeanne- Claude, em in-
tervir e utilizar lugares públicos, era proporcionar um incomodo tempo-
rário. O desejo para justificar a arte do empacotamento, ele relatou numa 
rádio francesa: “É uma área que pertence a milhares de pessoas. As pes-
soas ficam incomodadas e precisam prestar atenção no lugar onde pisam, 
literalmente”. A ideia de empacotar o Arco do Triunfo, não era nova. Os 
primeiros esboços datam de 1962, quando o casal vivia nas proximidades 
do monumento. A proposta nunca foi aprofundada. Segundo o jornal New 
York Time, o artista estava “ansioso para fazer algo além da exposição”. A 
exposição foi realizada no Centro Pompidou, com temas variados de suas 
obras; mas ele procurou dar seguimento ao antigo projeto, concebido jun-
tamente com sua esposa, o do Arco do Triunfo empacotado.

“Será como um objeto vivo que ganhará vida com o vento e refleti-
rá a luz”, explicou Christo ao apresentar o seu projeto final, dois anos antes 
de sua morte.

O projeto foi orçado em quatorze milhões de Euros, o equivalente a 
oitenta e seis milhões de Reais; totalmente autofinanciado, com a venda 
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de obras originais de Christo; como desenhos preparatórios, lembranças, 
maquetes e litografias. E, graças ao seu sobrinho Vladimir Javacheff, que 
se empenhou e deu realidade ao empacotamento do Arco do Triunfo, 
contando com o apoio do Centro de Monumentos Nacionais e do Go-
verno Francês. Christo sentia que não precisava dar nenhuma explicação 
sobre suas obras, que cada um deveria interpretar como quisesse, des-
tacou seu sobrinho Javacheff. “O interessante é que as pessoas começa-
ram a falar desta obra quando ela ainda nem existia, que é como discutir 
o quadro de um pintor antes inclusive de ser pintado”. Segundo Bruno 
Cordeau, administrador do Arco do Triunfo, “acompanhar a instalação 
de uma obra como esta, nas atuais circunstâncias, é mágico”. Contudo, 
este não é o primeiro embrulho, pensado pelo artista: em 1985, Christo já 
tinha empacotado os marcos arquitetônicos da Pont-Neuf, uma das pon-
tes parisienses que cruzam o Rio Sena e o Reichstag em Berlim. “Foi um 
momento fora do comum”! 

Lamentavelmente, nem Christo e nem sua mulher, Jeanne-Claude, 
estão vivos para celebrar essa visão finalizada do projeto finalmente con-
cretizado! mas eu testemunhei e faço registrar na revista da AEL- Aca-
demia Espírito-santense de Letras; com o sentimento de quem buscou 
conhecer a arte ousada desses dois artistas. Eu vi e senti, ao cair da tarde, 
os sons do vento espalhando a luz do crepúsculo em movimentos flutu-
antes, refletindo no Arco do Triunfo empacotado. Os efeitos míticos entre 
o entardecer e o azul esmorecido espelhavam no tempo, o fertilizar dessa 
arte, ao perpetuar a ideia, brotando do sonho à realidade! 
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A noite  e o gato

Ítalo Campos 
Escritor e Psicólogo. Pertence à Cadeira 31 da AEL.

Quando o padre se preparava para atirar... estava na iminência de 
uma cena fatal. Ao concluir esse ato, ele teria que dar uma guinada no 
romance.

Um longo e doloroso miado o interrompeu. Um frio percorreu sua 
espinha dorsal. M(i)au presságio, pensou. E o que seria? Um longo silvo 
vindo do nada, se não há motivo aparente, então é do além, concluiu.

Quando o padre se preparava...
Outro arrepio! Seu coração dispara como uma metralhadora desgo-

vernada.
O gato de estimação, única companhia nas horas que permanece no 

escritório, se levanta e sai do lugar contumaz, debaixo da mesa. Não pare-
ce assustado e se dirige vagarosamente para o interior da casa. Nunca faz 
isso: abandonar o dono enquanto esse encontrava no escritório. Desde o 
início deste longo romance, ele esteve ali, como guardião, como testemu-
nha, como seu único leitor, pois, no colo fixava os grandes olhos na tela 
do computador.

Seria o prenúncio de alguma morte? Pensou.
...o  padre se preparava para atirar...
O abandono do gato não seria um aviso de que já era hora de ter-

minar seu interminável romance? O que deverá fazer o padre diante do 
seu algoz? 

A exposição pública e a destruição de sua imagem seriam evitadas, 
se atirasse? Protagonista e autor vivendo o mesmo drama, envolvidos em 
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mesma trama. Tanta dor e sofrimento não devem ter um fim? Quando 
colocar um ponto final ao romance, indagara ele tantas vezes. O prota-
gonista ensaiava uma guinada radical e a narrativa adquiriria um destino 
totalmente diferente. O romance está num ponto de grande tensão, mo-
mento  de  anticlímax.

Um arrepio percorre todo o seu corpo, suas mãos e dedos, molhados 
e  paralisados sobre o teclado, pesam uma tonelada. Seus olhos se cerram 
como que muito cansados, todo seu corpo pesa e pede descanso. Ele in-
clina um pouco a cabeça, desviando-se da tela diante da qual por tanto 
tempo estivera. Já não domina seus pensamentos e nem sabe se ainda os 
tem. Passam-se alguns minutos  e o seu coração vai voltando  ao normal 
e, logo vão diminuindo seus batimentos.

... o padre se preparava...
Fixada em sua mente vai se tornando distante a última frase digita-

da. O padre se preparava... Uma enorme sensação o invade. Todo o peso 
se transforma em enorme leveza e num reconfortante alívio. Nada mais 
sente, pesa ou pensa.

A tela do computador, automaticamente, escurece para poupar 
energia. Debaixo do espaço negro “... o padre se preparava para atirar...”

Lá longe o gato emite um miado longo e triste. Ele já não mais es-
cuta.
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A sátira de Mendes Fradique no romance 
Dr.Voronoff

Josina (Jô) Nunes Drumond 
Escritora.Pertence à Cadeira 32 da AEL.

O capixaba José Madeira de Freitas (1893-1944) foi médico, jorna-
lista, desenhista, caricaturista, escritor e pintor. Sempre atuou concomi-
tantemente nas Artes e na Medicina. Estudou e trabalhou grande parte 
de sua vida no Rio de Janeiro, Capital da República, na época. Foi colabo-
rador de diversas revistas cariocas, com textos, caricaturas e humorismo.

Madeira de Freitas escolheu para si, não por acaso, o heterônimo Men-
des Fradique, que provoca até hoje certa confusão entre os leitores. Na época 
já existia Fradique Mendes, heterônimo coletivo dos jovens Eça de Queirós, 
Antero de Quental e Jaime Batalha Reis. De certa forma, o Mendes Fradique é 
uma analogia de Fradique Mendes, figura   excêntrica, sofisticada, irreverente, 
culta, viajada, aventureira e sempre a par das novidades da ciência.

O romance Dr. Voronoff focaliza conceitos conservadores referentes 
à família e à sociedade, assim como conceitos modernizantes referentes 
à medicina. Os controversos experimentos científicos são considerados, 
por alguns, de relevância, com grandes avanços para a humanidade, e 
para outros, puro charlatanismo, que acarretaria a perdição da humani-
dade, ao interferir na criação divina.

Para os mais idosos suas pesquisas vislumbravam a fonte da eterna 
juventude. Para os jovens, muitas vezes, eram motivo de zombarias

Dr. Serge Samuel Voronoff (1866-1951) realmente existiu. Além de 
médico cirurgião, era cientista, fisiologista e professor. Tornou-se mun-
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dialmente famoso como cirurgião ao fazer enxertos e experiências glan-
dulares para melhoria de raças de ovinos e equinos. Recebeu o Prêmio 
Nobel de Fisiologia e Medicina de 1914 por sua contribuição à sutura dos 
vasos sanguíneos e pelas experiências de transplantes de órgãos.

O cientista preconizava o rejuvenescimento do organismo humano 
com o transplante de glândulas de chipanzés e babuínos. Em meados de 
1928, veio ao Brasil, em grande estilo, trazendo consigo, além dos símios, 
seres humanos que se voluntariavam como cobaias, para a extração de 
glândulas. Muitas pessoas da elite brasileira se candidataram a enxertos 
rejuvenescedores. Em uma conferência proferida por Voronoff em julho 
de 1928, no Rio, sobre o desenvolvimento de suas pesquisas, Madeira de 
Freitas aproveitou a ocasião para lhe entregar, em mãos, seu livro Dr. Vo-
ronoff publicado em 1926. Os trabalhos de Voronoff foram desenvolvidos 
em um período em que não se sabia praticamente nada a respeito dos 
mecanismos de rejeição, nem da ação do sistema imunológico.

Pela leitura da obra, percebe-se que o autor estava a par de todos os 
debates médico-científicos dos jornais europeus e americanos. Sua lin-
guagem, apesar de alguns termos científicos, é perfeitamente compreen-
sível aos leitores comuns.  Seu estilo fluido e leve, recheado de chistes e 
zombarias, proporciona o prazer do texto ao leitor.

O protagonista, Eduardo Marinho, era um rico empresário capixa-
ba, médico de formação e solteirão. Apaixonou-se pela viúva de um ban-
queiro, criatura misteriosa e belíssima, de 30 anos. Sua incapacidade viril, 
aos 68 anos, o deixava arredio, tímido e deprimido. Tendo falhado na pri-
meira tentativa, sentiu a humilhação da velhice e pensou na possibilidade 
de lançar mão das experiências de Dr. Voronoff, especialista em cirurgias 
de rejuvenescimento. Passou a se inteirar de seus sucessos e fracassos ci-
rúrgicos e se agarrou a essa tábua de salvação da senilidade.

No afã de conquistar a amada Gina, Eduardo se submeteu à cirurgia. 
A operação transcorreu sem maiores acidentes, mas no sexto dia ele teve 
forte dor de cabeça, violenta arritmia e turvação na vista.  Voronoff e seus 
assistentes foram unânimes quanto ao “levantamento do enxerto”, mas 
Eduardo se recusou, na esperança de melhores momentos. Durante sua 
convalescência, teve a triste surpresa do convite de casamento de Gina. 
Todo o sacrifício da cirurgia havia sido inútil.
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Com o passar dos dias, outros sintomas nefastos foram surgindo, mas, 
ao mesmo tempo, ele readquiriu jovialidade, remoçou a fisionomia, apresentou 
pele mais lisa, olhos mais brilhantes, mente mais rápida... Sôfrego, passou a agir 
como se tivesse vinte anos de idade. Tornou-se arrebatado e imprevidente, perfil 
justamente oposto ao do Eduardo sexagenário. Suas imprevidências afetavam 
claramente sua vida profissional e levavam sua empresa rumo à bancarrota.

Depois de remoçado, ele não se interessava mais por Gina. Via-a 
como idosa (aos 30 anos). Inusitadamente, passou a ver os encantos sua 
filha adotiva, como mulher, e acabou se apaixonando por ela.

Nessa obra, a comicidade de situações alia-se à comicidade lexical, 
tornando a leitura agradável e prazerosa. Um idoso agindo como jovem 
impetuoso, é uma discrepância aos padrões sociais. Ele não se dá conta 
do comportamento ridículo de então. Sabe-se que a sátira, por meio do 
riso, pode despertar nas pessoas a consciência de si próprias, de suas dis-
trações, e viabilizar uma melhor sociabilidade entre elas. De certa forma, 
o autor demonstra a importância da experiência, do senso de equilíbrio e 
da maturidade dos idosos em contraposição ao arrojo da juventude.

Concluindo, o romance Dr. Voronoff traz, em seu bojo, uma mensagem 
moral. Segundo os ideais conservadores, esses enxertos seriam uma afronta 
ao poder divino, atentariam contra a moral cristã e desmantelariam a estru-
tura familiar. O narrador mescla realidade e ficção, incluindo personagens 
reais e ficcionais. Mescla ciência e charlatanismo, humor e seriedade. Satiriza 
o progresso científico da medicina e a eterna busca da fonte da juventude, de 
forma leve em uma bem humorada tessitura de fatos, situações e diálogos.

Obras publicadas
O autor alcançou êxito popular graças à publicação de livros base-

ados no chamado “método confuso”, expressão colhida numa crônica de 
João do Rio sobre os programas de governo:

Feira Livre - antologia das letras nacionais pelo método confuso 
(1923); História do Brasil pelo método confuso (1928); Gramática pelo 
método confuso (1928); Contos do vigário (1922);  Dr. Voronoff, romance 
(1925);  A lógica do absurdo (1926); No século da cocaína (1927); Ideias em 
zig-zag (1927); O bom senso da loucura (1928); Pantominas (1928) 

Referência: FRADIQUE, Mendes. Doutor Voronoff. Vitória, ES: Se-
cretaria Municipal de Cultura e AEL, 2017.
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Garcia de Resende e Elpidio Pimentel.
Os Intelectuais Capixabas e o nascimento 

da Academia de Letras

João Gualberto Moreira de Vasconcelos 
Escritor.Pertence à Cadeira 29 da AEL.

A Primeira República ficou conhecida com a República dos Co-
ronéis, graças a sua vinculação com o fenômeno sociológico conhecido 
como coronelismo. Nele o chamado poder local, exercido nessa época 
sobretudo pelos grandes fazendeiros do café, servia como o centro dinâ-
mico da política brasileira. Éramos, então, um país rural. Mas, esse siste-
ma político não dava conta da construção de uma sociedade moderna e 
complexa. Ele começou a mostrar sinais de cansaço.

O ano de 1922 é considerado como o símbolo de um movimento de 
renovação intelectual no Brasil. Era o ano do centenário de nossa inde-
pendência, de criação do partido comunista, de fundação de Centro Dom 
Vital de renovação católica, da Semana de Arte Moderna, da primeira 
rebelião dos tenentes. Na nossa perspectiva tem especial importância o 
Movimento Modernista, sobretudo quanto trataram da modernidade e 
da brasilidade. Nossas elites intelectuais e científicas começaram a pensar 
na construção de uma sociedade mais próxima dos desejos de um novo 
universo cultural que surgia no mundo ocidental. O universo do coronel 
começou a se desintegrar.

Nesse contexto, os intelectuais começaram a se projetar e a tentar 
maior participação na gestão da sociedade, o que ficou claro, por exem-
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plo, nas propostas de organização social e do estado de corte autoritário 
de Oliveira Viana, depois implementada pelo Estado Novo getulista. No 
Espírito Santo, também houve o crescimento de um certo poder dos in-
telectuais locais nos anos 1920. Uma maior visibilidade de suas ações em 
vários campos da política, da ciência e do saber. 

Nada expressa melhor esse sentimento de empoderamento dos in-
telectuais do que a fundação da Academia Espírito-santense de Letras em 
1921. Segundo registra Garcia de Rezende no livro Memórias (1897-1978) 
a ideia surgiu das conversas dele com outro importante intelectual capixa-
ba, Elpídio Pimentel. Em seguida ambos procuraram o então presidente 
da Assembleia Legislativa, Alarico de Freitas. Foi dos três a formulação do 
convite aos outros membros fundadores da Academia.

Esse ativo professor e jornalista pode ser considerado como o pai da 
ideia – segundo narra em suas memórias – de criação da nossa academia 
há um século. A Assembleia que a constituiu, e escolheu por aclamação 
seus primeiros 20 membros, teve a participação de 30 importantes nomes 
de nossa vida cultural. Foi Garcia de Rezende, inclusive, seu primeiro se-
cretário, enquanto o bispo do estado, Dom Benedito Alves de Souza, foi o 
primeiro presidente. Sua manutenção nessa época foi feita pelo orçamen-
to público do governo do estado graças aos esforços de Alarico de Freitas.

Como quase tudo o que ocorre nesse meio, a criação da Academia 
não se deu sem certos atritos. Houve acirrada polêmica com um grupo de 
intelectuais capixabas que residia no Rio de Janeiro, mobilizados por Viei-
ra da Cunha. Porém, o aguerrido grupo que fundou a academia acabou se 
legitimando, a ponto de um dos ícones da contestação, Saul de Navarro, 
ter legado sua valiosa biblioteca para a Academia.  

Segundo a publicação denominada de Patronos e Acadêmicos, pu-
blicação nossa de 2019, Sezefredo Garcia de Rezende nasceu em Lage de 
Muriaé em 1897. Foi parceiro intelectual do festejado cineasta Humberto 
Mauro em Cataguases, onde fundaram com outros ativistas culturais o 
Grêmio Literário Belmiro Braga. Envolve-se na criação de jornais e revis-
tas ligados ao modernismo naquela cidade, onde houve grande agitação 
cultural no período.

Adulto, transferiu-se para o Espírito Santo para trabalhar como pro-
fessor no hoje município de Itaguaçu. Em sua viagem de trem para Vitória 
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para assumir seu posto em Itaguaçu, compartilhou acidentalmente um 
vagão leito com o presidente eleito do estado, Nestor Gomes. Sem saber 
de quem se tratava, conversa longamente com ele sobre questões da lite-
ratura, da história e da cultura. Acaba sendo convidado para participar 
do seu governo, onde foi desde o início da direção do Diário da Manhã 
e posteriormente acumulando como cargo de Oficial de Gabinete. Em 
1921 publicou nas oficinas do jornal que dirigiu o livro Fogo de Palha. A 
coletânea de contos é tida por ele nas suas memórias como o primeiro 
livro editado em Vitória.

Seu segundo livro Os Outros já seria editado no Rio pela Livraria 
Freiras Bastos no ano seguinte. São os livros que publicou de fácil leitura, 
retratando com leveza e romantismo toda uma época de uma mocidade 
em busca do amor romântico, do casamento para toda uma vida. Todavia, 
também das agruras dos desviantes, da solidão dos que não conseguiram 
se encaixar nessa busca da pessoa amada. As duas obras mostram talento 
e grande relação com o imaginário social que o cercava.

Ainda no governo de Nestor Gomes, além de atividade nunca in-
terrompida de jornalista, foi Oficial de Gabinete do presidente do estado, 
cargo então de relevada importância. E muito se destacou também no 
campo da educação. Lecionou na Escola Normal Pedro II e no Ginásio 
do Espírito Santo. Posteriormente foi Inspetor Escolar, já no governo de 
Aristeu Aguiar, o último da Primeira República. Em verdade, ficou traba-
lhando no gabinete do moderno secretário da Instrução, Atílio Viavac-
qua. Nessa época revolucionaram a educação com a chamada Escola Ati-
va que foi implantada juntamente com uma reforma do ensino. O Espírito 
Santo, Attílio Vivacqua e sua equipe foram precursores destacados dessa 
escola pedagógica revolucionária para a época.

A ascensão de Vargas ao poder em 1930 e a mudança na gestão do 
estado com a chegada do interventor João Punaro Bley colocou em che-
que a presença de Garcia de Rezende no Espírito Santo, assim como de 
toda a experiência da Escola Ativa. A despeito do valor intelectual e da 
grande contribuição no campo da educação, as paixões políticas não per-
mitiram que ele continuasse no estado. Assim, sem emprego, ele parte 
para o Rio de Janeiro, na então capital da República onde começaria uma 
longa trajetória de sucesso como jornalista. 
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O primeiro emprego foi no Diário de Notícias, indo depois para os 
Diários Associados, do poderoso Assis Chateaubriand. No Diário de No-
tícias continuou as suas reflexões sobre o tema da educação assinando 
artigos no Observador Pedagógico. Depois nos Diários Associados teve 
longa vida como jornalista prestigiado.   Tal o seu renome no jornalismo 
carioca, daí só se retirou muitos anos depois, para assumir um emprego 
público federal no Ministério do Trabalho, onde se aposentou.

Foi a Elpidio Pimentel que Garcia de Rezende fez seu primeiro con-
vite. Elpidio, o bom amigo de Garcia de Rezende, era ele também um 
importante jornalista de nossa ilha, além de um intelectual ligado à edu-
cação, tanto que representou o nosso estado no 4º Congresso Nacional de 
Instrução Superior e Secundária, realizado no mais do que simbólico ano 
de 1922. Tanto quanto o seu amigo, dirigiu o Diário da Manhã, que era 
uma espécie de Diário Oficial daqueles tempos. E seu maior destaque foi 
a direção da famosa Revista Capichaba que criou em 1923 e cujo primeiro 
número circulou em abril daquele ano.

Foi a publicação de maior expressividade e circulação entre sua 
criação e a metade dos anos 1950, sendo uma fiel representante do mo-
vimento modernismo segundo seus analistas. Ditou moda e influenciou 
comportamento em vastas camadas das elites capixabas. Seu papel na re-
vista é muito importante na sua formação e nos seus primeiros anos de 
existência, até 1930 quando também deixou o Espírito Santo.

Foi ainda professor de português e literatura na Escola Normal Dom 
Pedro II. Em 1939, já residindo no Rio de Janeiro foi professor do presti-
giado Colégio Pedro II, também da disciplina português. Ocupou outros 
postos importantes no governo, chegando mesmo a ser Diretor de Admi-
nistração do DASP, o vigoroso Departamento Administrativo do Serviço 
Público, órgão direcionador de toda a política de gestão do governo fede-
ral desde anos 1930.

Publicou um delicioso livro infantil de história do Espírito Santo 
chamado Quando o Penedo Falava, em 1927 e uma série de livros mais 
técnicos na sua área como Um punhado de galicismos, Origem e Evolução 
da Linguagem, Noções de Literatura, Postilas Pedagógicas.

Como se pode observar, trata-se de dois grandes intelectuais daque-
les tempos. Dois gigantes do jornalismo, das letras, da educação. Dois ho-
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mens muito adiante do seu tempo, mostrando que o Espírito Santo acom-
panhava os movimentos literários e culturais brasileiros, e, em particular, 
o modernismo. A articulação dos dois com o presidente da assembleia, 
filho do conceituado intelectual, jurista e político que foi Afonso Claudio, 
mostra também articulação política.

A Academia Espírito-santense de Letras nasceu, pois, em um con-
texto de renovação da vida intelectual capixaba e representou e expressou 
esses ideais.
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Gíria alimentar

José Augusto Carvalho
Professor e Escritor. Mestre e Doutor em Letras.

O homem, assim como a maioria dos animais, tem dois instintos 
básicos: o da conservação da espécie e o da conservação do indivíduo. O 
primeiro, que é o instinto sexual, leva-o a acasalar-se, a constituir família, 
a ter prole. O segundo leva-o a procurar alimento para manter-se vivo.

No primeiro caso, a satisfação do instinto depende só dele. Mas o se-
gundo depende também do governo, da previdência social, da economia, 
do emprego... Por isso, a preocupação com a própria sobrevivência é algo 
que não depende apenas do interessado. Como o Brasil é um país ainda 
subdesenvolvido (ou, como querem os otimistas, em vias de desenvolvi-
mento), o povo é faminto. Se, na maioria dos países, a gíria, que é a ex-
pressão da alma e da criatividade do povo, é basicamente sexual, é apenas 
na língua portuguesa do Brasil, que eu saiba, que a gíria também se com-
põe, ao lado das expressões relacionadas ao sexo, de muitos termos asso-
ciados à alimentação, como: estar nos seus azeites (estar de mau humor), 
dar um bolo (faltar a um compromisso), ser rei da cocada preta (achar-se 
o tal), ser canja (ser coisa fácil), chá de sumiço, tudo acaba em pizza (sem 
punição), aquilo é uma marmelada (trapaça), ser farinha do mesmo saco 
(ser da mesma laia), pão-pão, queijo-queijo (sem rodeios), comer o pão 
que o diabo amassou (passar por dificuldades), tem caroço embaixo desse 
angu, pôr azeitona na minha empada, ser sopa no mel (ser fácil),  estar 
por cima da carne seca (estar em posição elevada), dar um caldo (enfiar 
a cabeça de alguém na água), pão (homem bonito), fazer biscoito para 
viagem (estar muito doente, reminiscência das viagens marítimas em que 
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o biscoito era alimento básico), engolir frango (goleiro que não impede 
um gol, por descuido, no jogo de futebol), prato cheio (fato que provoca 
zombaria), pôr em pratos limpos (esclarecer), etc. Não é à toa que o verbo 
comer e o adjetivo gostoso associam a gíria sexual à da prática alimentar.

Muitos ditos populares retratam fases históricas. Assim, para lem-
brar os tempos das grandes navegações, temos expressões como: remar 
contra a maré, ir de vento em popa, estar no mesmo barco, embarcar em 
canoa furada, abordar alguém, deixar o barco correr, ficar a ver navios...

Da mesma forma, a gíria baseada em produtos do campo também 
mostra o caráter tradicionalmente campesino do brasileiro, já que o Bra-
sil foi durante muito tempo um país essencialmente agrícola: plantar ba-
tatas (parar de chatear), dar uma banana (expressão vulgar que designa 
um gesto de origem portuguesa, com conotação sexual), ter um pepino 
nas mãos (ter problemas), um abacaxi (um problema difícil de resolver), 
plantar bananeira (ficar de ponta-cabeça), xuxu, uva, doce de coco (desig-
nativos de mulher bonita), favas contadas (algo inevitável), cana (situação 
difícil de suportar, cadeia), fruta (homossexual passivo), chorar pitanga 
(fazer choradeira) misturar alhos com bugalhos (misturar ou confundir 
coisas) etc.

Uma expressão, contudo, tem uma história bem recente. No Nor-
deste, meninos ruivos (da cor da laranja) de olhos claros, diziam-se des-
cendentes de holandeses, ainda que o não fossem, e eram chamados de 
“laranjos”. Assim, a palavra laranja passou a designar alguém que se passa 
por outro, ou que lhe ocupa o lugar de maneira mentirosa ou fraudulenta.

Como se vê, a gíria nos ensina mais que a própria vida...
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A valiosa terapia narrativa de Scheerazade

José Arrabal 
Professor, jornalista e escritor, membro correspondente da Academia Espírito-Santense de Le-

tras, em São Paulo. 

À primeira vista, o título da obra de Purificacion Barcia Gomes pa-
rece estranho, um tanto paradoxal: “O Método Terapêutico de Scheeraza-
de” (Editora Iluminuras/SP). Afinal de contas, a terapia é uma atividade 
historicamente datada, sendo uma criação clínica do século XX. 

Scheerazade, por sua vez, bem se sabe quem é. Trata-se da corajosa 
e hábil princesa que conduz os relatos do clássico “As Mil e Uma Noites”, 
contando histórias plenas de aventuras e moralidades para o marido, o 
poderoso e sanguinário sultão Shariyar, senhor de Sarcamanda Al-Ajam.

 Shariyar encontra-se infinitamente triste e humilhado. Traído pela 
primeira esposa e cercado por notícias de perfídias amorosas, o sultão 
tornara-se um homem doente. Com a alma ferida e o corpo enfraque-
cido, descrente da Humanidade, está certo de que jamais será amado de 
verdade. 

Cheio de ressentimento e ódio, Shariyar temia obsessivamente ser 
traído por outra mulher. Desde então, passara a dormir cada noite com 
uma virgem diferente de seu reino, determinando que a moça fosse de-
capitada na manhã seguinte.

Cresce a lista macabra de vítimas do tirano, até chegar a hora e a 
vez de Scheerazade se entregar a ele.

Princesa de Sarcamanda Al-Ajam, pois filha do vizir que serve ao 
sultão, ela não se intimida. Vai ao encontro do soberano disposta a pôr 
um fim na matança.                                
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O que faz Scheerazade para cumprir seu desejo? Nada mais, nada 
menos do que contar histórias a seu rei.

Contos fantásticos, eróticos ou épicos, moralidades, fábulas e mes-
mo anedotas que se estendem por mil e uma noites, uma após outra, 
com Shariyar sempre adiando o cumprimento da pena de morte, ansio-
so por saber dos relatos que seguem narrados pela princesa.

Na culminância dessa prática noite após noite, o sultão vence sua 
dor, insegurança e ódio. Curado de seu obsessivo desespero, aceita, por 
fim e para sempre, o amor de Scheerazade, com quem passa a viver ple-
namente feliz.

Este é o corpo de “As Mil e Uma Noites”, que, embora obra milenar 
de origem hindo-persa, tornou-se emblema profano da cultura árabe, 
documento de seu cotidiano medieval, compêndio moral, painel de vi-
vências e aventuras pleno de criatividade. 

Registro imaginário de tal porte e grandeza que o escritor Jorge 
Luis Borges chegou a considerá-lo um “livro tão vasto, que nem é preciso 
lê-lo, pois já é parte de nossa memória”. 

Vastidão narrativa multiplicada por tantos outras obras que in-
cluem em suas páginas diversas passagens das histórias de Scheerazade, 
desde o “Decamerão”, de Giovanni Boccaccio, a “O Nome da Rosa”, de 
Umberto Eco. Lista significativa que se reproduz mais de mil e uma ve-
zes, com o aproveitamento de seus enredos pelo cinema e pela televisão.

Foi investigando os relatos dessas “Noites Árabes”, que a psicóloga 
Purificacion Barcia Gomes escreveu a obra “O Método Terapêutico de 
Scheerazade”. 

Mas, com que objetivo? E que resultados a escritora alcançou, no 
estudo? De imediato, vale chamar atenção para outra estranha curio-
sidade. Se o sultão, em seu processo de cura, é o “cliente” da princesa-
-terapeuta, a situação que se estabelece é deveras o inverso do cotidiano 
da prática clínica, onde o analisando, em livre associação, relata sua his-
tória pessoal e suas fantasias ao terapeuta-ouvinte.

No caso específico, porém, quem “fala” é Scheerazade. E no decor-
rer das mil e uma noites, é Shariyar quem “ouve” paciente as histórias 
de sua “analista”. Essa inversão funciona como uma espécie de “licença 
poética” da psicóloga, espelhamento que favorece Purificacion Barcia 
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Gomes em seu intuito de investigar, basicamente, entre outras coisas, a 
força transformadora da narrativa.

Desse modo, a autora do estudo “ouve” Scheerazade e suas histó-
rias, “não para elucidá-las através da teoria psicanalítica, mas, ao contrá-
rio, para apreender o que há de essencialmente terapêutico nelas, utilizan-
do-as como ponto de apoio, pretexto e contraponto” clínico.

Assim, em seu livro, a ensaísta percorre as muitas aventuras e mo-
ralidades de “As Mil e Uma Noites”, rastreia suas estruturas e esclarece 
suas recorrências, para elucidar o hábil andamento da “estratégia tera-
pêutica” da princesa, em sua sedutora compaixão pelo marido enfermo. 

Scheerazade sabe que corre duplo perigo nas mãos de Shariyar: ser 
decapitada e trocada por outra. É, porém, astuta e corajosa, além de 
sutil educadora. Com habilidade, conduz o sultão por histórias plenas 
de aventuras, paixões, traições, vinganças, assassinatos, perdões, tole-
râncias e valores generosos. 

Não desmascara o orgulho, a ignorância, a crueldade, as perver-
sidades do marido, seu medo de ser traído, seu medo de amar. Antes, 
por suas narrativas, procura convidá-lo a compartilhar com ela as suas 
fraquezas, fantasias e desejos assassinos. 

Quer convencê-lo de que é parte da Humanidade, mais um alguém 
sobre a Terra a sofrer as mesmas dores. Situação que consola e fortalece 
Shariyar para enfrentar os duros fatos a respeito de si, sentimentos nada 
lisonjeiros que irão se desvelando ao longo das mil e um noites de histó-
rias e convivência, inclusive, sexual.

Muitas vezes, a princesa relata aventuras de heróis que contam fábulas 
para salvar suas vidas ameaçadas por alguma figura poderosa. Desencadeia 
desse modo um turbilhão de sucessivos narradores, com evidente propósito 
especular, onde o tempo e o espaço parecem mantidos em suspensão. 

Outras tantas vezes, conta passagens venturosas de personagens reais, 
como o emir Haroun Al-Raschid, poderoso senhor de Bagdá, exemplo de 
governante sensato, que lhe serve de avalista da veracidade de suas histórias 
e modelo para o controverso sultão de Sarcamanda Al-Ajan. Modelo viável, 
pois, bastante hábil, a princesa não se esquece de incluir, em meio às tramas 
dessas aventuras, os momentos de ira e desvario do próprio Haroun.     

Todas as noites, com oportuna sabedoria, na hora certa, ao suspen-
der a continuidade de sua narrativa, Scheerazade aguça a curiosidade do 
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sultão pela aventura que ela conta, o que faz com que, manhã após ma-
nhã, Shariyar adie a morte da princesa, desejando o desfecho da história 
e mais outras novas histórias, até sua cura.

Purificacion Barcia Gomes, em seu livro, rastreia o “método terapêu-
tico” de Scheerazade de modo extremamente detalhado. Está convencida 
de que o mar de relatos de “As Mil e Uma Noites” mimetiza o próprio fun-
cionamento do psiquismo. Ampla ressonância que, segundo a estudiosa, 
“talvez seja um dos maiores atrativos” dessa obra milenar do Oriente.  

Para chegar a suas conclusões, vale ressaltar que a ensaísta lança 
mão de vasto conhecimento histórico, mergulhando na análise dos con-
tos das “Noites Árabes” com acentuada erudição. Investiga como a obra 
veio para o Ocidente e de que maneira ela sobreviveu por séculos no 
cotidiano da sociedade muçulmana.

Com igual cuidado, esmiúça conceitos de Teoria Literária, onde se 
destacam suas sofisticadas considerações sobre a eficácia da metáfora 
na narrativa, procurando, então, entender de que modo essa figura da 
linguagem reverbera na relação terapêutica. Também desenvolve obser-
vações a respeito de algumas categorias da Psicanálise costumeiramente 
aplicadas na interpretação de obras literárias.     

Por fim, chega a fornecer certos contornos políticos a seu estudo, 
ao tecer considerações a respeito do “feminismo” de Scheerazade, per-
sonagem emblemática de uma cultura islâmica amplamente complexa, 
para não dizer problemática, no trato da presença social da mulher.    

Ainda que seja indubitavelmente um livro erudito e vasto, pelas 
dimensões do saber que expõe ao leitor, “O Método Terapêutico de Sche-
erazade” satisfaz tanto a especialistas, como a todos os demais interes-
sados em seu tema.

Sua erudição não é um mero esforço de afirmação pessoal da auto-
ra, sendo, sobretudo, um material vivo, um instrumento enriquecedor de 
suas teses e pontos de vista, na fundamentação dos conteúdos da obra. 

Ágil erudição tantas vezes também expressa em feitio narrativo, o 
que traz ao leitor uma agradável certeza de que o encantamento tera-
pêutico de Scheerazade se reapresenta no próprio estilo enredado das 
tramas acadêmicas de Purificacion Barcia Gomes a favor de seu texto, 
ao expor justa valia significativa para a prosa de ficção.  
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A paixão do jazz

José Roberto Santos Neves
Jornalista. Escritor. Pertence à cadeira 26 da AEL. 

Certos sobrenomes definem com perfeição uma pessoa. É o caso 
de Luiz Nogueira da Paixão, que nos deixou no dia 01 de junho de 2021, 
aos 96 anos. Os mais antigos o conheciam como o professor de inglês 
que formou gerações de alunos no IBEUV, no Americano e no Sale-
siano, transmitindo a paixão pela língua anglo-saxônica que cultivava 
desde garoto, quando ouvia o hit parade na época da Segunda Guerra 
Mundial nas rádios Mayrink Veiga e Nacional. A mesma paixão que o 
levou a trabalhar no almoxarifado da companhia Raymond Morrison 
Kinudsen e como secretário do Consulado dos EUA no Espírito Santo, 
onde teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a 
cultura norte-americana, em especial o cinema e o jazz – que se tornaria 
a sua maior paixão, a ponto de ser impossível dissociar sua imagem do 
gênero musical que amava.

Na redação de A Gazeta, quando surgia alguma novidade sobre 
jazz e precisávamos de um entrevistado, os primeiros nomes que vi-
nham em mente eram os de Luiz Paixão e Marien Calixte – que seu Luiz 
considerava como amigo e discípulo. Em 2005, tive a oportunidade de 
entrevistá-lo em sua residência na Praia do Canto, onde ele vivia rodea-
do de LPs pendurados na parede, alguns milhares de discos espalhados, 
aparelhagem de som, DVD, dois toca-discos e vídeos de musicais ame-
ricanos das décadas de 40 e 50. Era o seu mundo encantado.

Seu Luiz recebeu a equipe de reportagem tendo como trilha so-
nora a gravação de Ella Fitzgerald para o clássico “Sophisticated Lady”, 
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de Duke Ellington. Era, com o perdão do trocadilho, mais uma de suas 
paixões. “Ella era incomparável. Como ela, não haverá outra igual”, cos-
tumava afirmar.

Com a generosidade habitual e a indisfarçável expressão de orgu-
lho, revisitou o lendário episódio em que teve a oportunidade de co-
nhecer os maiores heróis do jazz durante sua passagem pelos Estados 
Unidos, entre agosto de 1955 e março de 1956, para um curso de espe-
cialização em inglês nas universidades de Michigan e do Texas.

Durante esse período, Luiz Paixão realizou façanhas de causar in-
veja aos aficionados do estilo: obteve autógrafos de Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Oscar Peterson e Gene Krupa, assistiu aos shows de Count 
Basie e do Jazz at the Phylarmonic Orchestra (que reunia os grandes 
nomes da época), disputou uma partida de xadrez com Dizzy Gillespie 
(e foi rapidamente derrotado), tomou conta do cachorrinho de Billie 
Holiday enquanto ela cantava num pub de Cleveland e embarcou no 
ônibus de turnê de Stan Kenton rumo a San Antonio, ficando dois dias 
com a trupe de músicos que acompanhava o pianista.

Conversar com Luiz Paixão sobre jazz era o mesmo que fazer uma 
viagem à Era de Ouro de Hollywood, dos grandes musicais, do swing, 
do apogeu de uma cultura musical sofisticada e que teve sua extensão no 
Brasil por meio da bossa nova – outra de suas paixões declaradas.

“Quem gosta de jazz gosta de swing. Meu amigo Marien, que posso 
dizer que é meu discípulo, ia lá em casa e endoidava ao ouvir jazz. Por-
que quem ouve jazz, não consegue sair mais. Pra gostar de jazz, tem que 
ter cabeça. Porque é uma música muito refinada, que pede que você seja 
sentimental para a música, que tenha sensibilidade”, definiu à época o 
pesquisador, que cultivava alguns hábitos muito particulares. 

Um deles era o de montar coletâneas de jazz e bossa nova em CDs 
para distribuir aos amigos e jornalistas, como uma forma de comparti-
lhar a emoção que ele tinha ao ouvir as canções de que gostava. Seu Luiz 
também era frequentador assíduo do Clube do Jazz, encontro semanal 
que reunia aficionados por este gênero musical no Centro da Praia, e 
tinha satisfação ao transmitir seu conhecimento aos jovens e estudan-
tes. E, não raramente, assumia o papel de crooner nos bares de Vitória, 
sempre que encontrava ambiente propício para interpretar standards do 
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cancioneiro norte-americano. Os extintos Jazz Café e Wunderbar foram 
alguns dos palcos onde seu Luiz foi recebido com tapete vermelho por 
amigos e admiradores. 

No documentário em curta-metragem “Luiz, Paixão pelo Jazz”, 
de Eurico Scaramussa, lançado em 2018, é possível conhecer seu lado 
cantor por meio de um encontro musical com Andréa Ramos e Márcia 
Chagas. No vídeo, que tem roteiro e montagem de Marcos Valério Gui-
marães, seu Luiz abre o coração e o vasto acervo de LPs, CDs e DVDs ao 
revisitar reminiscências de uma vida inteira dedicada à fruição daquela 
que considerava a mais nobre das artes. 

A nós, restam a saudade e as lembranças do nosso maior jazzófilo 
– aquele que viveu o jazz e a música com a intensidade e a honestidade 
de que só os profundamente bons são capazes. Com paixão, sempre.

Perfil
Luiz Nogueira da Paixão nasceu em 29 de março de 1925, em Vitó-

ria. Era professor de inglês aposentado, com especializações nas univer-
sidades de Michigan e do Texas (EUA). Começou a trabalhar nos anos 
40, no setor de almoxarifado da Raymond Morrison Knudsen, compa-
nhia que construiu a estrada de ferro da Companhia Vale do Rio Doce. 
Em seguida, foi secretário do consulado dos Estados Unidos em Vitória 
e, no início dos anos 50, fundou o Ibeuv (Instituto Brasil-Estados Uni-
dos de Vitória) ao lado do cônsul americano Ray H. Crane e do então 
diretor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, Roberto 
Viana Rodrigues. Deu aulas no Ibeuv, Colégio Americano e Salesiano. 
Apaixonado por cinema, citava entre seus filmes favoritos “Duas Garo-
tas Românticas”, de 1966, com Catherine Deneuve; e “Papai Pernilongo”, 
de 1955, com Fred Astaire. 
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Bandeira vermelha

Manoela Ferrari
Jornalista. Escritora. Pertence à AFEL.

O maior desafio para a sociedade contemporânea está no relacio-
namento humano. A pandemia de Covid-19 que assolou a humanidade 
trouxe-nos à tona o quanto o mundo está doente - e não é só por causa 
do vírus. Com a morte mais palpável e a doença perto de todos, deverí-
amos refletir mais fraternamente sobre cada vida humana e sua digni-
dade, em todos os momentos, desde a concepção no ventre materno até 
o seu fim, de forma natural.

Crises são desafios para mudança, reconstrução e renascimento. Três 
crises planetárias se colocam à nossa frente: a financeira, a da mudança cli-
mática e a da pandemia de Covid-19. Num universo onde tudo é interligado, 
o caminho para a solução passa pelo esforço comum. Curar as pandemias 
sociais e combater a cultura da indiferença é uma urgência humanitária.

Um dos maiores problemas que levam à degradação do tecido so-
cial é a desigualdade.  Antes mesmo da crise da pandemia do Covid-19, 
já vivíamos num mundo em que o vínculo social e os projetos coleti-
vos estavam em declínio, levando-nos à depressão e ao isolamento.  
A maioria das pessoas já não consegue ver o outro como “semelhante”. 
Veem-se como “diferentes”, podendo constituir uma “ameaça” em qual-
quer sentido. Fatos que antes chocavam, vão adquirindo uma degrada-
ção que os tornam “banais”, com a rapidez de uma linha de produção. 
E a mídia utiliza-se desse arsenal de más notícias, na maioria das vezes, 
apenas para sustentar audiência e vender publicações, levando a uma 
diluição da violência. 
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O combate à degeneração do tecido social requer esforços de toda a 
sociedade, do setor público ao privado, voltados à prevenção da exclusão 
social. A desigualdade não é um acidente na história de uma sociedade, 
mas fruto de escolhas políticas e institucionais deliberadas, que favorecem 
a concentração de renda, bens e benefícios públicos. Celebremos as próxi-
mas eleições como momentos de revigoramento da democracia em nosso 
país, mas não deixemos de aprender com o passado, semear no presente a 
fim de compartilharmos uma boa colheita no futuro.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU não tem 
força de lei para seus Estados membros, mas força ético-moral. Infeliz-
mente, não há como impor a correção, a bondade, a empatia, a solida-
riedade, a compaixão entre os seres humanos. O estado e as leis não têm 
como regular todas as escolhas que fazemos. A proposta de uma cidada-
nia antropológica envolve uma tarefa, um exercício constante, mas não 
tem como se impor através de leis.

Um dos nomes mais respeitados na filosofia contemporânea, no cam-
po da ética aplicada, é o da espanhola Adela Cortina. A filósofa valenciana 
vem defendendo a necessidade de uma “educação para os valores”, algo a 
que as escolas deveriam prestar mais atenção. Num dos seus mais recen-
tes livros, Cortina cunhou o conceito de “aporofobia”, dissertando sobre o 
modo como a pobreza é encarada na sociedade atual e como tal situação é 
incompatível com a democracia, que implica e exige o direito à inclusão.

Vamos à raiz etimológica que originou o termo: àporos, em grego, 
significa pobre e phóbos traduz-se como medo ou receio. Deste modo, à 
semelhança do que se passa com o termo “xenofobia” (receio do estran-
geiro), “aporofobia” passaria a significar o receio do pobre e, consequen-
temente, a sua recusa. Mais do que ignorar os pobres, ainda existe uma 
grande maioria, em nossa sociedade individualista, que procura, delibe-
radamente, afastá-los das preocupações, de modo a exorcizar problemas 
de consciência e viver sem que a injustiça da sua existência os perturbe.

Mesmo os que têm ciência de que é um direito universal o acesso à 
educação e à saúde, fecham os olhos aos que ficam de fora e cuja presen-
ça torna evidente os efeitos perversos das sociedades que nós mesmos 
ajudamos a construir. A população em situação de rua nos inquieta por-
que constitui o reverso do bem-estar social que proclamamos, denun-
ciando as nossas contradições e fraquezas. 
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Inserir o estudo da “ética e cidadania” como uma disciplina ajustada 
aos diferentes níveis, em todas as escolas, levaria à conscientização efetiva 
de uma série de conceitos e preconceitos que engessam a nossa sociedade, 
dos quais a “aporofobia” é significativa. Há que se combater a ideia de 
que a ética é algo “pessoal” ou subjetiva. As virtudes não são inatas, são 
susceptíveis de aprendizagem. O desconhecimento é o princípio da crise.

Nesse triste momento em que todos estamos imersos, é de fun-
damental importância reforçarmos a empatia. Assim como o oxigênio 
não pode faltar nos hospitais, em nosso dia a dia não pode faltar soli-
dariedade. Tampouco generosidade. A sensação de sufocamento, que já 
vivíamos em função das cidades desordenadas e superpopulosas, está 
estampada, agora, através dos rostos com máscaras, num esforço coleti-
vo de adaptação ao que parece ser o “novo normal”.

Entre a camada mais pobre da população, ronda a visita de uma ve-
lha conhecida: a fome. O colapso sanitário causado pela pandemia po-
tencializou todas as outras crises. Na já combalida educação do Brasil, 
a situação também é desoladora. Dados recentes apontaram que 2,7 mi-
lhões de alunos do ensino público em 677 municípios ficaram sem comer 
a merenda escolar porque as escolas fecharam. O contexto em que isso 
acontece não poderia ser mais delicado, quando mais da metade dos lares 
brasileiros apresentaram algum nível de insegurança patrimonial.

Diante deste cenário, com os índices de desemprego aumentando 
e o colapso na economia, o Brasil caminha a passos largos para retornar 
ao mapa mundial da fome, do qual saiu em 2014 e ao qual entram os pa-
íses com mais de 5% da população em extrema pobreza. Não podemos 
deixar que isso aconteça.

Para agravar a situação, nosso país passa pela maior estiagem das 
últimas décadas. Em 2019, entramos na bandeira vermelha. Junto com a 
falta de energia elétrica, a desigualdade social, a disparidade entre ricos 
e pobres, o analfabetismo estrutural, o desemprego, a fome e a doença, 
a “seca” da moral e da ética atingem níveis espantosamente alarmantes. 
Parafraseando o alerta feito pelo naturalista August de Saint Hilaire em 
relação às saúvas, o momento atual sugere que “ou a sociedade acaba 
com a estiagem ou a estiagem acaba com o Brasil.” 

Precisamos (re)agir. E o momento é agora.
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Da deleitura de ler 

Marcos Tavares 
Escritor. Pertence à Cadeira 15 da AEL.

Se tempos de mortandade por supervirose transmissora em conta-
to pessoal, qual a que vivemos nos anos 2020 e 2021, exigindo distancia-
mento, nada mais natural do que pensarmos em protetor refúgio: uma 
ilha deserta. E óbvio é que, para bem solitária aventura, escolhamos uns 
livros. Eu pensei. Ora, possuem eles — a Literatura, no geral — o con-
dão de portarem pelo menos cinco funções: político-social, cognitiva, 
estética, lúdica e, no caso, catártica.

Isolado, refleti acerca de quais caminhos levaram-me às Letras, 
essa, desde antanhos, minha inarredável companhia.

Sei que, ainda petiz iletrado, Literatura oral chegou até mim por voz 
de minha mãe (Maria Luiza) contadora de causos de São Mateus(ES), 
sua terra natal. Também a minha avó paterna (Isaltina Góes), camareira 
do lendário Tenório Cavalcânti, de Duque de Caxias(RJ) e do Rio trazia 
novidades e... revistas! 

Espelhado em meu pai, habitual ledor de almanaques, de jornais 
e de Allan Kardec, passei a imitá-lo logo após ter aprendido na icôni-
ca Cartilha Sodré, de minhas irmãs, as primeiras letras. Tio Benjamin 
[Carvalho Campos], do PCB, 1º capixaba cassado pelo Golpe Militar 
de 1964, em plena ditadura supria-me com edições do MEC da gestão 
Jango: assim acesso tive a vários títulos alusivos a movimentos de resis-
tência, nativistas, eclodidos no Brasil-Colônia.

Primo Jonathan induziu-me ao gosto por literatura policial sobre-
tudo a de estilo “noir”, com serial killers e perspicazes detetives. Por iro-
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nia do destino, ele próprio, ainda novo, vida perdeu por mero engano 
de, na madrugada, mão esfaqueadora de vingativo à espreita de rival. 
Colega em futebol no areal, o Edmar Conceição iniciou-me no bom 
rumo do bolsilivro, tornando-me um íntimo das edições Monterrey, 
Bruguera e Cedibra: primeiro, os de guerra; depois, de faroeste; por fim, 
de espionagem.

Em empreitada reparadora de bancas de revistas da Distribuidora 
Copollilo, no Bairro Alecrim ajudava eu o meu pai ferreiro-serralheiro-
-mecânico. Aquela fomentava, no âmbito capixaba, toda circulação de 
jornais e revistas. No intervalo de almoço, punha-me a ler ali mesmo: no 
cume de montanha de publicações sem capas, do encalhe. Volumosas e 
numerosas, portanto, bem dispendiosa uma integral devolução às edi-
toras, devolvia o distribuidor apenas as capas; e todo aquele conteúdo, 
riquíssimo, ficava então amontoado. E vendo encimado um leitor con-
tumaz, para mim gritou um vigoroso senhor. 

Autorizou-me a, quando quisesse, levar para casa a quantidade que 
eu pudesse. Uma carta-branca que efeito bem mágico surtiu: ao fim de 
cada expediente, morando na Vila Rubim, trazia às costas o inestimável 
tesouro: telenovelas, mangás, HQs! Só adulto é que vim a saber jamais 
alfabetizado aquele fenomenal difusor de leituras. Com muito mérito, 
em Vila Velha(ES) ganhou busto junto a Viaduto com o seu nome: Al-
fredo Copollilo.

Já no ginásio, buscando paz ante o tumulto à hora do recreio, re-
fugiava-me no folhear livros da pequena Biblioteca da Escola “Mauro 
Braga”. Assim, sensível bibliotecária Dona Julieta, magérrima qual uma 
página, cativou-me a empreender viagem nos capítulos de romance de 
aventuras — o primeiro que li. Era o “Guarani”, de José de Alencar. Im-
pactado com o amor proibido, desventuroso, entre bugre e branca rei-
nol, reli-o outras tantas vezes, inclusive em formato HQ.

Pré-adolescente ou já, na Biblioteca Pública (BP) estadual, quando 
essa ainda na Cidade Alta, e na Biblioteca do SESC, no Bairro Moscoso, 
fui assíduo,  em que tanto lia lá mesmo quanto, munido de caderneta, 
volumes buscava sob empréstimo.

Na aludida BP fui surpreendido pelas bibliotecárias: de súbito, 
apresentaram a mim a autora, em carne e osso, de dois romances  que 



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 76, 2022

eu apanhara e lera.Tais obras eram “Sete é número ímpar “ (Ed.Pongetti) 
e “Olhos de ver” (Ed.Artenova). Uma bela mulher, de olhar vivaz, era aí 
Diretora a própria ficcionista: Neida Lúcia Moraes.

No 38º Batalhao de Infantaria, convocado ao Exército, após obri-
gatório alistamento, um fato faz, surpreso, aproximar-se de mim um 
rapaz para ali também recrutado. Eu, de pé numa fila, lia absorto uma 
coletânea intitulada “De Sélesis a Danações”, de Carlos Nejar, poeta gaú-
cho. Aquele outro era Oscar Gama Filho.

Enquanto estudante, estagiei em Biblioteca e em Editora da Ufes; 
nessa,  tive por mui benigno Chefe o literato Reinaldo Santos Neves, 
até então somente autor dos romances “Reino dos medas” (1971) e “A 
crônica de Malemort” (1978). Dizendo-se ele estupefato com a minha 
voracidade bibliófila, brindou-me com uma 1ª edição — que pertencera 
a seu pai, emérito Professor de Português: Guilherme Santos Neves. Era 
um ensaio escrito por Eduardo Frieiro e publicado em 1941: o clássico 
“Os Livros, Nossos Amigos”. 

Em 2019, antes de grassar o SARS-CoV-2 (coronavírus), daquele 
livro uma reimpressão (Gráfica Senado) obtive por generosa oferta do 
confrade Matusalém Dias, um literato a quem confidenciei apreço àque-
la obra e para quem prefaciei “Sonetos Insones”.

Enfim, de vírus eu me livro; de livros, jamais viram.
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Entrevistando Nena

Marilena V. Soneghet Bergmann 
Escritora. Pertence à AFEL.

- Pra início de conversa: Quem é você?
R: Uma aprendiz de voos - gostando demais da liberdade de ser 

ninguém.
- O que você prefere – ficar ruiva ou apaixonada?
R: Qual a diferença? ...em ambos os casos se vive um incêndio.
- O que há de comum entre um susto, um sorvete e descer de ele-

vador?
R: Um friozinho na barriga.
- Você já trocou de pele?
R: Sim; troquei a de zibelina por uma sintética.
- Desde quando você escreve?
R: Ué! Como todo mundo... desde que aprendi a rabiscar meu 

nome em letra de forma (no chão do meu quintal).
- Ok, mas você é uma escritora, não?
R: Que pomposo! Eu sou uma “brincante”. Gosto da vida leve!
- Como você vê “passado / presente / futuro” ?
R: ...“ontem, hoje, daqui a pouco”: entrelinhas no trem da vida, 

entre as quais saltito. Coexistem!
- Você me parece saudosista. Diga o ontem:
R: Inocência : meu ninho na mangueira.
- E a tecnologia moderna?
R: …a goela faminta de um universo insondável. Fascinante e as-

sustador.
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- O que a vida ensina?
R: A ser de circo: equilibrar na corda bamba, fazer malabarismos, 

acrobacias, enfrentar feras...
- … e vestir de palhaço?
R: Aí, já é filosofia!
- Qual a maior lição de vida?
R: A dor. Ensina a viver e a morrer.
- Então, você tem medo de morrer?
R: Eu? Nãão!... Já mudei de casa tantas vezes...
- E de viver?
R: Já tive. Viver é um desafio. Mas aprendi a tocar flauta e a chupar 

cana ao mesmo tempo.
- Uma inveja:
R. Ah!... dos surfistas - morro de!
- O que dá mais medo: uma multidão ou uma floresta?
R: A multidão.
- E a solidão?
- Sou contemplativa. Cultivo a ‘solitude’: música, poesia, natureza, 

afetos...  e o ‘mundo da lua’!
- Você gosta de luxo?
R: Eh!, meu rei! Sou chegada numa rede… um bom livro... um pôr 

de sol… musiquinha de fundo...
- Prefere um castelo ou uma choupana?
R: Uma noite fria, um bom caldo verde fumegando no fogão, cora-

ção quentinho, um amor.. transformam qualquer choupana num castelo.
- Liberdade!
R: Dois pássaros voando.
- O amor:
R: Uma galinha choca cercada de pintainhos.
- Uma paixão:
- O feérico espoucar de fogos de artifício.
- Que mais?
R: Ah! : …
- Uma palavra-chave:
R: ... Dignidade! 
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- Um conselho:
R: Em boca fechada não entra mosca.
- Diga Deus!
- “No princípio era o Verbo” ! O verbo - é Amar.
- Agora, olhando-se no espelho, me conta: quantos anos você tem?
R: Chiii! Essa aí do espelho já tem idade pra ser minha mãe. Eu 

ainda estou na idade da flor!
- Seu nome:
- nena, para os que me amam.

Uma entrevista pode dizer tudo ou dizer nada.  No aparente “non-
sense”, que flutua entre perguntas e respostas, a verdadeira “persona” se 
revela. Sim; muito mais que num extenso currículo, com sua relação de 
feitos e vitórias. A essência evidencia-se nas minúcias, nos momentos 
desarmados, na simplicidade sem disfarces, na “cara lavada”. Daí que 
entrevistei a mim mesma – afinal, preciso me conhecer – o que é bem 
difícil - às vezes parece até mais fácil conhecer o outro.

Ao mergulhar em nós mesmos, deveríamos tomar algumas pre-
cauções: usar máscara de oxigênio, macacão de aquanauta... e nunca 
ir fundo demais – a pressão pode nos deixar surdos ou fazer com que 
sequer consigamos emergir.

***

Por Oscar Gama Filho:  Esta originalíssima crônica assim o é por 
envolver uma tradução intersemiótica. A entrevistadora usa a lingua-
gem referencial, própria de textos científicos ou jornalísticos, e a entre-
vistada,  função poética. A entrevistadora é seu alter ego. Em seu todo, 
a passagem de funções remonta aos heterônimos de Fernando Pessoa.

Categute

Categute era uma palavra intrigante. Meus primos a diziam de 
boca cheia, com pose e categoria. Eu não tinha a menor idéia do que 
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fosse, e a repetia baixinho, como uma palavra mágica - tipo: abracada-
bra ou supercalifragilísticoexpialidocious.

Eles mantinham o mistério só para aguçar minha curiosidade. O 
que seria “categute”? Sofri um bom tempo até descobrir. De maneira 
inusitada. Foi quando tomávamos sorvete na “Pinguim” (ali, pertinho 
do Teatro Glória). Acima de nossa mesa, havia uma prateleira. Ninguém 
sabe como caiu uma lata de conserva na cabeça de minha irmã. Era 
sangue pra todo lado, da cabeça ao belo vestido. Gritaria, lágrimas, estu-
pefação! O dono da sorveteria, que de tão ligeiro parecia multiplicar-se 
em três, movia-se cheio de desculpas, cuidados, providências... enfim, 
um acontecimento!

Após o susto e a confusão, fomos todos, em procissão, ao pronto 
socorro da Casa de Saúde de tio Dório, para costurarem a cabeça dela. 
Uma brecha e tanto!... Não nos foi permitido entrar na sala de emergên-
cias e assistir a costuração.  Para consolar-nos de tamanha frustração, 
fomos dar uma volta pelo hospital. Logo na entrada, havia uma imensa 
vértebra que meu primo (Paíco) informara solenemente ser de baleia 
(duvidei um pouco, mas... afinal, ele era o filho do dono, devia saber).

O longo corredor de ladrilhos formando arabescos convidava a 
correr. Corremos. Logo surgiu Kalú (enfermeira chefe que comandava 
tudo com mão de ferro) e nos pôs a ... andar (não estão vendo as placas 
de silêncio? aqui tem gente doente, operada, parturientes (?) - achei a 
palavra interessante - parturiente... que seria isso? Não perguntei, para 
não dar bandeira de minha ignorância. Já me bastava a humilhação do 
“categute”.

O cheiro de éter dominava o ambiente. Havia gemidos inquietan-
tes. Pelas frestas das portas vislumbrávamos cabeças enfaixadas, recém-
-nascidos vermelhos encantando pais e avós, algum idoso pálido, sob 
um alvo lençol preso por baixo do colchão, a esticar um olhar pedinte e, 
para minha inveja mortal, minha prima, que operara a garganta, acosta-
da numa cama altíssima, a tomar quanto sorvete quisesse.

No andar de cima, havia um imenso terraço com vista para o por-
to. Alí, os doentes que não estivessem muito doentes podiam ficar a ver 
navios. Não seguramos as pernas - correr por ali era imperativo. O apito 
de um navio entrando na baía ribombou pelos ares. Uma estranha ban-
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deira tremulava no mastro. Marinheiros atarefados no convés, conteine-
res, rolos de cordas, barcos salva-vidas atraiam nosso curioso olhar. Era 
muita emoção para um dia só.

Voltamos à emergência. Minha irmã jazia numa maca, meio tonta, 
a cabeça a exibir um enorme curativo. Esperava meu pai chegar com o 
carro para levá-la para casa. Percebi que meu primo, Paíco, enrolara um 
enorme fio no dedo. Que é isso? perguntei. Era o tal “categute”. Enfim! 
Agora eu era uma iniciada!

Pra quem não conhece, categute é um fio muito forte preso a uma 
agulha curvada, que serve para fazer suturas em cirurgias. É uma fibra 
natural de grande elasticidade, tirada dos intestinos de animais (bovi-
nos, caprinos...) - segundo consultei (no google, é claro), o nome pro-
vém, talvez, do termo em língua inglesa “cattle gut” (intestino bovino) 
ou ainda, curiosamente,  de “kitgut”, que significa corda - de violino ou 
de outro instrumento musical. Ainda hoje há músicos que o preferem, 
pelo timbre.

Acabara-se o mistério. Paíco até me deu um pedaço, que passei 
a exibir no recreio da escola, junto com o emocionante relato que eu, 
provavelmente, enfeitava a meu bel prazer.

Esclarecido o segredo do categute, talvez algum leitor esteja a per-
guntar-se “e que diabos é esse tal de - supercalifragilisticexpialidocious”. 
Ha, ha... agora vou ter que baixar a Mary Poppins. 

Supercalifragilisticexpialidocious é o título de uma das canções, 
cantada por Julie Andrews no filme de Walt Disney - Mary Poppins 
(1964). Um tanto escalafobética, usa-se a expressão para se escapar com 
brio de uma situação difícil, ou quando se quer definir algo acima do 
comum ou espetacular.

Desmembrando o termo: super- “above”, cali- “beauty”, fragilistic- 
“delicate”, expiali- “to atone”, and docious- “educable”, teremos em por-
tuguês algo como “Lição para educar através da delicada beleza”.

E agora, José, termino essa prosa, desejando-lhes um fim de sema-
na  “supercalifragilisticexpialidocious”...
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Homenagem ao centenário 
do Prof. Aylton Bermudes

Neida Lúcia Moraes
Escritora. Pertence à Cadeira 19 da AEL.

Nesta noite, quando prosseguimos nas comemorações dos 100 
anos da nossa Academia de Letras, venho, a convite da nossa Presidente 
Ester Abreu Vieira de Oliveira, dizer umas palavras sobre um dos nos-
sos mais ilustres membros, Professor Doutor Aylton Bermudes.

Dr. Aylton faleceu no dia 10 de março de 2021, bem próximo da 
data do seu aniversário, em 24 de julho, quando completaria cem anos. 
Cem anos de feitos notáveis de que todos nós nos orgulhamos e que 
seriam devidamente comemorados, inclusive com o lançamento do seu 
novo livro “Memória Literária”.

Hoje, estou recebendo um exemplar deste livro e estou certa de que 
será um capítulo a mais na sua prodigiosa carreira. Dr. Aylton nasceu 
em Timbuí, Fundão, em 24 de julho de 1921. Iniciou e terminou seus 
estudos primários em escola rural, criada por sua avó materna. Iniciou 
sua produção literária já nos tempos do seminário, onde ingressou aos 
12 anos de idade, em Manhumirim-MG.

Em 1943,radicou-se em Cachoeiro de Itapemirim. Já então, um jo-
vem advogado, exercia também o magistério como professor de francês, 
latim e filosofia. Em 1964, transferiu-se para Vitória, a fim de exercer o 
cargo de Secretário do Interior e Justiça.

Foi também Procurador do Tribunal de Contas, entre outros car-
gos importantes. Destaque especial: Membro atuante da nossa Acade-
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mia de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.
Fui presença na festa do lançamento do seu livro “Nos Sulcos do 

Tempo”. E sempre acompanhei seus feitos literários, contos, crônicas, 
com grande entusiasmo. Conversávamos muito, às vezes, até, pelo te-
lefone. Os assuntos abrangiam política nacional e internacional, livros, 
manchetes jornalísticas e tantos mais.

E, um dia, disse-lhe, quando abordávamos assuntos literários: - 
Acho que escrever é uma arte. Ele respondeu: - “Sim, é o momento em 
que olhamos para o mundo e somos capazes de o inscrever, descrever, 
mudar, inventar, interpretar. O instante em que, munidos de ideias e 
imaginações, revelamos a intensidade de uma metáfora, a força de uma 
alegoria, a beleza de uma frase”.

Impossível citar todas as atuações do nosso mestre Professor Dou-
tor Aylton. E sinto que há um imenso intervalo entre o tempo em que 
tanto conversávamos e a realidade da sua morte. Preencho-o com as 
lembranças de toda uma saudade.
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Identidade cultural capixaba

Oscar de Almeida Gama 
Escritor. Psicólogo. Pertence à cadeira 21 da AEL.

Para mestre Renato Pacheco, sempre.

Um dos paradoxos lógicos que nos desafia recebe o nome popular 
de Identidade Cultural Capixaba. Paradoxos dos mentirosos, como este, 
convidam a reflexões do tipo “se uma árvore caiu na floresta e ninguém 
percebeu, ela caiu?” Semelhante proposta é a da busca da Identidade 
Cultural Capixaba. Não que seja desnecessária — muito pelo contrário. 
No entanto, está equivocada quanto às premissas usadas para interrogar, 
qual esfinge, o seu objeto de estudo e, daí, descrevê-lo e explicá-lo.

Buscaremos o graal, uma pedra filosofal impossível, logicamente 
inconsistente e que não existe? Talvez fosse necessário dar uma forma 
ao que pareceria um projeto estruturalista de procura do invariante pre-
sente nas diversas e contrastantes microrregiões culturais do Espírito 
Santo. Perguntaremos qual a denotação de “capixaba”, sua origem e seu 
significado etimológico.

Seguindo o mapa do tesouro, pela linha pontilhada, até o X, acha-
remos e analisaremos o conceito de “identidade”, palavra derivada de 
idem, que significa o mesmo. Seria uma busca narcísica, não maculada 
pela diferença de que trata a psicanálise?

Melhor transformar, então, provisoriamente, por mágica, identidade 
em ideologia da cultura capixaba. Abordaremos, por essa transformação 
alquímica, sua função, sua história, sua formação, seu desenvolvimento e 
a sua relação com a produção de um capital cultural regional. Daí, seguire-
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mos até que nossas palavras, mudas, gritem, para nos fazer compreender 
o processo de construção do lugar periférico da cultura capixaba.

I - POR QUE SOMOS CAPIXABAS?

Qual a denotação de “capixaba”? A versão corrente, aceita entre 
os eruditos, concorda com a ideia de que capixaba significava, primi-
tivamente, no século XVI, a lavoura ou roça que se estendia da atual 
Rua Barão de Monjardim até a região que hoje se fronteia à Capitania 
dos Portos. Com o passar do tempo, por uma extensão metonímica, a 
coisa possuída — a plantação — passou a ser a denominação concedida, 
primeiro aos seus possuidores, e por fim a todos os habitantes da ilha de 
Vitória. Posteriormente, talvez porque Vitória seja a sua capital, os natu-
rais de qualquer parte do Espírito Santo passaram a receber esse epíteto.

Mestre Guilherme Santos Neves estudou o assunto, propondo 
nova teoria, em uma série de quatro artigos, intitulados genericamente 
de “Por que Somos Capixabas”, publicados em A Gazeta, em maio de 
1963, que pudemos ler em recortes conservados por sua família. Em 
homenagem eterna, deixamos solar o músico que fará o público vibrar 
— mais do que se tocássemos a sua luz — com um estilo manso, bem 
típico. Certamente, não executaríamos o tema melhor:

“Creio que o primeiro a propor essa versão foi o visconde de Beau-
repaire Rohan, em seu Dicionário de Vocábulos Brasileiros, onde se pode 
ler, no verbete Capixaba: ‘Os habitantes da cidade de Vitória têm o ape-
lido de Capixabas por causa de uma fonte que ali existe e donde bebem’ 
(cfr. edição da Livraria Progresso, Salvador, 1956, p. 72).

Aceita essa hipótese o Ten. Cel. Ruy Almeida, professor do Colégio 
Militar, do Rio: ‘Os filhos da ilha de Vitória, hoje capital do formoso 
Estado, receberam esse apelido (Capixaba), não diretamente da palavra 
designativa de Roça, Roçado ou Plantação, mas das fontes de que bebiam 
água de excelente qualidade e que brotavam entre essas plantações.” (A 
Gazeta, 22/5/1963)

Menezes de Oliva, em Você Sabe Por quê...? (Rio de Janeiro: Laem-
mert, 1962, pp. 91-2), concorda:
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“(...) Teodoro Sampaio consigna o termo tupi CAPIXABA, como 
significando a lavoura, a roçada. Certo, para o início das plantações, te-
riam escolhido sítio em cujo local houvesse uma fonte, indispensável à 
vida dos seus habitantes e à rega da terra e que ficou sendo conhecida 
como a FONTE DA CAPIXABA, isto é, a fonte da lavoura, da roçada 
aberta no seio umbroso da mata.

O povo (...) acabou emprestando virtudes miraculosas às águas da-
quela fonte. Dizia que a criancinha que tomasse o primeiro banho com 
as águas da FONTE DA CAPIXABA seria rica e feliz. Tanto bastou para 
que tal prática logo entrasse nos hábitos dos seus moradores. É assim 
que, assistindo ao banho do recém-nascido, indagavam as comadres, 
apontando para a água da bacia — é CAPIXABA? No caso afirmativo, 
estariam asseguradas ao bebê, pela existência em fora, felicidade e fortu-
na. Opulento e venturoso também seria todo aquele que, mesmo tendo 
nascido longe da FONTE DA CAPIXABA, pudesse misturar às águas 
do primeiro banho um pouco do precioso líquido, que dali lhe houvesse 
sido enviado por algum parente ou amigo dedicado. Dest’arte, com o 
decorrer do tempo, o nome da fonte veio a determinar, por distensão, os 
que tivessem nascido perto ou distante da CAPIXABA.”

Com elegância, Mestre Guilherme, no quarto artigo da série, in-
forma que não encontrou, na literatura disponível, outras referências às 
forças prodigiosas da Fonte da Capixaba além da efetuada por Menezes 
de Oliva. Entretanto, segundo ele, 

“(...) a tradição popular tem dado às águas da Capixaba, pelo me-
nos, o dom de prender aqui em Vitória quem delas bebe, feitiço amorá-
vel que o povo atribui a certas águas privilegiadas. (...) Além desse poder 
de fixação à terra, as águas da Capixaba (...) são ótimas para quem sofre 
dos rins, além de possuírem outras virtudes terapêuticas.” (A Gazeta, 
23/5/1963)

O texto de Santos Neves — que transcrevemos pelo seu valor 
histórico — permite que diferenciemos entre a Fonte da Capixaba e o 
Chafariz da Capixaba, este último situado junto à atual Rua Barão de 
Monjardim:

“A Fonte lá está ainda (graças a Deus), mal resguardada por uma 
fachada tosca, em cujo gasto reboco se pode ler uma data: 13 de novem-



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 87, 2022

bro de 187... (1871, 1873, 1878?), certamente para marcar a época da 
construção.

Mais embaixo, cinco metros talvez, a água clara e cantante escorre 
dum caco de telha — é a Bica — e desce para os escaninhos do Morro.

Cá embaixo, ao lado da antiga escadaria Cristóvão Colombo, le-
vanta-se, com imponência inválida, o Chafariz da Capixaba (1828, re-
construção 1840) com suas torneiras quebradas e... secas, a testificar o 
proverbial desinteresse dos poderes públicos, o seu eterno descaso pelas 
mais caras tradições de nossa gente.” (A Gazeta, 23/5/1963)

Mestre Guilherme conclui, então, seu pensamento: “Da Fonte da 
Capixaba é que fluiu, além da boa, cristalina e saborosa água, o nome 
com que se batizaram todos os que nasceram (e nascerão) nas terras do 
Espírito Santo.” (A Gazeta, 23/5/1963) 

Estes ensaios foram a pedra-de-toque de parte do nosso poema 
Monofonia a Vitória (+1551-1981), publicado em O Relógio marítimo 
(Rio de Janeiro: Imago, 2001, p. 163):

“(Eis que alguns pedaços do Penedo dinamitado,
Cansados de beber a água salgada, podre e oleosa
pela qual o Penedo é banhado,
Foram beber água doce no que resta da Fonte da Capixaba,
Fonte de onde jorrou água e de onde jorrou o nome “capixaba”,
Mas, se fonte e água ainda existem, as torneiras estão arrebentadas,
E é raiva que o Penedo bebe com a força com que bebia o mar
até a maré baixar. E diz o Penedo:
“Rua Barão de Monjardim, rua da Fonte da Capixaba, fica com a rua
e me dá o barão, que hoje não tem mais água, não;
Me dá um barão que suba pelo Morro do Vigia,
De onde desce, em aqueduto de telhas, a Fonte da Capixaba;
Me dá um barão que suba pelo morro que eu via
e que veja o calçamento pé-de-moleque feito pela gente escravizada;

Me dá um barão que aprecie as árvores imensas
como a angústia de Oscar apreciava;
Me dá um barão que me dê muletas
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para que eu me levante sem as pernas esquartejadas;
Me dá um barão muito influente, 
Pois só pela influência o Poder ouve, vê, fala e sente;
Me dá um barão que defenda Vitória da destruição total
mais do que o forte São João defendia Vitória das invasões estrangeiras;
Me dá um barão com mais glória
do que a glória do concreto armado do Edifício Glória;
Me dá um barão com muito ouro
que vá comigo ao Teatro Carlos Gomes entoar este coro:”

II – O PRINCÍPIO DA IDENTIDADE

A palavra identidade deriva de “idem”, que significa “o mesmo”. 
Estaríamos diante, portanto, de um projeto estruturalista de procura do 
invariante presente nas diversas e contrastantes microrregiões culturais 
capixabas? Onde se encontra este conjunto interseção, este graal, esta 
pedra filosofal que as más línguas apelidaram de “logicamente incon-
sistente”?

Sabemos que ninguém pensa além da linguagem e que a identida-
de cultural é um subconjunto da linguagem da cultura. Ferdinand de 
Saussure enriquece nossa óptica, mostrando que os elementos da lin-
guagem não possuem uma essência positiva independente. O sentido 
de uma palavra é definido negativamente pelas relações de diferença 
mantidas com todos os demais elementos do sistema. Para ele, na língua 
só há diferenças e o mecanismo linguístico gira totalmente sobre iden-
tidades e diferenças:

“Quando se diz que os valores correspondem a conceitos, suben-
tende-se que são puramente diferenciais, definidos não positivamente 
por seu conteúdo, mas negativamente por suas relações com os outros 
termos do sistema. Sua característica mais exata é ser o que os outros 
não são.” (SAUSSURE, Ferdinand. In: Curso de linguística geral. 11. ed. 
São Paulo: Cultrix, [197-?], p.136) 

Para entendermos melhor, pensemos no caso de um cego de nas-
cença que recuperasse a visão em uma casa completamente azul. Nós 
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não conseguiríamos que ele compreendesse o que é o azul até lhe mos-
trarmos as outras cores. O azul é o que não é verde, roxo, amarelo, bran-
co, vermelho, negro etc. O azul não possui um sentido independente e 
só pode ser compreendido por meio de suas relações de diferença com 
as demais cores e elementos do sistema.

Se a identidade resulta das relações de diferença do sistema lin-
guístico, então a identidade cultural capixaba também não possui uma 
essência nítida: ela é o que as demais identidades não são. Sua caracte-
rística mais exata é ser “o que as outras não são”: a identidade cultural 
capixaba é aquela que não é a mineira, não é a carioca, não é a baiana, 
não é a italiana — não é nenhuma das outras do seu sistema. 

Freud enriquece nossa abordagem: a percepção da “diferença”, pe-
las crianças, na fase fálica, é a instauradora do complexo de castração 
que, constituindo o apogeu do Édipo, permite a formação do superego. 
Sem a “diferença”, estaríamos definitivamente condenados à privação do 
superego e à neurose narcísica, sinônimo de psicose.                     

Heidegger, em “O Princípio da Identidade”, nos adverte de que a 
busca da identidade diverge da procura matemática da igualdade, ex-
pressa com singeleza na fórmula A=A:

“Que diz a fórmula A=A, em que ordinariamente se apresenta o princí-
pio da   identidade? A fórmula designa a igualdade de A e A.  De uma equação 
fazem parte ao menos dois elementos. Um A se assemelha a um outro. Quer o 
princípio da identidade expressar tal coisa? Manifestamente não. O idêntico, 
em latim idem, designa-se em grego tò autó. Traduzido em nossa língua, tò 
autó significa o mesmo.  Se alguém repete sem cessar o mesmo, por exemplo, 
a planta é planta, exprime-se numa tautologia. Para que algo possa ser o mes-
mo, basta cada vez um. Não é preciso dois como na igualdade.

A fórmula A=A fala de uma igualdade. Ela não nomeia A como o 
mesmo. A fórmula corrente para o princípio da identidade encobre, por 
conseguinte, justamente o que o princípio quereria dizer: A é A, quer 
dizer, cada A é ele mesmo o mesmo.” (HEIDEGGER, Martin. O Princí-
pio da identidade. In: Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril 
Cultural, 1979, p.179. Os Pensadores)

A tarefa aumenta, portanto, de complexidade. Não basta acharmos 
elementos iguais em várias partes do Espírito Santo. Nem nos com-
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pararmos com outras identidades. Não é tão simples assim. A invia-
bilidade ou a impossibilidade desta tarefa de forma alguma elimina a 
possibilidade ou a necessidade da existência da identidade capixaba. A 
identidade é uma unidade logicamente incomparável, ainda que se pres-
te a ser comparada. Analogamente, em psicologia erram os leigos que se 
referem a alguém como “sem personalidade”, quando todos a possuem, 
por tíbia, frágil ou sem brilho que seja. Continua Heidegger:

“O que o princípio da identidade, quando ouvido em seu teor fun-
damental, expressa, é exatamente aquilo que todo pensamento ociden-
tal-europeu pensa, a saber, isto:  a unidade da identidade constitui um 
traço fundamental no seio do ser do ente. Em toda parte, onde quer 
que mantenhamos qualquer tipo de relação com qualquer tipo de ente, 
somos interpelados pela identidade. Se não falasse este apelo, então o 
ente jamais seria capaz de manifestar-se em seu ser como fenômeno. 
Por conseguinte, também não haveria nenhuma ciência. Pois se não lhe 
fosse garantida previamente e em cada caso a mesmidade de seu objeto, 
a ciência não poderia ser o que ela é.” (Ibid., p.180.)

Concluímos que nem, tampouco, o Espírito Santo poderia ser o 
que visivelmente é sem a relação entre o estado e seu povo que, automa-
ticamente, gera a identidade intuída pelos seus habitantes e subestimada 
pelas suas “elites”. Para Heidegger, citando o pré-socrático Parmênides, 
identidade é tanto pensar (aprender) quanto ser. Daí ele deriva a equação 
o ser faz parte da identidade e mostra que a identidade capixaba seria a 
semente de onde surgiu o ser do Estado do Espírito Santo. Em suma, 
não parece correto imaginar que o Espírito Santo deveria, hoje, produ-
zir sua identidade: o estado surgiu dela, ou seja, o ser e o pensar capixa-
ba surgiram de uma identidade pré-existente, culturalmente difusa por 
não possuir uma teoria que a explicitasse.  Mas uma identidade que em 
tudo podia ser intuída e que emana das páginas dos primeiros cronistas. 
Bem como de José de Anchieta. Ainda Heidegger:

“É preciso que reconheçamos: nos primórdios do pensamento, 
muito antes de a identidade se formular em princípio, fala ela mesma, e 
precisamente, através de um dito que dispõe: Pensar e ser têm seu lugar 
no mesmo [n.do A: na identidade] e a partir deste mesmo formam uma 
unidade. (...) O ser é determinado a partir de uma identidade, como um 
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traço desta identidade. Pelo contrário, a identidade, mais tarde pensada 
na metafísica, é representada como um traço do ser” (Ibid., p. 180-1).

Lembremo-nos do óbvio ululante antropológico dos meninos-
-lobos: uma criança criada entre os animais, sem contato com outras 
pessoas, não se torna um ser humano. É preciso uma identidade cultural 
humana para produzir o ser e o pensar que caracteriza um homem. É 
preciso, a priori, a identidade capixaba para que seja produzido o ser e 
o pensar do Espírito Santo. E esta identidade só pode ser considerada 
dentro da redução fenomenológica — a epoquê —, que colocaria o Es-
pírito Santo entre parênteses, eliminando a existência efetiva do mundo 
exterior e retirando-o de uma posição comparativa que nada esclarece. 
Nenhuma identidade cultural   — japonesa, italiana, alemã — resiste 
a uma “literatura comparada” entre seus traços típicos e os de outros 
países, onde também se encontram, ou, mesmo, de onde se originaram.

A identidade cultural é intertextual: um mosaico vivo em que 
centenas de nações dialogam, absorvendo, destruindo e transformando 
interminavelmente os seus elementos, é um subconjunto de um con-
junto maior formado pela identidade humana. Não há uma identidade 
original. E nem a identidade capixaba merece a classificação de primi-
tiva, de inferior ou de rústica. Lévi-Strauss demonstrou, referindo-se a 
sociedades ágrafas, que não existe cultura primitiva ou inferior a outra: 
todas são adultas, incomparáveis e elaboradas. A visão do primitivo ou 
rudimentar seria uma projeção das próprias deficiências do investiga-
dor contaminado pelo etnocentrismo.

Com facilidade podemos localizar os elos de identificação — entre 
as microrregiões — que construíram a malha de teia em que se situa a 
individualidade cultural capixaba.

Se, como postula a psicanálise, a aquisição da personalidade hu-
mana, pela criança, ocorre por meio do processo de identificação, as 
microrregiões culturais também estruturaram seu ego através desse 
mecanismo. Lembremos, en passant, que eu, tradução da palavra latina 
ego, tem sido empregada como sinônimo de “identidade”. 

Cabe, aqui, um parêntese: segundo Laplanche e Pontalis, a identi-
ficação é o “Processo psicológico pelo qual um indivíduo assimila um 
aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, to-



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 92, 2022

tal ou parcialmente, segundo o modelo dessa pessoa. A personalidade 
constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações.” (LAPLAN-
CHE, J & PONTALIS, B. Vocabulário de psicanálise. 9. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1986, p. 295).

Sua importância é fundamental. O próprio Freud, aliás, nos mos-
tra que ela vai além da imitação e tem como base a relação entre fan-
tasias inconscientes comuns às pessoas ou aos objetos que são alvo da 
identificação.

Além disso, há, interligando seus elos, mecanismos semiológicos 
criadores de um sistema único: as microrregiões têm, como conjunto-
-interseção, o fato de pertencerem ao Espírito Santo, de voltarem os 
olhos para sua capital, de se encontrarem sob um mesmo governo, de 
serem submetidos à manipulação cultural por meios de comunicação 
de massa comuns, de possuírem símbolos estaduais idênticos etc. Estes 
mecanismos criaram uma linguagem capixaba peculiar e plasmaram 
uma massa ideologicamente homogênea e distinta da que é encontrada 
no exterior ou em outras unidades da federação.  

A identificação preserva e interioriza aquilo que há de semelhante 
entre suas possibilidades genéticas de ser e o objeto de identificação ex-
terno. Por analogia, percebemos que as microrregiões culturais possuem 
uma identificação, pois há partes de uma microrregião apropriadas por 
outra, sem que pertençam às suas características típicas: encontramos 
muqueca1 no funil teuto-italiano e sopa de anholini em Guarapari. A 
microrregião, em sua gênese, quando ainda não apresentava caracterís-
ticas definidas, buscou o que havia para se identificar — em outra — e 
o jogou para dentro de si, assimilando-a e adquirindo personalidade 
graças a esse processo.  

Cada microrregião se identificou, portanto, com elementos da re-
alidade alheia e os incorporou a si, ou aos espaços vazios que possuía, 
preenchendo-os em tudo que não era determinação filogenética ante-
rior. E de acordo com suas possibilidades genéticas pré-deteminadas 
pela identidade cultural que, como vimos com Heidegger, determina o 
ser e o pensar. 

Realmente, correspondendo ao conceito freudiano de fantasias 
primitivas ou protofantasias — de origem filogenética — as micror-
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regiões possuem uma carga filogenética ditada pela proximidade umas 
das outras, pela história, pela topografia, pelos acidentes geográficos, 
por respirarem partículas semelhantes do cosmo, pelo fato de serem 
montanha, planície ou beira-mar e, naturalmente, por elementos imper-
ceptíveis, pois residem em seu inconsciente coletivo. Constituiriam o 
que os enólogos chamariam de “terroir capixaba” — conjunto de traços 
regionais que tornam um vinho diferente de outro de mesma cepa, mas 
plantado em local distinto.

III-TRATADO DA RAZÃO DO BRASIL

Voltemos ao momento do parto, do nascimento do Estado bra-
sileiro. Tudo fica claro-sangue e o século XVI incha como o útero da 
mãe-terra prestes a dar à luz ao monstro gerado sem a participação pa-
terna. Sim, o Brasil nasceu por clonagem, sem o pai que caracteriza o 
surgimento de qualquer Estado: o povo.

Colônia criada “por decreto”, no Brasil quinhentista, paradoxal-
mente, as leis, as instituições, o governo e a religião foram preparados e 
implantados fora daqui, no estrangeiro Portugal, a priori, de cima para 
baixo, antes da presença daquele elemento que deveria produzi-los: o 
povo. Por incrível que pareça, na formação nacional, o Estado precedeu 
o povo. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidên-
cia. E, se não havia povo, não se pode dizer que existia pátria. Os únicos 
que, nesse pré-Brasil, possuíam algo parecido com a noção de pátria 
— se é que tinham — eram os índios. A pátria dos brancos obviamente 
estava em Portugal. Como o povo existente — o gentio — não se tratava 
do povo brasileiro, muito menos do capixaba ou do português, e não 
tinha a confiança da Coroa, tornou-se necessário dissolvê-lo cultural e 
fisicamente para se formar um outro. 

A criação de um Estado sem a participação popular produziu sé-
rios problemas. Sem pai, não foi possível a ocorrência da castração edí-
pica. Sem a castração edípica, não aconteceu a introjeção da proibição 
paterna, base do superego. Sem superego, não pudemos contar com 
uma instância censória, com uma moral verdadeira.
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Sua condição marginal à lei desde sempre inscreveu o Brasil em 
um processo que, inicialmente obsessivo, com seus rituais — religiosos, 
políticos, culturais, científicos — esconjuradores de um mal invisível, 
mas presente, evoluiu para um quadro psicótico. Desprovido da marca 
legal primitiva, ele não pôde se inscrever na lei e nem, tampouco, aceitá-
-la. Restou-lhe apenas o espaço vital da loucura.

Concluímos que a esquizofrenia do país se originou no fato de que 
o Estado brasileiro surgiu antes do seu pai. Vivíamos, até há pouco, no 
segundo momento, em que o surto havia fragmentado e dissociado o 
Aparelho de Estado, transformando-o no “espírito dividido” a que se 
refere a origem etimológica de “esquizofrenia”. Este resultado aponta, 
sempre e necessariamente, para um caco-átomo indivisível, resistente 
ao processo de desintegração, que a identidade traduziria, por seu cará-
ter de unidade pré-existente.

Porém, talvez já esteja ocorrendo esta recuperação, esta saída da 
psicose esquizofrênica em direção ao ingresso em um quadro de neu-
rose obsessiva — certamente uma melhora, mas, evidentemente, não 
uma cura. Este revezamento entre as posições obssessiva e neurótica foi 
abordado em nosso Razão do Brasil em uma sociopsicanálise da literatu-
ra capixaba (Rio de Janeiro: José Olympio, 1991, p. 46 e p.104-5). 

Hoje, em 2021, o povo aparentemente está se revestindo de cidadania, 
resgatando-a, recuperando a sua brasilidade e ocupando o lugar simbólico 
do pai no inconsciente nacional, tornando possível tanto o resgate de sua 
macroindividualidade sã quanto o da microindividualidade capixaba.

IV- IDEOLOGIA DA CULTURA PERIFÉRICA CAPIXABA

O código genético que interliga nossas diferentes microrregiões 
culturais se materializa na ideologia da cultura capixaba. Por meio dela, 
o Espírito Santo passa a ter uma geopolítica, limites territoriais, símbo-
los, hinos, problemáticas, defensores, amigos e inimigos. Sem ela, sería-
mos todos irmãos. Mas abrir mão de sua proteção, em um mundo mudo 
dominado pela globalização neocolonialista, corresponde, exatamente, 
a deixar de existir.  



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 95, 2022

A gestação da ideologia da cultura capixaba começou no século 
XIX, quando se iniciou a produção do capital cultural regional. Desen-
volveu-se lentamente, a partir de então, para nascer, de fato, no governo 
de Jerônimo Monteiro. 

Capital Cultural é a soma que, derivada direta ou indiretamente 
do enriquecimento social, está empregada em setores relacionados à 
cultura, levando ao aumento de suas atividades.  O capital cultural se 
valoriza mais ideológica do que economicamente, por meio do investi-
mento em uma mercadoria — a cultura — que será “vendida” de forma 
primordialmente ideológica para a sociedade, originando ganhos diver-
sos, também monetários, que se estruturarão em um Aparelho Cultural 
(instituições de arte, academias, editoras etc.).

O nosso conceito de Aparelhos de Estado pode ser traduzido mais 
ou menos pelo mesmo que Instituições e se liga à teoria althusseriana 
por distantes  parentescos de que os sensatos duvidam.

Dois eventos, datados do século XVIII, consolidaram o lugar cul-
tural periférico ocupado pelo Espírito Santo no contexto nacional. 

O primeiro deles determinou que a capitania fosse praticamente 
transformada em uma simples barreira de proteção das “Minas Gerais”. 
Privou-nos, assim, do capital cultural gerado pelas ricas lavras de ouro 
que, descobertas em terras capixabas em 1693, seriam incorporadas a 
São Paulo em 1709: Portugal, temeroso do ataque de piratas, decretou 
que os territórios situados a leste das minas — e a oeste do Espírito 
Santo — fossem considerados “áreas proibidas”, de acesso vedado, e in-
terditou a construção de estradas por elas. Ao mesmo tempo, a Coroa 
comprou a capitania, impediu a prospecção de ouro, aprimorou suas 
fortificações e desestimulou as poucas atividades e iniciativas econômi-
cas que ainda ocorriam.

Tais medidas, além de terem condenado a população à pobreza, retar-
daram e dificultaram o povoamento, a exploração e a expansão do territó-
rio. Em consequência, não pudemos nem progredir internamente nem, ao 
menos, vender produtos aos mineiros, o que garantiria uma participação 
indireta na riqueza dos garimpos e aumentaria o capital cultural circulante.

Com a segunda tragédia, perdemos os jesuítas, que, expulsos do 
país em 1759, eram detentores do monopólio das instituições escolares e 
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do controle da maioria absoluta das atividades artísticas. A Companhia 
de Jesus participava, de forma ativa e intensa, do Aparelho Econômico 
espírito-santense. Possuía, entre muitos outros bens, ricas fazendas que 
garantiam a sua subsistência e a continuidade dos seus trabalhos por 
aqui: — destacavam-se Araçatiba, como engenho de açúcar; Muribeca, 
na criação de gado; Itapoca, na fabricação de farinha.

Esses acontecimentos deixaram marcas profundas na cultura, que 
entrou de vez em um marasmo comatoso. Ela só despertaria com a in-
jeção de capital ocorrida, graças ao café, em meados do século XIX. 
No entanto, a predominância do capital cultural agrícola, enquanto em 
todo o Brasil surgia o capital cultural industrial — mais dinâmico, re-
sistente, modernizador e capaz de auto-reprodução — levou-nos a ficar 
para trás. Esse terreno começaria a ser recuperado no século XX, na 
década de 1970, quando o processo de industrialização capixaba, pro-
duzindo um capital cultural inaudito, garantiu que suas instituições se 
estruturassem de forma definitiva.

Não achamos correto falar de nação brasileira ou de nacionalismo 
— de nativismo, sim — antes de 1808, ano em que a corte portuguesa se 
instalou no Rio de Janeiro. Deixamos, então, de ser uma mera colônia, 
com os olhos voltados para Portugal, para nos tornarmos, em 1815, Reino 
Unido a Portugal e Algarves. Não podíamos, obviamente, construir uma 
ideologia por falta dos Aparelhos Ideológicos de Estado necessários, cria-
dos por diversas medidas de D. João VI. Seu governo revogou as restri-
ções impostas à indústria, ao comércio e ao funcionamento de tipografias. 
A partir de 1808, passou a haver liberdade de imprensa, de instalação de 
indústrias e os portos nacionais foram abertos às nações amigas — o que 
representou, na prática, o fim do monopólio do Reino sobre a colônia. 
Além disso, sua política instituiu a Imprensa Régia, o ensino superior, o 
Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Academia Real Militar, a Biblioteca 
Real, a Fábrica de Pólvora, o Arsenal Real da Marinha etc. Por fim, em 
1816, a missão artística francesa desembarcou no país. 

Repetindo, compulsivamente, a tendência primitiva de implantar a 
realidade por decreto, de cima para baixo, sem ouvir as razões mercantis 
ou populares, o governo produziu, assim, estruturas econômicas e ideo-
lógicas que a conjuntura colonial não engendraria tão cedo e que foram 
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responsáveis pela formação da nação e dos organismos indispensáveis à 
sua sobrevivência e à reprodução das suas condições de produção.

Como era de se esperar, logo depois de estruturado, o conjunto 
primitivo de entidades adquiriria vida própria e se encarregaria de criar 
uma segunda geração de Aparelhos e de agentes que dessem conta da 
tarefa de compor uma ideologia da cultura nacional. Tal objetivo nor-
tearia a organização do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 
1838. Por outro lado, a liberdade de imprensa permitiu a criação de edi-
toras e a publicação de jornais, livros e revistas que, provocando uma 
efervescência artística, científica, crítica, intelectual e política, acelera-
ram a maturação da nacionalidade.

No entanto, só em 1826, com a publicação, em Paris e em fran-
cês, do Résumé de l’Histoire Littéraire du Portugal, suivi du Résumé de 
l’Histoire Littéraire du Brésil, de Ferdinand Denis, pela Lecointe & Du-
rey, pela primeira vez a literatura brasileira passou a ser estudada como 
um corpus textual diferente do português. 

Ainda que o sermos portugueses não comprometesse a formação 
natural das características capixabas, de certa forma impedia seus mo-
vimentos culturais, já que o modelo ideal paradigmático da sociedade 
brasileira da época se identificava com a Europa portuguesa. E a ela, 
portanto, os como nós oitocentistas se voltavam, considerando-a o mo-
delo da perfeição a ser alcançada: nossa meta de Meca.

Podemos compreender, agora, o paradoxo lógico com que abrimos 
este ensaio: se ninguém percebeu a árvore cair, de que forma saberemos se 
ela caiu? Analogamente, ainda que nossa identidade cultural pré-existente 
estivesse sendo desenvolvida, em estado bruto, natural, até mesmo antes 
do século XVI — afinal, a participação indígena na nossa formação ultra-
passa a doação da palavra capixaba — é necessário o pensamento da cultu-
ra para captar os dados produzidos e integrá-los em um sistema de ideias 
do porte de uma ideologia. Melhor dizendo: preparar muqueca1 — com 
“u”, que é a melhor grafia, como veremos — preparar muqueca em panela 
de barro não basta. Precisamos do olhar penetrante do folclorista — me-
lhor seria um folkman? — para perceber suas peculiaridades, cruzá-las 
com outras referências e produzir seu estudo comprovando que estamos 
diante de uma manifestação popular típica.
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O Espírito Santo, contudo, apenas conseguiu desenvolver uma infra-es-
trutura econômica forte o bastante para produzir o capital cultural necessário 
à montagem de um Aparelho Ideológico completo a partir da segunda meta-
de do século XIX, quando o café passou a ser o principal artigo de exportação.

Em 1840 viria à luz o jornal pioneiro, O Estafeta, que circulou uma 
vez. O Correio da Vitória surgiria em 1849; A Regeneração, em 1853; O Ca-
pixaba, em 1856 e assim por diante. A imprensa passou a servir de púlpito 
para as discussões dos intelectuais da província que, ainda timidamente, 
esforçavam-se para buscar os legítimos valores e costumes da plaga.

Os trabalhos de José Marcelino Pereira de Vasconcelos são uma 
boa mostra de tal esforço. Em 1856, ele publicou, em Vitória, na tipo-
grafia de Pedro Antônio d’Azeredo, o volume inicial da prima antolo-
gia de que temos notícia: o Jardim Poético ou coleção de poesias antigas 
e modernas, compostas por naturais da Província do Espírito Santo. O 
segundo tomo sairia quatro anos depois, em 1860. Entre ambos, José 
Marcelino lançou, em 1858, o Ensaio Sobre a História e Estatística da 
Província do Espírito Santo.

O fato de terem sido impressas — precursoramente — em Vitória 
nos autoriza a considerarmos estas obras de José Marcelino como evi-
dências da presença de um movimento romântico estruturado em um 
Aparelho Cultural. Trata-se de uma etapa heróica, de procura de uma 
linguagem para o ensaísmo, em que encontramos muito do espírito da 
coletânea caótica — de poemas, no Jardim Poético; de nomes, feitos, des-
crições, números, documentos e geografias no Ensaio — e pouco da luz 
racionalizadora da ciência. Fase ainda obsessiva e primeva do desenvol-
vimento, similar à da busca da nacionalidade empreendida em termos de 
Brasil, nela parece ser mais importante invocar e comprovar a existência 
do Espírito Santo e de seus fenômenos do que compreendê-lo.  

Fazendo parte do novo Aparelho Ideológico Cultural que se for-
mava, surgiu a Sociedade Dramática, primeira companhia regional — 
depois que os jesuítas foram expulsos, no século XVIII —, responsável 
pela encenação, em 20/8/1841, da peça Maria Teresa, Imperatriz da Ale-
manha ou o Heroísmo do Amor Filial.

Em virtude da intensa participação dos românticos, muitos deles 
políticos de relevo, as entidades culturais capixabas foram se constituin-
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do. Em 16/7/1855, ocorreu a inauguração da Biblioteca Pública da capi-
tal. Em 1832, a maçonaria instalou, em Vitória, a Loja Beneficência, que 
seria seguida pela Loja União e Progresso, fundada em 1872.

Os intelectuais abraçaram, com entusiasmo, as causas de interes-
se do neocolonialismo: a campanha pela abolição da escravatura teve 
ampla repercussão. Garantiu, sabemos hoje, a ampliação dos mercados 
consumidores dos produtos ingleses e a passagem do modo de pro-
dução escravista para o capitalista. Em 1869, seria criada a Sociedade 
Abolicionista da Escravatura do Espírito Santo, que, em breve, estaria 
acompanhada de inúmeras associações congêneres.

A ideologia da cultura capixaba começou a se delinear melhor 
quando se tornou necessária para a implantação do projeto desenvolvi-
mentista promovido, com mais vigor, a partir do governo de Jerônimo 
Monteiro (1908-12). Em 1909, ele instituiu o selo e as armas do Espírito 
Santo. Antes de sua posse, cantava-se, nas cerimônias públicas, a Mar-
seillaise, o tradicional hino francês. Este despropósito foi mais ou menos 
corrigido por meio de determinações que, imediatamente, o substituí-
ram pelo hino nacional brasileiro.  

Os símbolos podem ser comparados a verdadeiros retratos do Es-
tado e, à semelhança das imagens de deuses e de santos, têm a função 
de tornar o abstrato concreto e o irreal, palpável. Sua implantação cons-
tituiu, assim, uma “prova” sensorialmente perceptível da existência do 
Espírito Santo como unidade distinta do resto da nação. O advento de 
Jerônimo Monteiro, portanto, marcou o nascimento do saudável bair-
rismo que vigoraria até o governo Eurico Rezende (1979-83).

Eurico Rezende, com uma única medida administrativa, transfor-
mou os principais organismos encarregados da promoção da ideologia da 
cultura capixaba em inexpressivos departamentos de seu governo, ferindo 
de morte o bairrismo de que se nutrem os elementos típicos. Entre os 
moribundos, lamentamos, em especial, pela Fundação Jones dos Santos 
Neves e pela Fundação Cultural do Espírito Santo — esta última se en-
contrava, quando de sua facada nas costas, sob a direção iluminista do  
maior conhecedor da terra: o brilhante escritor Renato Pacheco. Ficamos, 
então, à mercê do neocolonialismo cultural oriundo do estrangeiro e dos 
grandes centros que nos cercam: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.
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O tiro de misericórdia — “até tu, Brutus”—, com direito a grand fi-
nale, foi desferido pela UFES, matando dois coelhos de uma só cajadada. 
Em 1996, com um golpe, encerrou as atividades da Editora da Fundação 
Ceciliano Abel de Almeida, responsável, sob a batuta de Reinaldo San-
tos Neves, por uma das poucas épocas de ouro literárias que tivemos, 
sem deixar sucessores com verbas e programas à altura. Com o mesmo 
impulso destrutivo, em cruel engano, já havia vendido a quilo, em 1995, 
como papel higiênico, o acervo de obras raras que conseguimos reunir. 
Carlos Nejar, da Academia Brasileira de Letras, que situamos na relação 
dos melhores poetas brasileiros de todos os tempos, descreveu a catás-
trofe em seu artigo “A queima da Biblioteca de Alexandria” (jornal A 
Gazeta, Vitória, 25/1/96, Caderno Dois, p. 4):

“A violência, ou ignorância, ou prepotência não necessitam de ar-
gumentos. Mas tivemos em Vitória, neste ano que se findou, conforme 
informação do próprio editor da Fundação, bem como de escritores lo-
cais, um fato pungente e bárbaro. Não foi a queima de uma biblioteca, 
por acidental engano ou lapso. Foi pior. A Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida, de grata e feliz tradição, através de seu diretor, em face da mu-
dança de sede, agora menor, teria vendido trinta e duas peças do teatro 
capixaba do século 19, diversas partituras de operetas, obras raras, vá-
rios livros de poemas do século 19 e início de 20, os primeiros livros de 
contos e novelas espírito-santenses, do acervo descoberto pelo historia-
dor e psicólogo Oscar Gama Filho, em árduo trabalho (de 1978 a 1992), 
além dos originais de autores publicados, constantes do arquivo, como, 
por exemplo, os de Rubem Braga e José Carlos Oliveira. Esse material 
insubstituível de nossa memória criadora teria sido vendido, leitores — 
o que é de pasmar! —, em quilos e quilos, para a confecção do augusto 
e solene papel higiênico.”

Devemos acrescentar que, após esta tragédia, lançamo-nos em tra-
balho de campo e conseguimos recuperar parte do material destruído. 
Salvamos do vandalismo diversos textos datados dos séculos XIX-XX. 
Entre eles, constam as primeiras incursões provincianas no conto, na 
novela e no teatro. 

Depois da produção do selo e das armas, o passo seguinte foi o 
estabelecimento de associações que desempenharam a dupla tarefa de 
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formação das elites e de criação das bases teóricas “comprobatórias” da 
especificidade e da peculiaridade da cultura regional. Esses objetivos 
nortearam a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 
Santo, em 1916, e da Academia Espírito-santense de Letras, em 1921. 
Em 1923, nasceu a revista Vida Capixaba, que seria, por mais de três 
décadas, a principal divulgadora de nossas características.

A Segunda Guerra Mundial abalou as raízes agrícolas tradicionais 
da sociedade e introduziu novas empresas, a exemplo da Companhia 
Vale do Rio Doce e da Companhia Ferro e Aço de Vitória, ambas surgi-
das em 1942. Ao mesmo tempo, a difusão do modo de vida e dos valores 
norte-americanos pelo cinema e pelo rádio contribuiu para a moderni-
zação do Estado. Essa dinamização se estendeu às artes. Em 1946, jovens 
escritores — como Christiano Dias Lopes Filho, futuro governador — 
lançaram a Academia Capixaba dos Novos, que se propunha a diminuir 
o marasmo literário vitoriense. Em 1947, ocorreu a Quinzena de Arte 
Capixaba, uma amostragem ampla que incluiu recitais poéticos, teatro, 
palestras, concursos, concertos e exposições. Finalmente, em 1947, foi 
instituído o Hino do Espírito Santo, único símbolo que faltava. Em seu 
lugar, desde o governo Jerônimo Monteiro, o Hino Nacional Brasileiro 
era cantado nas cerimônias oficiais.

V- ARTES DE CRIAÇÃO DA CULTURA CAPIXABA

De todos os agentes de construção da ideologia de que necessita-
mos — para continuarmos a existir —, os artistas merecem ser destacados 
pelo seu poder divino de introduzir vida, voz e personalidade no que era 
barro: intuitivamente, os habitantes de um local se reconhecem em cer-
tas características culturais produzidas por eles. Seus olhares genesíacos 
ressuscitam o que é matéria bruta e inerte e criam uma grande persona-
gem: o Espírito Santo. Sim, pois o Estado necessita de uma construção 
psicológica que o transforme em ser social maior do que a simples soma 
de dados, pessoas, ruas e moradias. Eles têm o poder de nos apresentar a 
interessantíssimos tipos populares e — mágica! — fazê-los se reunirem, 
suspensos no ar, sob a forma do mosaico eternizado que nos define.
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Do todo de características desarmônicas e mosaicas, só a arte pode 
dar conta, graças a seu díspar poder de apreender até mesmo o futuro. 
Compõe, assim, o universo cultural, captando-o de sua desarmonia abs-
trata natural e dando-lhe o toque harmônico da variante estética

Inumana atividade do poeta: uma nova ciência precisa de novas 
palavras e conceitos para expressar o continente epistemológico recém-
-descoberto — ou inventado. A língua nos obriga, ditatorialmente, a 
pensar dentro de certas limitações e determinações do idioma. Se, para 
ser original, o poeta subverte o código estético dominante — revolucio-
nando a gramática, a sintaxe, os valores existenciais ou criando palavras 
e inter-relações —, então ele também contribui para aumentar a capaci-
dade de expressão e o alcance do pensamento da humanidade pela cria-
ção da nova linguagem que a sua poética pessoal deve, necessariamente, 
propor. Além desta primeira, a arte também tem várias funções:

2- Transformação em código estético de qualquer tipo de ocorrência, 
possibilitando sua incorporação ao tesouro humano e contribuindo para a 
preservação de uma reserva das características humanas que ajuda a alterar.

3- Criação do futuro, graças ao seu papel na mudança do mundo 
por meio do lastro cultural fornecido pela originalidade. Esta é uma 
função muito mais matemática — no sentido de análise combinatória 
— do que mística. A busca de originalidade instaura uma ruptura com 
o presente e faz com que sejam criados, simultaneamente, inúmeros 
futuros alternativos possíveis, com novas formas de vida propostas. O 
futuro real é um subconjunto derivado do arranjo, da combinação ou da 
permutação dos elementos do conjunto sonhado. 

Por mais real que pareça uma indústria, houve um arquiteto que a 
idealizou em um projeto antes de edificá-la. Em suma, o real é constru-
ído por sonhos que se transformam em “realidade”. E são tantos os fios-
-possibilidades originais e novos do continuum existencial propostos 
pela arte, que alguns acabam acontecendo — entrelaçando-se no tecido 
do continuum —, em um processo de deslocamento e de condensação 
metaforonímico, por meio de arranjos, de combinações e de permuta-
ções de seus elementos. 

A arte propõe um conjunto finito mais-do-que-estético — con-
tudo, paradoxalmente, suas interseções com a realidade o lançam, big-
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-bang, na mesma expansão infinita do universo — e dele as pessoas ex-
traem, aleatoriamente, o subconjunto de elementos que comporão os 
caminhos futuros. 

4- Fornecimento de um caminho (tao) para a iluminação (satori) 
superior ao da “realidade”.

Essas maravilhas ocorrem, não no mundo ideal e irreal de Platão, 
e sim dentro de uma prática — que podemos sentir porque a identidade 
cultural e a sua ideologia se materializam em atos, costumes e posturas 
rituais que deságuam em edificações, em cidades, em ruas e, quem sabe?, 
na disposição do homem sobre os campos. Muito mais do que pousa 
sobre os símbolos do Estado, repousa sobre nós sua mão disciplinadora 
com padrões que — se quisermos ser capixabas — devemos ser capazes 
de incorporar. É como o ritual de entrada em uma ordem tão secreta, 
que mesmo nós desconhecemos nossa entrada. Mas os membros reais 
dariam a própria vida por ela.

Da trilha aberta por uma identidade cultural capixaba pré-exis-
tente é que surgiram o ser e o pensar que caracterizam, no presente, o 
Espírito Santo. Pelo mesmo caminho restaria ao povo também resgatar 
sua cidadania e, impulsionado por ela, obter uma melhora em seu qua-
dro psicótico. Adquiriria, então, resistência contra a psicose, criando 
poderosos anticorpos microssociais que se encarregariam de diminuir 
os sintomas de corrupção absoluta, de catatonia, de autismo, de delí-
rios mal sistematizados, de alucinações e de regressão comportamental 
comuns em nossa plaga para, quem sabe,  tentar retomar o caminho 
da neurose obsessiva a que os lemas “ordem e progresso” e “trabalha e 
confia” parecem se referir.

Tratar-se-ia, acreditamos, do processo de cura do ser social, a que 
nos referimos anteriormente, de um modelo de luta contra a violência, 
a corrupção e o crime. Evidentemente, os arquétipos da justiça, do vigor 
econômico e da honestidade precisam de se estruturar após a degrada-
ção secular que apenas simulacros deles mesmos produziram. 
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VI- PROJETO MUQUECA

Muqueca1, conforme anunciamos anteriormente, parece a melhor 
grafia, única usada no Espírito Santo desde o século XIX até meados do 
século XX. Apesar de os dicionários adotarem a grafia moqueca, a forma 
adequada seria a que respeita a sua etimologia, derivada do quimbundo 
mu’keka, que significa “caldeirada de peixe”, segundo Antônio Geraldo 
da Cunha (Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982). A palavra, portanto, é de origem 
africana e não possui relação alguma com moqueca, criada a partir do 
termo indígena moquém, que se refere, segundo o Novo Dicionário Au-
rélio da Língua Portuguesa, a uma “grelha de varas para assar ou secar a 
carne ou o peixe” (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Rio de Janei-
ro, Nova Fronteira, 1986). Mestres Renato Pacheco e Luiz Guilherme 
Santos Neves já avalizaram esta grafia como a correta em sua obra Dos 
Comes e Bebes do Espírito Santo, lançada pelo SENAC em 1998 (p. 16).

Os poderes públicos deveriam se movimentar, repondo este vocá-
bulo perdido e exclusivamente “capixaba”. O uso de muqueca em todos 
os livros didáticos, bem como sua adoção oficial — em documentos, 
mapas culturais etc. — preservaria o nome do mais típico e festejado 
prato regional, resgatando-o do esquecimento e do erro e ajudando a 
manter presente a nossa identidade.

Contudo, apesar do que dissemos, algumas pessoas ainda não a 
aceitarão. São os que acreditam que não existia identidade cultural ita-
liana antes da fundação de Roma. Estão certos? Não há, de fato, uma 
identidade cultural americana, nem alemã, nem japonesa, nem baia-
na, nem irlandesa? Vamos tratar de produzi-la, então, conforme James 
Joyce advogava: 

“Sê bem-vinda, ó vida! Eu vou ao encontro, pela milionésima vez, 
da realidade da experiência, a fim da moldar, na forja da minha alma, 
a consciência ainda não criada da minha raça.” (JOYCE, James. In:___ 
Retrato do artista quando jovem. São Paulo: Abril Cultural, 1971, p.238. 
Os Imortais da literatura universal)

Sim, os irlandeses, como Joyce, também não constituem uma raça. 
Sua obra, contudo, contribuiu para divulgar a identidade cultural irlande-
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sa pelo mundo inteiro e pelo futuro afora. Tornamo-nos conhecidos, na 
década de 70, por defendermos a produção de uma “consciência de raça” 
capixaba (veja A busca de uma consciência de raça. A Tribuna, Vitória, 15 
mar. 1979. p. 13). A contemporaneidade nos deu razão, transformando 
esta divisa joyceana na atitude que hoje impulsiona o Espírito Santo. 

A busca da identidade aponta para o toque de tempero capixaba 
que faz únicos os pomeranos de Santa Maria do Jetibá, pois desapa-
receram na Europa. Proferindo esta palavra-chave da alquimia verbal, 
espécie de “abre-te, sésamo!”, podemos compreender a importância das 
várias microrregiões culturais de que somos compostos. Graças à iden-
tificação, elas incorporaram dados culturais umas das outras e guardam 
um sensível sentido de peculiaridade local, de diferença em relação a 
localidades semelhantes encontráveis no exterior ou no restante do país: 
apenas nós temos nosso caboclo indígena das praias — filhos espirituais 
dos jesuítas —, nossos negros suaves, nossos baianos amineirados do 
norte, nossos teuto-italianos alegres, o português mais bem falado do 
Brasil, nossos agropecuaristas tradicionais das montanhas do sul.

É o terroir capixaba, leve toque da poesia típica do Espírito Santo, 
paraíso terreal onde todos podem se comportar do jeito que quiserem, 
graças à sua democrática “pasmaceira” — uma de nossas características, 
segundo o dramaturgo romântico Amâncio Pereira — que, cordialmen-
te, não impõe formas de ser. Sejam bem-vindos!       

Vitória, 1991- Itaparica, 2003, Casamar, 2021

A primeira versão deste ensaio denominou-se Individualidade Cul-
tural Capixaba e, sob a forma de palestra, foi proferida por Oscar Gama 
Filho, durante a XXI Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, 
no dia 6 de abril de 1998, na UFES. Mais tarde, chamei-a de O Capixa-
ba Metafísico e, foi publicada, já com o nome de Identidade Cultural 
Capixaba, a convite de Reinaldo Santos Neves, na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, em 2003. A presente versão é 
inédita, feita para a Revista da Academia Espírito-Santense de Letras.
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Um olhar sobre a revista Vida Capichaba na 
década de 1930: uma questão de gênero

Sônia Maria Barreto 
Professora. Escritora. Pertence à AFEL.

Motivada pelo sopro de prosperidade da Revolução Industrial, a im-
prensa entra, a partir da metade do século XIX, numa nova etapa mais mo-
derna e arrojada, em que se mesclavam inovações tecnológicas ao espírito 
empresarial num contexto social em mutação. A fase industrial do mercanti-
lismo, a consolidação do poder de consumo da classe média, a legião de no-
vos leitores e as tecnologias jornalísticas de impressão permitiram a produção 
maciça de exemplares de jornais e revistas a serem lançados no mercado.

As publicações que emergiam das tipografias capixabas na década 
de 1930 não traziam um padrão definido de distribuição de suas maté-
rias: as notícias se misturavam: literatura, crônicas e poesias, variedades, 
capítulos de romances, atos oficiais, humor, anúncios gerais, polêmicas 
com réplicas por motivo de rixas pessoais. Os pasquins e similares exis-
tentes iam de encontro à classe dominante que investiu em sufocar jor-
nais irreverentes e inquietos que minavam o seu campo de interesse, 
tomando atitudes disciplinares e arbitrárias.

No meio a esse contexto, a revista Vida Capichaba foi fundada em 
abril de 1923, sob a direção de Garcia Resende. Circulou até o n°3, re-
aparecendo dois meses depois de interrompida a sua circulação, sob a 
direção de Manoel Lopes Pimenta e Elpídio Pimentel. Registrou o co-
tidiano da alta sociedade e se fez presente no contexto sócio/político/
cultural do Espírito Santo de 1923 a 1957. 
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Com características modernas, a revista Vida Capichaba aceitava 
contribuições de mulheres que escreviam crônicas, colunas e matérias, 
embora se ocultassem sob pseudônimos,1  importante recurso literário 
que foi utilizado por várias escritoras, a título de proteger a identidade.

As intelectuais capixabas, apesar das dificuldades, aos poucos, fo-
ram surgindo e conseguindo também a sua emancipação política. 

Nessa fase, a imprensa brasileira não pode mais omitir a participação 
das mulheres como escritoras e jornalistas. A leitura foi o primeiro instru-
mento para a libertação da mulher, numa sociedade em que a maioria era 
analfabeta. Sua integração na vida literária deu-se por um processo lento: 
a princípio como leitoras e mais tarde, como participantes e produtoras. 

A informação difundida pela cultura de massas, tornou-se mais 
enfática a partir de meados do século XX,2  quando jornais e revistas 
alcançaram tiragens significativas para a época, com característica em-
presarial apresentando o seu produto. Muitas publicações apareceram 
em cidades do interior e na capital: antologias literárias, jornais e revis-
tas humorísticas, de críticas, de costumes, religiosas, patrióticas, edições 
comemorativas, carnavalescas, pasquinescas, aquelas para atender ao 
público feminino e as revistas esportivas.

O Alvorada, jornal dominical e ilustrado que, segundo Pacheco 
([19--], p. 352), foi o primeiro jornal capixaba redigido por uma mulher 
e propunha, em suas colunas, produções literárias de ambos os sexos e 
Eugenia Moreira foi a primeira mulher a ser contratada, em 1914, como 
repórter de jornal. 

Entretanto, a imprensa capixaba viu a fundação e o desaparecimen-
to de muitos jornais e revistas, registrando significativo movimento nas 
publicações em diversos municípios do Estado. Das publicações nesse 
período, a revista Vida Capichaba3 foi a que permaneceu mais tempo no 
mercado e que, por sua característica literária, noticiosa e de mundanis-

1 A função dos pseudônimos era a de proteger as autoras e suas famílias das “maledicências 
e da inveja.”

2 Foram pioneiros na área: Marshall, MacLuhan, Theodor Adorno, Paul Lazarsfeld.
3 A revista Vida Capichaba foi fundada em abril de 1923, sob a direção de Garcia Resende, 

e circulou até o n. 3, reaparecendo dois meses depois de interrompida a sua circulação, 
sob a direção de Manoel Lopes Pimenta e Elpídio Pimentel
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mo, consolidou formas de ver a sociedade e contribuiu para a formação 
do imaginário social da época. 

A construção histórica da imprensa permite-nos mostrar de maneira li-
near as fases por que passaram os periódicos num determinado espaço social 
e também perceber o complexo sistema de relações que envolvem o apareci-
mento e o desaparecimento das publicações, considerado um elo que vai do 
produto ao leitor, passando pelas formas de apropriação das mensagens.

A revista Vida Capichaba estava sempre acompanhando suas congê-
neres cariocas: Fon-Fon, A Cigarra, Jornal das Moças, Vida Doméstica. De 
certa forma, constituiu-se também, como parte da história da imprensa 
nacional. Entretanto, a Revolução de 1930 deixou saldos negativos. No pe-
ríodo de 1930-1945 – ditadura Vargas, travestida de Estado Novo – a im-
prensa esteve sujeita a uma censura rígida, conduzida pelo Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP),4  e a censura se encarregou de invadir as 
redações dos jornais, fechar as suas oficinas e prender os jornalistas.

A revista Vida Capichaba estava sempre acompanhando suas con-
gêneres cariocas: Fon-Fon, A Cigarra, Jornal das Moças, Vida Doméstica. 
De certa forma, constituiu-se também, como parte da história da imprensa 
nacional. Entretanto, a Revolução de 1930 deixou saldos negativos. No pe-
ríodo de 1930-1945 – ditadura Vargas, travestida de Estado Novo – a im-
prensa esteve sujeita a uma censura rígida, conduzida pelo Departamento 
de Imprensa e Propaganda (DIP),  e a censura se encarregou de invadir as 
redações dos jornais, fechar as suas oficinas e prender os jornalistas.

Apesar das dificuldades de se editar, a Revista Vida Capichaba teve 
vida longa e, em seus textos verbais e visuais, deu ao leitor condições de 
obter informações. Hoje ela é um arquivo raro que documenta parte da his-
tória dos meios de comunicação social e da historiografia do Espírito Santo. 

Referência

PACHECO, Renato. As primeiras eleitoras do Brasil. Revista do Instituto Históri-
co e Geográfico do Espírito Santo, Vitória, n. 41, 1991-1992. 

4 “A sigla correspondia bem às atividades do órgão, que clandestinamente promovia co-
mícios e manifestações públicas de interesse do Governo, bem como se ocupava com a 
imprensa procurando mantê-la dentro dos limites do interesse da ditadura” (PESSALI, 
1992, p.14).
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Tres poemas de de infinito amor 
(Cuaderno del encierro)

Santiago Montobbio 
Membro correspondente. Barcelona-ES.

ME DESVELO EN LA NOCHE, AUNQUE HE DORMIDO UNAS 
CUANTAS HORAS.

Se acerca la madrugada. Pero aún está oscuro. Pienso en los trabajos
que aún he de hacer, y que me encontré escribiendo de otra cosa,
por la intención de leer sólo por gusto -y que esto, la poesía que leyera
me recompusiera y ayudara, como así hizo. Uno se consuela o apunta
al lado positivo de las cosas, a veces más posible que cierto.
Dije ayer de uno de los largos poemas que de noche y al final del 

día escribí
que se ha ido perfilando y acendrando lo que podría contestar al 

cuestionario
de la escritora Julia Sáez-Angulo para su revista. Y no, no era así.
En el sentido de que podría haberlo contestado de inmediato,
y quizá hubiera salido más fresco. No es bueno dar vueltas a la cosas
-ni apretar el alma, lo sabemos. Pero es que esto es una manera de 

apretarla.
Es mejor decir las cosas en su primera vez. No he de reposar, de 

dejar reposar
nada. Sé y sabía lo que he de decir y quiero decir. Pero he decidido
continuar al menos en parte las lecturas que emprendí.
Digo en parte porque en mi selección puse de Juan Larrea
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lo que él mismo de su poesía seleccionó para la antología
de Gerardo Diego. Y no sé dónde está Versión celeste.
Y de Domenchina creo que hay lo incluido en la antología del 27 
de Vicente Gaos, la que nos hacían leer en el colegio.
Gaos llama la atención sobre los poemas del destierro,
dice, si no recuerdo mal, que son los que le hacen merecedor
en verdad del título de poeta. Quizá cuando realicé
esta selección no había conseguido su libro con los poemas
espléndidos y heridores del destierro, que compré de favor y por nada
-como dice en un poema, si recuerdo bien, José Ángel Valente
de su inclusión en una antología de la poesía española-,
por muy poco precio un año en la Feria del Libro del Paseo de Gracia.
Los empleé y están presentes en el ensayo de Angelina, pero quizá
no los tenía mucho antes. Sé dónde están mis libros, y la memoria
los encuentra. El problema es que algunos de estos libros queridos
han sido llevados al lugar de verano para releer allí. Algunos allí
se quedaron, otros volvieron en la bolsa en que allí fueron con 

otros muchos
y en esta bolsa se quedaron, y por esto he dejado de tenerlos a la vista
y es más difícil encontrarlos. Pero los encontraré. Quizá a Domenchina
y quizá a Larrea. Y leer a Altolaguirre y a Guillén, que sí tengo
a la vista y son segura compañía. También leerlos a ratos, por placer,
para que me hagan compañía y sea su lectura un disfrute.
Han de estar presentes en lo que conteste a este cuestionario.
En los libros de poemas que recomendaría -horrible palabras,
pues yo no recomendaría nada- pienso, siendo honesto, y por pensar
en dos libros que marcaron mi adolescencia, en Cántico de Guillén
y Las islas invitadas de Altolaguirre. Y, como tercer libro, La tarde
de Juan Rejano, releído ayer y confirmado en su lectura
en su grandeza y el carácter especialísimo que tenía en mi recuerdo.
Había pensado en Poemas de la consumación de Aleixandre,
pero creo que el de Juan Rejano permite llamar la atención
en algo que creo, y es en el valor de algunas, muchas de las voces
poco conocidas o tenidas por menores del 27. Poetas que hicieron
sólo una obra de juventud como poetas, y dejaron de escribir poesía



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 111, 2022

-Antonio Espina-, poetas que hicieron toda su obra o lo más sus-
tancial de ella

en el exilio -Francisco Giner de los Ríos, Juan Rejano, Juan José 
Domenchina-.

Recuerdo que en un cuestionario que hizo El Ciervo a diversos es-
critores y críticos

con motivo del sesenta aniversario de la generación, en 1987
-año de tanta poesía de juventud mía, de los poemas de mis veinte 

y veintiún años
que aún están vivos-, y que tiene un especial interés
por la variedad de juicios y pareceres y por esto empleo o empleaba 

en clase,
Ricardo Gullón destacaba el valor de estos poetas tenidos por me-

nores
y que eran extravagantes -en el sentido italiano del término-,
y se lamentaba de no haber dedicado la atención que merecían
a los libros que dedicó al destierro Juan José Domenchina.
Yo los leí muchos años después, encontrados como un regalo
en la Feria del Libro del Paseo de Gracia. Tenía esa pista de Gullón,
y la más lejana de Gaos, y los compré al momento.
He de recomendar La tarde, que he releído y tengo fresco,
aunque era ya una convicción. Que no se ha desmoronado.
He hablado de poemas míos a incluir, “Ex Libris” u “Hospital de 

Inocentes”,
pero Julia Sáez pide también que digas o reproduzas un poema que 

te impactó.
Y hay tantos. Pensé también, para cambiar de poeta, y además
porque sería cierto, alguno de los Poemas de la consumación de 

Vicente Aleixandre
-el final “Quien duda existe. Sólo morir es ciencia” percutió mi 

conciencia
en la adolescencia y me ha acompañado siempre y quizá la insis-

tencia
en los mismos sentidos que vuelven y están presentes en distintas 

palabras
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así lo recuerdan. Pero pienso que voy a poner el poema de Juan 
Larrea

que lleva por título su nombre, “Juan Larrea”, y que abre la selec-
ción

que él mismo hizo para Gerardo Diego y es un poema impresio-
nante

y que dice tantas cosas de lo que en verdad es un poema y es para 
el poeta.

Y es llamar también de esta manera la atención sobre otro de estos 
poetas

que especialmente quiero. Otro de los trabajos que me quedan
es hacer una selección de poemas en respuesta a la petición de Es-

ter Abreu,
para su inclusión en la Revista da Academia Espírito-santense de 

Letras,
que ahora ella preside y en la que por su iniciativa me nombraron
académico correspondiente en España hace ya muchos años,
en septiembre de 2001. Quiero seleccionar un conjunto de poemas
de Vuelta a Roma -siempre hago que incluyan algunos
de mi último libro. Pensaba estos días, y lo recuerdo ahora,
que este libro que este tiempo escribo y que quizá ya tiene título
y hasta subtítulo, De infinito amor (Cuaderno del encierro),
está imbricado con Vuelta a Roma, porque se ha escrito 
mientras el otro libro está detenido, sus ejemplares inmóviles
en casa. Está por ello imbricado con él, sus poemas
de algún modo se entretejen y entremezclan. La vida
así lo ha hecho ser. No ha podido presentarse este libro,
seguramente tardará mucho en hacerse su presentación. Quizá 
podrían presentarse los dos, como libros curiosamente hermanos.
La nostagia de la vida al aire libre -y este mismo aire,
y la vuelta del título de Delibes, que ha leído estos días
pasados mi madre- que se da en los poemas del encierro
tiene su correlación y complemento, su vaciado y su contraste
en el aire libre que inunda Vuelta a Roma, cómo se da esta vuelta
al aire libre en sus pasos y en sus poemas, que escribo en gran parte
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andando por sus calles. Las cosas tienen su reverso, o los encuen-
tran.

Encuentro estos días y este tiempo lecturas, cosas, sentires, pensa-
res, recuerdos

que hacen de complemento o de algún modo extraño y misterioso 
se hermanan

con muchas otras. Escribo este largo poema desvelado porque así 
lo siento

y para así decirlo. Estaba oscuro cuando lo empecé, pero
como ha sido largo ya despunta el día.

QUÉ RARO QUE ME LLAME FEDERICO: 
ESTE VERSO RECUERDO

al pensar que en unos días salen los poemas sobre Lorca y Granada
en Crear en Salamanca. Hoy un poema sobre el terrible abandono, 

final e indefensión
de los mayores -mi madre en el corazón- en esta pandemia
en Diarios del Covid-19, un espacio creado en México y que abrió
con Gioconda Belli la semana pasada su sección “Poetas en cua-

rentena”.
Me invitó a participar su editora, la escritora y periodista Irene Selser.
Qué lejos las comidas en Granada, las mesas y charlas compartidas
con ella y su hermana Gabriela, la presentación allí de su último 

libro de poemas
a cargo de Gioconda Belli en el hotel en que me alojaba, el Hotel 

Granada,
y a la que con mucho gusto asistí. Qué lejos la vida. Gabriela luego
en Barcelona. En  unos días también el vídeo que como pude grabé 
de mi retenido libro Vuelta a Roma para el escritor y editor Juan 

Luis Calbarro
y que ha de publicar en el canal de Youtube y sumarse a los de otros 

poetas
que han participado en él, una iniciativa y un espacio también
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para la poesía como defensa y protección, refugio y espacio de libertad
que nos queda ante, en esta pandemia. En Palma de Mallorca
y Qué raro que me llame Federico, recuerdo. Qué raro no encontrar
según qué libros queridos, qué raro que seguramente hayan quedado
en el lugar de veraneo, junto a la playa. Qué raro y a la vez qué 

inevitable y qué hermoso
acompañarme con queridos poetas del 27, música de mi juventud
y de mi vida, de mi fondo. Qué raro que digan mi nombre
y a través de ellos éste sea Santiago, y que ellos hayan ayudado
a conformarlo. Que sea éste mi nombre. En poesía y en
vida toda. Vida toda, o Vida extrema, el título del espléndido
poema de Guillén. Leer de modo salteado y a ratos estos días
a Guillén y a Altolaguirre. Leer esta mañana lo que tengo
en mi selección de Francisco Giner de los Ríos. Seguir hoy o mañana
con Antonio Espina y Juan Larrea. Intentar encontrar su poesía reunida,
Versión celeste. Y los poemas del destierro de Domenchina,
los vi hace no mucho. Están aquí, en esta casa. Espero
encontrarlos. Pero ya los leeré en los días por venir junto a otras cosas.
La poesía de Altolaguirre y de Guillén, los Carnets de Albert Camus,
aforismos quizá de Bergamín -destello precioso
para mi juventud-, otra novela de Gesualdo Bufalino,
Calende greche, y otras cosas que he pensado que puedo leer
con sumo agrado y acompañarme. Entre ellas, a ratos acaso,
los poemas completos de Larrea y el destierro completo, desgarra-

do y doloroso
de Domenchina, hecho alta poesía. Pero a ratos, como salga. 
Esto no son deberes. Esto no es un trabajo, ni siquiera hecho con agrado
-como el ensayo que hice a partir de la poesía de Angelina.
Esto no es nada, o es todo. Esto, lo que escribo, acompaña
lo que siento y lo que vivo, lo dice en prosa y en poemas, en el latido
que adentro mío y aun como hombre adulto siento como el cora-

zón de la madre
para un niño aún no nacido. Así la poesía. Así lo sé desde hace
unos días, y me parece verdadero. Ciertísimo. Hoy hace un buen día.
Esto ayuda. Es importante. Al comentarle mi bajón de hace unos días
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ayer a Susanna fue ella quien me hizo notar que coincidía
con los varios días seguidos de lluvia, porque es razón verdadera
y también porque fue cuando ella también se agobió y angustió.
Hoy hace buen día, y esto ayuda. Aire fresco por la casa.
Leer lo que quiera. Estar atento a cuando publican este poema
en México. Leer a Francisco Giner de los Ríos, sus recordados 

como maravillosos
Tercetos del Sena y que he visto sí están en mi selección.
Ir haciendo mi vida con todo esto, hacerla sin querer en poesía.
Qué raro que en ella me llame Santiago, o Federico.

NO HE LEÍDO A CARTARESCU. 
PERO UN DÍA JAVIER SANCHO MÁS ME COMENTABA

que decía escribía como yo, y era el único caso que conocía igual 
que el mío.

Sin corregir nada. Ayer sábado le entrevistaban y hacían un repor-
taje a fondo

en Cultura/s de La Vanguardia. Estaba muy bien y era muy intere-
sante.

Y hablaba de cómo se da en él la escritura, y ví cómo sí es un caso
muy semejante. No es sólo que no corrija y le salga el texto a la 

primera,
y así lo dé, lo publique, como yo, sino cómo con belleza y verdad
decía se daba en él la escritura. Que él sólo es y se siente un escritor
cuando escribe, y que el resto del tiempo es el tipo más normal
del mundo. Esto parece un detalle, pero es muy importante
y muy revelador. También yo soy así. No sólo lo soy sino que he 

querido serlo,
y con convicción, desde la adolescencia, cuando empecé a escribir.
Refiere también Cartarescu que no sabe lo que va a escribir cuando 

se pone a hacerlo,
que va escribiendo mientras escribe y sin saber, sólo sabiendo en-

tonces
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lo que escribe. Lo que está escribiendo, y el mismo momento
en que sucede. En que se da. También así se da en mí.
Explica también que se deja hacer, que es como un dominio
o una posesión. Tendría que ir a buscar sus exactas palabras.
Es -puedo decir- un dictado, un dictado que tira de ti
como de la madeja de las palabras que tienes dentro.
Tira de ti y de ellas, las suelta y desenreda y tú
las escribes. Así lo puedo decir. Recuerdo que hace años,
creo que era el 2009, cuando volví a escribir poemas,
Adam Zagajewsky contestaba a una Contra de La Vanguardia
y hablaba de cómo se daba en él la inspiración de un modo
que podía parecer singular. Pero era la manera como se estaba dan-

do en mí.
La espera, y el momento intenso y prolongado en que se abre y se dilata
como en una dimensión mágica y sacra el mundo. No guardé
esa entrevista. En el Cultura/s de ayer, al hablar de los Blocs de 

Mauriac,
Joan de Sagarra se lamentaba que la prensa ya no es lo que era,
ni en Francia ni aquí. No, no es lo que era. Pero aún cabe
leer y encontrar algo interesante. La nostalgia ya no es lo que era,
recuerdo este estupendo título de las memorias de Simone Signoret
-que no he leído, pero es cosa que ya sólo por la belleza de su título
merecería hacerse-, recuerdo este título y pienso que muchas veces sientes
que así sea. La nostalgia ya no es lo que era, la poesía ya no es lo 

que era,
la tristeza ya no es lo que era, la soledad ya no es lo que era.
Pero seguimos escribiendo. Escribiendo poesía y en la prensa.
Escribiendo con nostalgia, con soledad y con tristeza. Escribiendo
al dictado y mientras unas antiguas manos deslían a través de las nuestras
y en un ritmo también muy antiguo y que es el de nuestra sangre
la madeja de palabras que tenemos dentro, en el fondo del alma.

(De De infinito amor (Cuaderno del encierro), Colección de Poesía 
El Bardo, Los Libros de la Frontera, Córdoba, 2021.)
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Poemas

Wanda Maria Alckmin
Artista Plástica e Poeta. Pertence à cadeira 30 da AEL.

Metade de mim    

Metade de mim é gente
metade é poesia
Metade é montanha
metade é mar
Metade é canto
metade é silêncio 
Metade é cheiro de terra
metade é cheiro de chuva
Metade é ouro
metade é prata
Metade é pouso
metade é voo
Metade é chegada
metade é partida
Metade é movimento 
metade é quietude
Metade é luz
metade é escuridão 
Metade de mim é espirito 
A outra metade unificação.
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Paulina Chiziane

“Vim de lugar nenhum”
“Vim do chão”
Vim do chinelo de borracha
já gasto pela lida.
Eu gosto da fogueira,
do fogo,
com o qual faço comida.
Sou mulher simples,
sou mulher poeira, 
que coze,
que fia,
que alimenta a cria
com o pão do trabalho
do dia.
E na noite que se inicia,
sou capaz de me recolher,
e pensar nas mulheres marginalizadas
do meu povo.
Luto por mim, 
e por tantas outras causas injustas.
Fecho os olhos, e tento dormir.
Então eu sonho,
que sei escrever e formar palavras
e que conto essas histórias.
Meu sonho foi grande.
Sonhei 
pela noite inteira 
que tinha recebido 
o Prêmio Camões.
Como pode?
Sou gente simples
como eu disse,
sou mulher poeira, vim do chão.
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Sou pobre e negra.
E gente assim 
parece não ser nem vista 
neste mundo materialista.
Mas saibam vocês 
que gente assim,
também sonha.
E de repente acorda
com essa realidade de frente.
Bem na cara da gente:
- Olha, você ganhou o
Prêmio Camões!
Agora estou bem acordada.
Lavei os olhos na bacia,
e enxerguei 
que Ele cria o impossível,
em quem nunca deixa
de crer.

Pinóquio

Temos visto muitos Pinóquios neste tempo de pandemia, onde se 
torna claro, quem é o joio, e quem é o trigo.

Os Pinóquios estão surgindo feito chuchus. Iguais a estes que nas-
cem fáceis nas cercas das casas ou nos sítios e fazendas. Os Pinóquios 
estão surgindo aos montes, nas “cercas” que limitam o diálogo e que 
fortificam a prepotência.

Ah…. Pinóquio, como o seu pai Gepeto está desapontado.
Pensava ele estar criando um filho de bom coração, de caráter e de 

princípios. Uma criança que crescesse feliz, e soubesse apreciar o para-
íso que ele construiu pra o seu desfrute. Mas nem isso você ainda viu.

Pinóquio, como você, milhões de outros Pinóquios estão aí, iludi-
dos pela vida, caminhando para o nada, desacreditando da honestidade, 
da verdade e dos princípios de família.
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Ah… Pinóquio, seria bem melhor você retornar ao ventre da ba-
leia, e lá no fundo das entranhas, do útero materno, você pudesse refletir 
para se reconstruir.

Torço para você procurar o seu pai, e oxalá o encontre!
Saiba desfrutar da festa maravilhosa que poderá vir acontecer com 

isso. Você já se imaginou voltando para ele? Que grande seria esta re-
conciliação!!

Volte para casa, Pinóquio!!
Ah… Pinóquio, o seu pai te ama. Ele o criou com todo o amor do 

mundo. Ele o perdoou por todos as suas más escolhas. Você sabe, disso.
Nós todos sabemos desse amor incondicional que ele tem por você 

e por todos.
Largue essa quadrilha de Pinóquios, que só sabem se alimentar de 

subornos, mentiras, interesses e falsidades.
Manipuladores, que vivem espalhados, infiltrados em tudo, na es-

preita, só vasculhando a vida do outro, só julgando, condenando nos 
seus egoicos pensamentos. 

Tantos outros vivendo só de ilusão!! Que fantasia é esta? O carna-
val já passou.

Você sabe, o que lhe acontecerá se voltar o seu amor para o seu pai, 
se arrepender de seus erros, e se tornar grato por tudo o que ele fez e faz 
para você. 

Quando uma peça do tabuleiro se movimenta, a história do jogo 
muda. Uma nova realidade se apresenta.

O seu gesto dará força para outros largarem também o caminho 
“da floresta encantada” que não leva a lugar algum, e tem o seu chão 
cheio de armadilhas. Você pode a qualquer hora cair no buraco negro e 
nunca mais sair, já pensou?

Pinóquio, está vendo a linha no horizonte? Não acredite que ali 
seja o limite de sua visão. Há muito o que se ver, além daquela linha 
limitante.

Eu imagino você se olhando no espelho, e percebendo as suas inú-
meras transformações. Só não vê quem é cego.

Você não é mais de pinus. Você se transformou, e agora é de carne 
e osso, é gente.



Rev. Acad. Espírito-santense de Letras, Vitória, v.27, p. 121, 2022

Você é a imagem e semelhança de seu pai.
Parabéns, Pinóquio. Observar a sua mudança foi a maior experiên-

cia e a melhor que eu tive por aqui.
Ei!!! Onde você está indo?
Espere!!
Também não percebeu que eu o sigo por onde você for?




