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ENTREVISTA 
SELMO VASCONCELLOS - Quais as suas outras atividades, 
além de escrever?  
Regina – Acadêmica ocupante da Cadeira nº 01 da Academia 
Feminina Espírito-santense de Letras (Patrona: Judith Leão Castello 
Ribeiro) e ex-Presidente da AFESL. Membro efetivo do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo e correspondente da 
Academia Cachoeirense de Letras. Pedagoga, especialista em 
educação Infantil, em metodologia ensino fundamental, estrutura e 
funcionamento do ensino fundamental e médio e psicologia da 
educação. Advogada e escritora. 
 
SELMO VASCONCELLOS - Como surgiu seu interesse 
literário?   
Regina - Filha de Maria José Menezes e sobrinha de Américo 
Menezes, ambos escritores e educadores capixabas, sou também 
professora. A princípio escrevia por força da profissão. Agora 
escrevo por simples prazer. 
 
SELMO VASCONCELLOS - Quantos e quais os seus livros 
publicados ? 
Regina - Criadora e redatora do Informativo Cultural Independente 
“AS ACADÊMICAS”, (ano 13, n° 163, com circulação mensal). 
Livros: Fazenda Portela-raízes, ritmos e rimas, Caminhos de 
Purumé (no prelo), Itaguaçu – primeiras fazendas (em fase final de 
pesquisa) e trabalhos diversos publicados em várias as antologias. 
 
SELMO VASCONCELLOS - Qual (is) o(s) impacto(s) que 
propicia(m) atmosfera(s) capaz(es) de produzir poesia ? 
Regina – O belo é capaz de me sensibilizar: um bom papo com 
amigos, trabalhos e poesias de outros autores, a pintura, momentos 
do dia a dia. Em vários momentos do meu livro, Fazenda Portela, 
narro a saga de uma família que desbravou o território capixaba no 
final do século XIX com auxílio de poemas. O mesmo recurso utilizo 
em Caminhos de Purumé, quando narro a realidade de um catador 
de lixo das ruas de Vitória, meu próximo trabalho literário 



.  
SELMO VASCONCELLOS - Quais os escritores que você 
admira ? 
Regina – Aprecio toda literatura bem escrita. Atualmente leio O 
IDIOTA de Dostoievski e FÉ em DEUS  e pé na tábua do sociólogo 
Roberto da Matta. Adoro Drummond, Fernando Pessoa. Dos 
capixabas aconselho os irmãos Santos Neves, o José Nunes entre 
outros. 
 
SELMO VASCONCELLOS - Qual mensagem de incentivo você 
daria para os novos poetas ? 
Regina –  
Conselho não perpetuará 
os exemplos que a vida nos dá. 
Ouço tudo que me falam, 
quero ser sábia, poder ouvir 
o despontar da aurora, 
o pulsar de um lago tranqüilo, 
o coração triste a chorar.   
Vejo tudo que aparece, 
o presente, o instante que passa. 
Amo as coisas velhas e,  
das boas, quero usufruir. 
Se a casa do meu avô,  
nem existe mais, 
se morreram as florestas  
e os canaviais, 
sou grato pela pobreza  
que perpetua o passado, 
e molda de paixão  
os olhos de um poeta. 
Quem sabe, um dia assim, 
encontrarei a vida além da harmonia, 
a pessoa além da personagem, 
o rastro da tristeza de lágrimas furtivas,  
e a alegria de fazer transbordar um coração? 
Só então, serei um poeta de verdade! 
 
 
 
 
 
 



POESIAS SOLICITADAS 
 

REDENÇÃO 

Encontro DEUS, o eterno ressuscitado, 

 no MUNDO, aqui,  no OUTRO. 

Nos conflitos das relações humanas, 

na luta contra o Bem e o Mal,  

minha alma canta extasiada. 

No abraço fraternal, 

no encontro com amigos, 

procuro a eterna perfeição. 

No retrato pintado na infância, 

no  hoje busco o amanhã. 

Entre irmãos em peregrinação, 

anseio por estrelas, por divino sinal, 

 em conflito,vivo eterna sublimação.  

Em procura incansável,  

sem nenhuma previsibilidade,  

 e atendo necessidade visceral,  

encontro a história particular 

de minha sobrevivência. 

Deixo meu referencial,  

parto ao encontro do irmão: 

- Eu, não sou eu amanhã! 

 

 
 



 
PARALELOS 

O homem, mestre de saberes, 

vive e transforma o ambiente.  

Senhor, ávido de prazeres, 

procura, insano, o amor ardente. 

De coração atravancado, 

com emoção fervescente 

este criador predestinado,  

deseja plena segurança,  

e é pelo Divino, abençoado. 

Constrói seu espaço, compete. 

No pedaço construído, vence.  

Como ser predestinado. 

tem direito à vida, a sobrevivência.... 

Em parceria constrói o seu lar,  

procria em convivência  

e faz viver seu direito de amar. 

Cria elos, tem deveres: 

amar a Deus,  preservar 

o mundo, o outro, as flores 

No espaço infinito, e no coração 

onde exerce plena cidadania, 

exige respeito mútuo, união. 

Para perpetuar e reinar 

no ambiente conquistado 

deve descobrir e preservar, 

evitar impactos ambientais. 

Isto é a cidadania. 



 

 

 

 
EM ÊXTASE 

 

Gosto de minha Terra pelos mares que ela tem. 

Caminhando suas praias, esqueço a tristeza também. 

Nos siris cavando areias, na briga do rochedo com o mar, 

na vida em burburinho, vejo o homem perante altar. 

 

Gosto de minha Terra pelos mares que ela tem. 

Caminhando suas praias, esqueço a tristeza também. 

 

Nas areias abundantes, ó natureza que nos faz calar, 

naquilo que a mão não retém e a vista não pode alcançar. 

Nos jovens de corpos desnudos, não cabem tantos calores 

que desfilam em águas limpas, verões abrasadores. 

 

Gosto de minha Terra pelos mares que ela tem. 

Caminhando suas praias, esqueço a tristeza também. 

 

Guarapari, Iriri,  Piúma, e Anchieta são praias do lado sul 

Que brilham e encantam que nem Cruzeiro do Sul. 

Jacaraípe, Nova Almeida e Itaúnas são algumas do lado norte 

E na Vitória que o mar envolve, é a de Camburi 1ue reina forte. 

 

Gosto de minha Terra pelos mares que ela tem. 

Caminhando suas praias, esqueço a tristeza também. 

 



 

MAREJAR 
 
No mar que se agiganta ao vento 

quero mergulhar meu corpo e alma, 

encontrar a paz, a coragem, o alento. 

Numa encosta qualquer cravar palma, 

amorizar falas e pensamento, 

fazer serenatas de esperança. 

De peito nu nas areias escaldantes 

quero cravar meus pés e gozar 

o orgasmo de ovários fertilizados. 

Nesta orquestra que apaixona e toca 

desejo sorver a canção de amor e vida, 

Em horizontes de azul moldurados 

encontrar a paz, a coragem, o alento. 

 

LITERATURA  

É arte de criar e recriar textos,  

registrar cenas da realidade,  

compor escritos artísticos.  

com sentimento e sinceridade. 

Leitora privilegiada dos fatos 

marca tempo, marca espaço, 

do presente e da humanidade. 

Literatura é fonte de pesquisa, 

É evidência histórica 

Que deve ser interrogada. 

com sentimento e sinceridade 



 

Regina Menezes Loureiro 
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Regina Menezes Loureiro 

A literatura poética encerra filosofia de vida, elevação de alma e fala de 

verdades possíveis e desejos incontroláveis. Vai além de um fenômeno 

estético, de uma manifestação cultural. Recupera imagens reais, constrói 

novas formas e representações. Preocupa-se com a beleza e o efeito 

emocional que as palavras despertam no leitor. 

Literatura 

É a arte de criar e recriar textos,  

compor escritos artísticos.  

Registra cenas da realidade,  

com sentimento e sinceridade. 

Leitora privilegiada dos fatos 

marca tempo, marca espaço, 



o presente da humanidade. 

Literatura  

É fonte de pesquisa, 

É evidência histórica 

Que deve ser interrogada. 

A história é ciência. Registra e transmite conhecimentos relativos à 

evolução e ao passado da humanidade. Tem compromisso com a verdade.  

A literatura e a história são narrativas que têm o real como referência 

construindo sobre ele nova versão. O historiador também elabora textos 

literários, comete omissões e muitas vezes modificações na construção 

personalizada de sua narrativa. 

Fortalecida pelo processo de construção da verdade e da moralidade a 

literatura é elemento de reflexão dos valores morais e o leitor tem oportunidade 

de compreender as diferenças entre seus valores e valores dos personagens 

do texto. Ao discutir, refletir e questionar condutas de personagens bons e 

maus, o leitor tem oportunidade de julgar condutas sem o receio de vir a ser 

punido ou recompensado. O leitor refletirá sobre o que é certo ou errado, sobre 

o que é virtuoso ou vicioso, sobre o que é bom ou mau, sobre o lícito e o ilícito, 

sobre o legal ou ilegal,  sobre o válido e o inválido. 

Justiça 

Justiça é respeito,  

É igualdade, 

É verdade, 

É moralidade.  

Começa a se formar 

No escrúpulo da linguagem. 

Objetiva a ordem social,  

A preservação dos direitos.  

Enxerga por igual  

A direita e a esquerda. 

Literatura e justiça  



Sujeito em primeiro lugar 

Inserido num contexto social. 

A felicidade humana é resultado do meio em que ele existe, das leis, dos 

costumes e das instituições adotadas pela comunidade à qual ele pertence.  

A justiça é a virtude da cidadania, na qual, cada um, por sua própria 

formação trata todos igualmente. Se praticássemos essa virtude os tribunais 

teriam muito pouco a fazer.  

A responsabilidade do escritor vai muito além do escrever. Além de 

dominar a língua do pai, deve conhecer a história que escreve, e sobretudo, 

deve ser justo e fiel com a verdade dos fatos. 

É na interação entre literatura e justiça que ocorre a busca pela 

redefinição dos princípios éticos que devem reger os valores sociais, morais, 

políticos, econômicos, jurídicos e religiosos de um país.  

 
 

PRECE 
 

Neste meu cálice transbordante de sereno amor, deixai-me dormir! 

Quero repousar minha alma no leito de minhas últimas emoções. 

 Meus lábios como pétalas esmaecem cansados diante do porvir.  

Deixa-me cantar suaves canções nos braços dos sonhos e,  

quando a humana dor eu agonizar, Senhor, 

para dar princípio à estranha festa, 

não me permita virtude modesta 

nem conhecer grande ardor. 

No meu derradeiro instante 

sem pranto, 

sem espanto. 

quero ter o Teu perdão, 

prodígio raro, estranha maravilha, 

a me conceder bendita remissão. 



Enquanto pernas presas ao chão, 

quarto sem luz, mesa sem trigo, 

com última lágrima aquecida, 

qual estrela candente, 

sem temer a morte 

enalteço a vida 

sem maldizer a sorte. 

Deste lugar delicioso e triste, 

cheio de temor e sobressaltos, 

sem a Tua Mão não poderei, 

agora, na minha última vigília, 

entre a gruta e o frescor, 

dar um passo em tanta Claridade e, 

ouvir somente a voz da Imortalidade. 
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UM DESEJO 
Amo a vida. 
Amo a natureza, 
emoções contidas 
na arte de saber amar. 
Entre beijos do sol radiante, 
pássaros livres cantantes. 
Disponível 
eu quero caminhar 
por este mundo, 
imenso mundo, 
renunciando pedaços 
que me fizeram chorar. 
 
 

UM APELO 



 
Pai: 
Sou ainda bem pequeno, 
sadio, inteligente, 
de alma inocente 
crescendo em canção 
sob sua proteção. 
Tenho nos olhos refletida 
uma esperança de vida. 
Nos caminhos da verdade 
busco ensinamentos 
com estímulos seus. 
Instrua-me com lealdade 
nas maravilhas do mundo 
na grandeza de Deus. 
Invada meu coração, 
penetre fundo, 
deposite nele o óvulo 
do amor fecundo, 
sustentado 
com seus bons exemplos. 
Muitos frutos produzirá, 
lançados 
no chão de cada dia 
servirão de guia 
no meu longo caminhar. 
 
 
 

DEIXE QUE EU CANTE 
 

A minha vida 
longa vivida 
muitas lembranças me traz. 
Há tantas belezas 
que certas tristezas 
vão ficando atrás. 
Deixe que eu cante 
esse lugar fascinante, 
ar puro, águas cristalinas 
que vêm do mato a correr. 
Deixe que eu cante 
o remorso dessas águas, 
leito macio, aconchegante, 
sol a redoirar meu corpo 
que flutua descansa. 
Deixe que eu cante 
a brisa, o sonho relaxante, 
a profunda quietude. 
imagens ardentes 



dias risonhos, 
a natureza em Deus. 
Deixe que eu cante 
as noites enluaradas, 
estradas percorridas, 
arroubos da juventude 
arrebatamentos da vida, 
fantasias dos sonhos meus. 
 

FESTA JUNINA 
O balão ia subindo 
No azul da imensidão. 
A fogueira acesa 
Frutos assados, 
Um busca pé despachado. 
Os acordes da concertina, 
A brincadeira do chapéu, 
A deliciosa jenipapina 
Em todos a alegria lidera. 
Festa com sentido pagão 
Lúdico e sensual 
Muita dança e paquera. 
Estrelinhas douradas 
Do fogo se desprendiam, 
Portadoras efêmeras 
Dos bens que eu queria 
Restaram cinza quentes 
Não sei se me aqueceram 
No final desta noite fria. 

 

 


