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EDITORIAL
Chegamos a mais edição deste nosso jornal
literário. Os comentários elogiosos aos números anteriores servem como energia para
a continuação deste projeto de valorização
das letras maranhenses.
Nesta edição, é dada ênfase à 7ª edição do Festival Geia de Literatura, um evento que a cada ano se torna mais sólido e que
já vem dando bons frutos para a educação
de nossa terra. Transcrevemos, então, a programação oficial do evento, que este ano
terá a participação especial do escritor Laurenino Gomes, bastante conhecido pelos
seus livros 1908 e 1822, duas obras que já
são consideras essenciais para o estudo de
nossa história.

Temos também o perfil da
jovem escritora Talita Guimarães,
uma belíssima crônica-ensaio do
imortal José Ewerton Neto, breves
comentários sobre dois livros de
Paulo Melo Sousa, um artigo sobre
Humberto de Campos e ainda a
poesia do grande escritor Raimundo Correia.
No próximo mês voltaremos com mais novidades e com
mais estudos sobre a Literatura
Maranhense.
Até breve!

7 º FESTIVAL GEIA DE LITERATURA
Na última semana de agosto, a cidade
balneária de São José de Ribamar é invadida pelas letras. Chega o momento da
realização da 7ª edição do Festival Geia
de Literatura.

tros pesquisadores
estão apresentando
seus trabalhos e/ou
apenas acompanhado o evento.

Durante três dias, escritores, professores,
livreiros, estudantes e convidados mergulhão no universo das letras e transformarão a acolhedora cidade-santuário em um
ponto de encontro de quem gosta de ler,
de escrever e de discutir assuntos diversos.

Desde já você está
convidado a fazer
parte desse verdadeiro festival de palavras e de emoções.

Este ano uma das novidades é a presença
do renomado escritor Laurentino Gomes, autor de obras de grande sucesso,
como 1808 e 1822. além dele, muitos ou-

Mais informações na página eletrônica
do Instituto Geia

www.geia.org.br
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FESTIVAL GEIA DE LITERATURA—PROGRAMAÇÃO

GINÁSIO PATRONATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
10:00h Orquestra dos bichos – Alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Amélia Bastos
10:30h A turma do Pererê – Alunos do EJA da Escola Municipal Maria Amélia Bastos

14:00h I Prêmio Geia de Monografia: Da obra de Oliveira
Marques: contributo à historiografia literária – Gustavo Ribeiro
de Carvalho Berredo (UFMA); Menino de engenho: análise do
perfil melancólico do protagonista Carlinhos à luz de estudos
psicanalíticos e literários – Aline Tavares Machado Silva
(UFMA); A Linguagem como expressão da realidade nas canções de Luiz Gonzaga – Kaylla Ferreira Pinheiro (UNDB); Os
novos atenienses e o imaginário da decadência – Patrícia Raquel Lobato Durans (UFMA); O Simbolismo no Maranhão:
uma análise das obras de Maranhão Sobrinho e Frutuoso Ferreira – Samara Santos Araújo (UFMA).
PRAÇA DA MATRIZ

13:00h III Desafio de Literatura – Ensino Fundamental
09:00h SESSÕES DE LEITURA
17:00h Palestra de Laurentino Gomes
U. E. DIOMEDES DA SILVA PEREIRA
10:00h Encontro com os acadêmicos Milson Coutinho, Joaquim Itapary, Benedito Buzar e Sônia Almeida
GINÁSIO PATRONATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
LICEU RIBAMARENSE I
10:00h Água é um bem, cuide para não ficar sem – Elizângela Santos

10:00h Auto da compadecida – Grupo de Teatro do Curso de
Direito da UNDB
14:00h III Desafio de Literatura – Ensino Fundamental

14:00h II Concurso Professor Pesquisador
U. E. DIOMEDES DA SILVA PEREIRA
LICEU RIBAMARENSE II
10:00h Pinóquio, uma análise crítico-discursiva do lúdico
infantil – Flávia Leite Gomes

10:00h Encontro com os escritores de São José de Ribamar –
Maria da Glória Batista Lima, Marly de Jesus Conceição,
Rosemary Rego e Raimunda Frazão

CASA PAROQUIAL

LICEU RIBAMARENSE I

8:00h OFICINA 1: A literatura maranhense em sala de aula –
José Neres

10:00h História e Literatura – José Henrique de Paula Borralho
14:00h II Concurso Professor Pesquisador

Público-alvo: professores
LICEU RIBAMARENSE II
8:00h OFICINA 2: Aprendendo com o texto – Joaquim Gomes e Bruno Silveira

10:00h Encanto dos sonetos de Raimundo Correa – Antonio
Martins

Público-alvo: estudantes do 8º e 9º ano
CASA PAROQUIAL
SECRETARIA DE TURISMO
10:00h Leitura: a relação dos jovens com a literatura – Marineis Merçon

8:00h OFICINA 1: A literatura maranhense em sala de aula –
José Neres
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Público-alvo: professores

14:00h II Concurso Professor Pesquisador

8:00h OFICINA 2: Aprendendo com o texto – Joaquim Gomes
e Bruno Silveira

LICEU RIBAMARENSE II

Público-alvo: estudantes do 8º e 9º ano

10:00h Encontro com os acadêmicos Laura Amélia Damous,
Lourival Serejo, Mont’Alverne Frota e José Maria Cabral Marques

SECRETARIA DE TURISMO
SECRETARIA DE TURISMO
10:00h Encontro com os acadêmicos Ceres
Costa Fernandes, José Carlos Sousa e Silva,
Waldemiro Viana e Ubiratan Teixeira
14:00h I Prêmio Geia de Monografia: O(a)
professor(a) e a educação sexual das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental:
um estudo de caso – Alessandra Karla Oliveira Amorim (UNDB); A informática na
educação especial: Condições de interatividade? – Ana Carla Vale Lago (UFMA);
Literatura infantil – Maria do Carmo Sanches Assunção (UFMA); Diagnóstico da
prática de EA nas escolas municipais – MA
– Rosiane Pereira Ferreira (UNDB); A Homossexualidade Feminina na obra ” O Patinho torto ou os mistérios do sexo”, de Coelho Neto – Maria Alice Gomes Moraes
(FAMA).

10:00h O livro que queria ser um brinquedo – Grupo de Teatro do Liceu Ribamarense II
14:00h I Prêmio Geia de Monografia:
Inclusão do aluno com deficiência visual em Caxias (MA) – Kelly Nascimento
de Araújo (UNDB); Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: contribuição para a prática pedagógica – Andréia Alves Souza (UFMA); Uma reflexão sobre a obra “A parede”, de Arlete
Nogueira da Cruz: o conflito psicológico vivido pela personagem Cínzia –
Suely Borges Pereira (FAMA); A construção do Eu na perspectiva do Outro,
na obra A Parede, de Arlete Nogueira
da Cruz – Edneyson Reis Soares Amaral (FAMA).

PRAÇA DA MATRIZ
PRAÇA DA MATRIZ
09:00h SESSÕES DE LEITURA
09:00h SESSÕES DE LEITURA
14:00h FEIRA DE LIVROS – SESSÕES DE LEITURA –
RECITAL DE POESIA

14:00h FEIRA DE LIVROS – SESSÕES DE LEITURA –
RECITAL DE POESIA
17:30h Lançamento do livro Pérolas ao tempo, de Rosemay
Rego

GINÁSIO PATRONATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
09:00h III Desafio de Literatura – Ensino Médio
14:00h III Desafio de Literatura – Ensino Fundamental
U. E. DIOMEDES DA SILVA PEREIRA
10:00h Quarto de despejo: um diário da realidade brasileira –
David Morais
LICEU RIBAMARENSE I
10:00h O teatro e a literatura – Tácito Borralho

18:00h Entrega do prêmio do II Concurso Professor Pesquisador Prêmio Profª Maria Elisa Almeida
18:30h Entrega do I Prêmio Geia de Monografia
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NOVOS CAMPOS PARA HUMBERTO
Por José Neres

O sucesso e o reconhecimento
público são, às vezes, duas figuras
ingratas. Um dia sorriem para alguém
e elevam essa pessoa ao auge da glória. No dia seguinte, sem motivo aparente, fecham a cara para o protegido
e o relegam ao ostracismo momentâneo ou ao esquecimento total. Quando o sucesso é fruto apenas de um
jogo de marketing, o reconhecimento
vem de modo quase que imediato,
assim com o silêncio tão logo cessem
os interesses no artista. Porém, se
pelo menos uma ponta de talento for
a mola propulsora da carreira, pode
até haver momentos de trevas e de
silêncio, mas um dia o autor sai da
escuridão e volta a ser tema de interesse.
A vasta produção literária do maranhense Humberto de Campos viveu seus momentos de esplendor,
quando ele era considerado um dos escritores mais populares do Brasil, e logo depois foi relegado ao limbo
do esquecimento, com raríssimos textos sendo reeditados e com seu nome praticamente banido da literatura
brasileira de grande ou médio porte.
Agora, porém, neste início de século, os ventos
parecem soprar favoravelmente para o cronista, memorialista, contista e poeta maranhense. Aos poucos, sua
obra, ou pelo menos parte dela, começa a ser revista,
reeditada e relida com olhares que vão além da idolatria cega ou do falso intelectualismo de quem entrou em
contato apenas a crítica a respeito do autor, sem ter o
trabalho de ler os textos produzidos pelo escritor. Ao
mesmo tempo, as reedições de alguns livros de Humberto de Campos, umas em escala nacional, outras, infelizmente, restritas ao âmbito local, trazem a oportunidade de os novos leitores entrarem em contato com o
estilo límpido e inquietante de um escritor que marcou
diversas gerações.
Nos últimos anos, algumas obras de Humberto
de Campos voltaram para as prateleiras das livrarias. É

o caso de “Carvalhos e Roseiras – figuras políticas e
literárias”, cuja nova edição foi publicada pela Café
e Lápis Editora; “A Sombra das Tamareiras – contos
orientais”, volume reeditado
pela editora Almádena; “As melhores Crônicas de Humberto de
Campos”, livro organizado pelo
professor Gilberto Araújo e que
traz o selo da Global Editora.
Também é possível hoje encontrar, em dois volumes, “O Diário Secreto” e, reunidas em um
único livro as “Memórias” e as
“Memórias Inacabadas”, ambos
os títulos publicados pelo Instituto Geia, sob os auspiciosos
cuidados do professor, crítico
textual e acadêmico Sebastião
Moreira Duarte.
Por outro lado, além das
reedições e coletâneas de textos de autoria de H. de
C., podem ser encontrados também alguns estudos
acerca da obra do poeta e memorialista maranhense.
Embora a maioria dos trabalhos gire em torno da
relação do autor com a psicografia, como ocorre
com “A Psicografia ante os Tribunais – o caso de
Humberto de Campos”, de autoria de Miguel Tiponi,
e que já chega a sua sétima edição; “Humberto de
Campos e Chico Xavier: a mecânica do estilo”, de
Elias Barbosa; e do recentemente premiado estudo
“Chico Xavier e o Caso Humberto de Campos”, de
Félix Alberto Lima.
Mas também há estudos que abordam outros
aspectos da obra do autor de “O Monstro”, como
ocorre no livro “A Crônica e seus diferentes estilos
em Humberto de Campos”, de Roberta Scheibe, e
dos ensaios “Humberto de Campos Vivo” e “Diário
de um Enterrado Vivo”, ambos do já citado Sebastião Moreira Duarte e que estão enfeixados nos livros
da Coleção Geia de Estudos Maranhenses.
O retorno de Humberto de Campos às discussões literárias, mesmo que ainda tímido, é uma
prova de que o talento é uma forma de um autor
manter-se vivo mesmo após anos de esquecimento.
Artigo publicado em O Estado do Maranhão de 06 de janeiro de 2011
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PERFIL: TALITA GUIMARÃES
Por: Samantha Cristina
Costa Rodrigues*

Talita
Guimarães
Santos Souza nasceu em
São Luís, tem 21 anos. Foi
aluna do CEFET-MA
(atual IFMA onde cursou
o Ensino Médio), acostumada a frequentar bibliotecas e ler muito, escreve
desde criança. Essa vontade foi surgindo de modo
que Talita começou a desenvolver histórias em
quadrinhos como forma
de passa tempo, com bastante imaginação e criatividade, a vontade pela literatura surgiu na infância, foi
incentivada e apoiada pelos pais, que viam seu interesse e empolgação pela
leitura.
Na escola, as tarefas
escolares exigiam textos
escritos, onde sua tarefa
preferida era a de escrever.
O gosto de escrever desenvolveu o talento para
criar textos mais longos e
personagens cheios de características. Talita presenciava
e
observava

as coisas mais interessantes da
vida e junto com suas experiências adquiridas, guardava
como idéias para que assim
escrevesse seu primeiro livro.
A autora define Vila Tulipa,
com uma história que deseja o

retorno á ternura da infância,
uma história ficcional que deseja sinceramente que o leitor
faça um passeio pelas próprias
memórias de sua infância.
Vila Tulipa, uma narrativa infanto-juvenil, não expõe
apenas uma história infantil,
mas a criação de sua própria
criadora. Em janeiro a julho de
2006, Talita começou a escre-

ver aos seus 16 anos, durante o intervalo
de suas aulas, na biblioteca, no pátio da
escola, nos banquinhos e quando não podia escrever ficava mentalizando as idéias. A
idéia do seqüestro do personagem
“Alvinho” e a “identidade dos sequestradores” de sua história surgiram no ônibus,
quando a autora estava chegando em sua
casa.Talita se escreveu em julho, tinha apenas 16 anos, com a companhia de seu pai,
saiu de casa em uma tarde ensolarada para
inscrever sua história no primeiro concurso
literário de sua vida. Mal pode esperar e
acreditar que as aventuras e peripécias de
Paulo e Tatiana seus personagens principais seria reconhecida e premiada como a
segunda obra de contos no prêmio Odylo
Costa Filho, no XXX Concurso Literário e
Artístico da cidade de São Luís-MA.
A autora tem bastante, garra e responsabilidade, escreve desde adolescente, e
é um exemplo para os jovens das escolas
públicas e privadas, possui um desempenho dotado de criatividade, coragem e
vontade de escrever mais obras, adora ler e
escrever. Atualmente é graduanda em comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Estudante do 5º período da Faculdade São Luís. A autora do livro Vila
Tulipa é blogueira, possui um blog Ensaios
e Focos, onde sempre atualiza contos, artigos, textos e Crônicas que são postados no
blog que vem mantendo desde 2008.
* Samantha Cristina Costa Rodrigues é
aluna do 6º período de Letras da Faculdade Atenas Maranhense

Às vezes é difícil compreender como uma criança tem o dom de
aparecer bem na hora propícia para ser acidentada. Com Bia
não foi diferente. Tales motorizou seu patinete. Até aí tudo bem.
O problema é que o tal patinete estava sem freio e a velocidade
só aumentava.” (GUIMARÃES, Talita. Vila Tulipa. São Luís: Unigraf, 2007. p. 11.)
“
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CRÔNICA: ASSIM REFULGE A POESIA
Por José Ewerton Neto
Em matéria de poesia todos somos suspeitos. De
gostar em demasia, de repetir o que todos dizem, até de dizermos que não gostamos dessa ou daquela poesia. Se os poetas
são fingidores, como dizia Fernando Pessoa, mais ainda seus
leitores, porque sendo a poesia indissociável da expressão de
um sentimento, a realização do leitor não está apenas no êxtase com a forma que o traduz, mas, principalmente, na sua
identificação com o autor, quando descobre a expressão gloriosa (e próxima da catarse) do equivalente seu.
Por isso poucos se aventuram no terreno da precisa
descoberta do tesouro poético, eis que a poesia , muito mais
que a prosa, por exemplo, é o terreno onde o gostar do que se
lê é movido por paixões que disparam, junto com a emoção,
diante deste ou daquele poema lido; muitas vezes de um verso simplesmente, e não na contemplação do livro como um
todo - como ocorre com o romance.
Sendo feito de curtos-circuitos sentimentais tentando revestir-se de um prazer estético, a meu ver, o poeta, mesmo um grande poeta, dificilmente consegue manter em contínuo processo de alumbramento o fetiche com que magnetiza
o leitor nesse ou naquele poema isoladamente. Quanto? Aqui
a matemática não socorre. Julgo que uma identificação com
30 a 40 % dos poemas de um livro já seja capaz de deixar o
leitor em estado de glória, suficiente para acreditar estar diante de um grande livro.
Esse talvez seja o grande problema da poesia brasileira atual : o de identificar corretamente valores, onde já não
emergem os ícones incontestáveis, como no passado. Fragmentária dentro da própria fragmentação da vida cotidiana, à
mercê de espasmos que surgem aqui ou ali, não há por parte
da crítica literária nacional a imparcialidade e a acuracidade
necessária para enxergar, fora do ambiente das “panelinhas
literárias” regionais, os centros onde vicejam a melhor poesia. Só isso explica que os suplementos de alcance nacional
(raros) não façam menção mais freqüente aos grandes poemas que aqui em São Luis surgem aos borbotões. Como leitor, eis aqui um breve registro do que ultimamente li e gostei:
Em A morte de Ana Paula Usher, Augusto Cassas,
poeta consagrado nacionalmente, permanece fiel a seu estilo,
bastante sutil e original na arte poética brasileira, de convivência da ironia e do sarcasmo com o lirismo Essa poesia,
mais recente em sua obra, pode provocar alguma perturbação
nos que o preferem de outros livros como República dos Becos e a Paixão Segundo Alcântara. O que se percebe, porém,
em Cassas é a absorção espontânea de uma espécie de compromisso com um estilo rompedor de clichês, que, ao mesmo
tempo em que causa impacto, flui naturalmente. Entre vários

bons poemas do livro destaco os títulos A Cama, Um e O
amor, resumos preciosos da dissolução dos espíritos no plano
transcendental da fusão com o outro, que é o princípio do
amor
Em Vozes de Hospício, Cunha Santos, também consagrado poeta, cunha (me perdoem a tentação do trocadilho )
já a partir do título do seu livro a sua concepção poética de
uma linguagem densa e forte. São gritos simbólicos extraídos
do caos e da degradação humana, que atordoam com um lirismo algumas vezes apaziguador, outras dilacerante, como aqueles em que vocifera “Não se rosna poesia assim, com
quem bebe um cálice de sangue”. Não há chances para a felicidade fácil em seus versos , entre os quais prefiro os que
fogem do tom panfletário, como os do poema acima citado
Lexotan , Musa e Espaço.
Bioque Mesito, poeta vencedor do recente prêmio
FUNC, parece buscar nos poemas de A Anticópia dos placebos...o espaço-tempo dos seus “dias em tecnicolor” em que
na contemplação do banal cotidiano acaba contemplando a si
mesmo. Não há um distanciamento crítico diante do que vê e
sente, mas a intenção de flutuar na pulverização e no tédio
dos tempos atuais, como num fluido disperso, em que a função de sua poesia é atomizar essa perplexidade para torná-la
suavemente palpável. Destaco, para gosto pessoal, os poemas
que tratam dos dilemas atemporais dentro dessas janelas como Comics, O tempo não depende..., Haste.
Eduardo Borges, em Susurros é um poeta que não
teme os próprios sentimentos eis que, rapidamente, nos identificamos com a multidão de uivos paralelos aos que a gente
traz no recôndito de nossas almas. À semelhança de hai-kais,
as palavras iniciais agem apenas como desenhos (gaiolas?)
para libertar um desfecho sentimental que é maior que o próprio poema como nos versos de Miragem, em que enxerga a
overdose dos olhos de um morto no próprio sol que brilha e,
assim, faz um resumo da vida humana, como o caminho sem
volta da materialização de um sonho. São vários os poemasresumo de um tudo que se decompõe em melancolia mas, ao
mesmo tempo, se estende para além, através do simbolismo
da poesia, como no poema acima citado, Omissão e Visão.
José Chagas, um dos cem maiores poetas brasileiros
do século, segundo o escritor e poeta José Neumanne, evoca
Portugal num único poema e nos convida para fazer com ele
uma grande travessia. Trata-se, logo se vê, de um poemalivro. Mas, se todo livro já é, em si, uma travessia, num poema-livro o poema é a ponte utilizada para trilharmos a viagem. Grandiosa e magnífica ponte, essa edificada por José
Chagas, onde se socorrem de lirismo os alicerces que sustentam o caminhar do leitor pelos vãos mais profundos e valiosos da memória de um povo!

José Ewerton Neto é escritor e membro da Academia Maranhense de Letras
Visite o blog do autor: www.joseewertonneto.blogspot.com

NÚMERO 4

Página 7

ANO 1

LIVROS EM DESTAQUE
PAULO MELO SOUSA é o típico autor capaz de, com
poucas palavras, criar um poema de forte impacto imagético e de grande carga semântica. Em seus livros esse poeta-jornalista-ambientalista-pesquisador joga
com as palavras, com seus significados e com os
espaços em branco nas páginas. O resultado é um
trabalho de excelente envergadura poética e que
exige do leitor atenção máxima em cada linha, em
cada palavra escrita e até mesmo no que não
está escritos.
É isso o que acontece em seus dois mais recentes livros, que são nossos destaques este mês: Vespeiro
e Banzeiro (ambos premiados em concursos literários e que
vieram a público em 2010) Livros que demonstram a contenção
verbal do autor e sua capacidade de tecer versos e de neles pôr a
mais pura Poesia.

Lição de casa
não há desordem na toca do caos

no eterno trânsito mora o equilíbrio dos elementos

O

absoluto é metáfora

CANTO DA POESIA
O poeta maranhense RAIMUNDO CORREIA (1839—1913) é
um dos nomes mais significativos da poesia parnasiana brasileira.
Juntamente com Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, Raimundo Correia forma o que é chamado de Tríade Parnasiana brasileira.
Seus versos são marcados, principalmente, por um tom pessimista e por um tom filosofante, contudo em alguns momentos é
possível notar também um leve tom de ironia e de blague.
Ainda hoje, alguns de seus sonetos ainda encontram lugar nos
livros didáticos e nas antologias de melhores poemas da Língua Portuguesa. Temos seguir dois exemplos da obra desse poeta tão importante para as letras brasileiras.

AS POMBAS
A CAVALGADA
A lua banha a solitária estrada...
Silêncio!... mas além, confuso e brando,
O som longínquo vem se aproximando
Do galopar de estranha cavalgada.

Vai-se a primeira pomba despertada...
Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas
Das pombas vão-se dos pombais, apenas
Raia sanguinea e fresca a madrugada.

São fidalgos que voltam da caçada;
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando,
E as trompas a soar vão agitando
O remanso da noite embalsamada...

E à tarde, quando a rígida nortada
Sopra, aos pombais, de novo elas, serenas,
Ruflando as asas, sacudindo as penas,
Voltam todas em bando e em revoada...

E o bosque estala, move-se, estremece...
Da cavalgada o estrépito que aumenta
Perde-se após no centro da montanha...

Também dos corações onde abotoam
Os sonhos, um a um, céleres voam,
Como voam as pombas dos pombais;

E o silêncio outra vez soturno desce,
E límpida, sem mácula, alvacenta
A lua a estrada solitária banha...

No azul da adolescência as asas soltam,
Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,
E eles aos corações não voltam mais.

O Jornal Ilhavirtualpontocom é uma realização do grupo de estudos
intitulado O Sistema Literário Maranhense, coordenado pelo professor
José Neres e composto pelos seguintes pesquisadores: Jheysse Lima
Coelho, Viviane Ferreira,Gercivaldo Peixoto, Eliane Ferreira e Antônio
José Marciel. Com apoio da Faculdade Atenas Maranhense—FAMA

