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 Um pequeno livro pode ser grande, um conto pode ter a expressão de 
um romance; A guerreira da Lapinha é dessas páginas que evidenciam uma 
frase atribuída a Oscar Wilde, embora há quem a traga de mais longe, da lavra 
de Aristóteles, “a arte imita a vida”. Em outras palavras, a leitura revela aquilo 
que já é sabido, que a ficção é o espelho da realidade, só a dramatiza e a 
metamorfoseia.
 Elieser César, se já consagrado no reduzido e peculiar habitat dos 
escritores baianos, merece alcançar outro patamar; de narrativa engenhosa 
e hábil, mostra-se perfeito na construção alegórica, ao “criar” a personagem 
Maria Quitéria,  que remonta a outra Maria Quitéria, também personagem, mas 
não desta história de ficção aqui tratada, e sim de outra história, uma real, a 
das lutas pela independência na Bahia, consolidação da liberdade brasileira.
 Na obra, Quitéria, personagem dos dias atuais, tem como uma de suas 
características o patriotismo que a fez ser presença constante em cada desfile 
do Dois de Julho, sempre vestida a caráter. Açodada e ferida não só pela vida, 
mas por um cidadão português que não a respeitava e agredia, em busca de sua 
liberdade, Quitéria o assassina, ou por outro viés, declara a sua independência.
 Em regra geral, a alegoria reporta-se a uma história ou a uma situação 
que joga com sentidos duplos e figurados. Elieser César recupera em poucas 
páginas a simbologia e a importância da maior festa cívica dos baianos, através 
de Quitéria, personagem mulher, negra, pobre e maltratada pela vida. Escritor 
e jornalista, Eleser César, empresta, à Guerreira da Lapinha, uma sensibilidade 
única, misturando com rara competência a realidade e a ficção.
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