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CULTURA, TURISMO E ESPORTE

EVENTO EM GUAÇUÍ VAI ENALTECER A LITERATURA
FEMININA CAPIXABA
O EVENTO ACONTECERÁ NO TEATRO MUNICIPAL FERNANDO TORRES COM INTUITO DE COMEMORAR O DIA
INTERNACIONAL DA MULHER, O DIA DA POETISA CAPIXABA E O DIA DA POESIA.

Publicado em 14/03/2022 às 13:56 (Atualizado em 12/08/2022 às 00:48), postado por COMUNICAÇÃO, Fonte: Academia Guaçuiense de Letras e Cultura

A Academia Guaçuiense de Letras e Cultura (AGLC) realiza nesta terça-feira (15), uma
programação especial sobre a poesia capixaba, com foco principalmente na literatura feminina e
no processo de luta pelos direitos das mulheres. O evento acontecerá no Teatro Municipal
Fernando Torres, às 8h30 e às 14h, tendo como seu principal público alunos dos 8º e 9º anos
da Escola Municipal Deocleciano de Oliveira, porém é aberto a mais pessoas interessadas.
Segundo os organizadores do evento, essas atividades comemoram três datas: o dia 08 de
março, Dia Internacional da Mulher; dia 13, Dia da Poetisa Capixaba; e dia 14, que era
considerado até bem pouco tempo como o Dia da Poesia. Assim, reunidas as datas, a Academia
de Letras faz esse encontro abrindo suas atividades de 2022. "O mês de março expõe as
questões da mulher em busca de reconhecimento e de espaço no campo profissional, pessoal e
na luta de seus direitos, e isso inclui o pioneirismo das capixabas na literatura", declaram os
organizadores.
A data em comemoração ao Dia da Poetisa Capixaba foi instituída pela Assembleia Legislativa
do Espírito Santo em 2019 como homenagem à escritora Maria Antonieta Siqueira Tatagiba,
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considerada a primeira escritora do Espirito Santo, sendo ela natural do sul do Estado, do distrito de
São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul. (1895-1928).
Em Guaçuí há inúmeras mulheres voltadas para a literatura, com textos e livros publicados e
que são referências na cultura local pela beleza e expressividade de seus poemas e crônicas, e
que serão citadas no evento. "Queremos, de certa forma, reverenciar essas mulheres e trazê-las
para dentro da memória local, devido à importância de seus textos e de sua luta", enfatiza Eliane
Correia, secretária da AGLC.
A ideia da AGLC é expandir essa palestra para outras instituições de ensino com objetivo
também de incentivar uma nova geração a escrever poemas, crônicas, romances, enfim dar
vazão à imaginação e à criatividade, e, ao mesmo tempo, deixar que as datas entrem no
calendário oficial da cidade, tendo em vista que contam com o apoio da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes de Guaçuí e a literatura é uma fonte importante de cultura em
nossa cidade.
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