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EDITORIAL
Neste começo de 2012, um ano de
grande importância para a capital maranhense, estamos de volta com mais
uma edição de nosso informativo virtual.
Neste número, começamos uma
série de homenagens a São Luís. Como homenagear não é sinônimo de
louvação cega, apresentamos o longo
e contundente poema de Rafaela
Cristina Rocha, que pinta com palavras um amplo retrato da cidade. Um
retrato que teimamos em não querer
ver, mas que existe e que incomoda.
A música de Ary Otello em seu trabalho de estreia também merece destaque especial. O que acontece também com o livro Contos Cruéis, de
Bruno Tomé. Esses dois artistas, um
da música e outro da prosa, são dois
exemplos dessa inesgotável fonte de
talentos que é a terra maranhense.
Para completar, tempos também o
artigo de José Neres relembrando o
pioneirismo de Maria Firmina dos
Reis e seu livro Úrsula.
Desde já anunciamos que se tudo
der certo, teremos em breve uma edição especial com dezenas de páginas
dedicadas aos 400 anos de fundação
de São Luís. Vamos aguardar e torcer.
Até a próxima!

PRA SER MINHA METADE
Ary Otello
Chega
Cansei de andar de mão em mão
De boca em boca
De pular de cama em cama
E trocar de amor
Como quem troca de roupa
Chega
É hora de criar raiz
Eu já rodei o mundo
Tive alguns amores
Mas nunca fui feliz
Vou aceitar minha nova realidade
E se preciso for
Vou mudar de cidade
E procurar alguém
Pra ser minha metade
Alguém
Que aprecie as flores
E os bilhetes de amor
Que deixo sobre o travesseiro
Alguém
Que dê aquele sorriso bobo
Quando escrevo eu te amo
No espelho do banheiro
Alguém
Que me ligue e diga o quanto é bom
Ainda ter no seu corpo meu cheiro
Que durante o dia, me mande torpedos
E que tá torcendo pra que eu chegue cedo
Que a vida sem mim, é tudo que lhe causa medo.
Veja mais letras do autor em http://
www.wix.com/aryotello/compositor#!letras-emusicas/vstc3=article-3
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ARTIGO: MARIA FIRMINA UMA PIONEIRA
Por José Neres

Metade do século XIX. O
mundo passa por grandes transformações e novas filosofias abalam o
modo de pensar do homem. Os dogmas românticos, influenciadores de
tantas gerações, começam a demonstrar seus sinais de debilidade,
abrindo caminho para o objetivismo
de novas tendências. No Brasil, o
progresso aporta em forma de iluminação a gás, ferrovias, navegações
fluviais e de leis que tentam proteger
os oprimidos pelos poderosos barões. Na prática,
porém, as mudanças são lentas. As
minorias continuavam socialmente
inferiorizadas e as
perspectivas
de
verdadeiras transformações pareciam algo fora da realidade. É em tal
contexto que a literatura maranhense
conhecerá a sua
matriarca, Maria Firmina dos Reis.
No âmbito literário, o Maranhão ainda saboreava os retumbantes ecos do sucesso dos intelectuais
que compunham a plêiade conhecida
como Grupo Romântico Maranhense. Gonçalves Dias já era um nome
respeitado, um símbolo vivo dos valores poéticos que germinavam na

recém-denominada Athenas Brasileira. Mas, infelizmente, mesmo
diante de tanto progresso, as mulheres ainda eram relegadas
(quando muito) a um segundo na
vida intelectual da província (e do
país como um todo). Eis, então,
que, em 1859, mesmo ano da publicação de As Primaveras, de Casimiro de Abreu, surge o romance
Úrsula, uma obra ímpar no cenário
literário da época.
Mesmo não tendo inovações
narrativas e/ou estilísticas, Úrsula
traz algo de novo para as letras brasileiras, já que, como diz
Charles Martin. Em
um estudo sobre o
livro, “a autora supera o ponto de vista
usual sobre representação do negro
como personagem
nos romances”, ou
seja, em Maria Firmina, o negra deixa
de ser visto apenas
como um ser exótico
de ser personagem-problema e passa a viver na condição de gente
normal. A autora ainda, como observa Karla Viégas, em monografia
defendida na Universidade federal
do Maranhão, propõe uma nova
visão do passado africano, respeitando a alma e a vivência do negro
no Novo Mundo”.
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Mesmo não sendo as personagens
centrais do romance, os negros recebem um tratamento especial. Susana,
Túlio e Antero não são tratados de
forma convencional, saindo da padronização comum às obras publicadas
até então sobre os
escravos e ganhando matizes mais
naturais, em que
saudade e sofrimento se misturam
a heroísmo e amizade sincera. O negro deixa de ser
reificado e passa a
ser humanizado,
sem, contudo ter
destruída sua aura
de idealização romântica.
Não se reduz, no entanto, ao
fato de haver publicado Úrsula o
pioneirismo
de
Maria
Firmina.
Em muitos outros
campos ela deixou suas marcas, destacando-se na prosa, na poesia, na música e na educação. Foi ela a primeira a
fundar uma escola mista no Brasil, a
compositora do Hino da Libertação
dos Escravos, uma das primeiras mulheres a colaborar em jornais. Tudo
isso em uma sociedade predominantemente machista, que acreditava que as
mulheres não servem para as lides intelectuais, reservando-lhes apenas as
tarefas domésticas.
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O pioneirismo da escritora maranhense, contudo, nem sempre foi reconhecido. Até a década de 70 do nosso
século, quando o pesquisador Nascimento Morais Filho começou a rastrear
as publicações da autora de Gupeva, os
historiadores e críticos literários dividiam entre Nísia Floresta e Teresa Margarida da Silva e
Orta o posto de primeira mulher a publicar obra literária
no Brasil. Hoje,
mesmo após sérios
e competentes estudos de diversos intelectuais,
ainda
não se vê, infelizmente, o nome de
Maria Firmina dos
reis recebendo o
merecido destaque.
Seus livros não são
reeditados e os estudos a seu respeito
circulam quase que
exclusivamente nos
meios acadêmicos.
O caminho do reconhecimento é
sempre tortuoso e a escritora, como se
adivinhasse que poderia cair no esquecimento, certa vez escreveu: “É sempre
assim difícil colher flores/ Sem sentir
lancinante, agudo espinho”.
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DESTAQUE MUSICAL
As composições de Ary Otello giUma voz, um violão, um bom arranjo, uma boa letra... Tudo isso mistu- ram em torno de temas universais, como amores, dúvidas humanas, religiorado, quando temperado com bom
gosto, pode trazer excelentes surpresas. sidade e, em alguns momentos, uma
pitada de erotismo.
É isso o que acontece quando se
É um CD para ser ouvido com calescuta o CD Vício, com composições
ma, com o intuito de aproveitar cada
de Ary Otello e interpretação de Joel
Mistokle. São apenas dez músicas, mas acorde e de sentir também a beleza das
o suficiente para demonstrar o talento letras bem elaboradas e cheias de medessa nova geração de cantores e com- táforas.Veja uma das composições na
capa deste informativo.
positores que lutam por um lugar ao
sol nessa terra mágica chamada Maranhão.
Contato com o autor:
(98)8811-5766
aryotello@hotmail.com

LISTA DE MÚSICAS DO CD

01. Pra ser minha metade
02. Vício
03. A água do nosso banho
04. Por um fio
05. Coração tá pronto
06. O lobo e a lua
07. Divina Criatura
08. Oitava Maravilha
09. Senhor do meu destino
10. Minha Nossa Senhora
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LIVRO EM DESTAQUE: contos cruéis
O mais comum entre os escritores é
começar as lides com
as letras pela publicação de poemas, no
entanto Bruno Tomé
resolveu começar seu
caminho literário
por outra trilha: a
das narrativas curtas.
Em seu livro de
estreia, CONTOS
CRUEIS, o escritor
demonstra que apesar
de iniciante, não pode ser considerado

inexperiente. Muito pelo
contrário! Ele deixa claro que sua prosa já está
amadurecida e que tem
qualidades que vão além
da simples narração de
uma história com enredo,
espaço, tempo e personagens, além dos demais
elementos da narrativa.
Bruno Tomé optou por
estrear com uma obra que
não é apenas uma forma
de dizer que é escritor e
que já tem livro publicado. O que ele fez foi
dar à luz um livro em que
cada conto é capaz
de levar o leitor a
uma reflexão sobre
a vida e a condição
humana.
Seus contos apresentam nuances diferenciadas e que
podem surpreender
os leitores mais
tradicionalistas,
mas que certamente
encantarão os que
gostam de textos
arrojados com enredos inusitados.
Em suma, é uma boa
leitura!
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CANTO DA POESIA
A São Luís de hoje...
"I DON'T BELIEVE"
Não se parece com a "Jamaica Brasileira"
Não tem nada da "Atenas Costumeira"
e muito me admira: Minha cidade está virando uma orgia.
Porcaria! Não temos democracia, nem cidadania.
A violência nos empurra ladeira abaixo todo dia.
A hipocrisia nos acusa de desmandos e baixaria.
Seria tudo isso culpa minha?
Não! Eu sou apenas uma pequena menina,
que escreve versos, buscando uma melhoria.
Não tenho superpoderes,
nem sou a Mulher Maravilha.
Só tento da forma mais tacanha que conheço,
Escrevendo em folhetos,
Inventando heróis que não entendo
e heroínas que eu rejeito...
Abolir essa imagem de cidade pobre
Do terceiro mundo, que não tem mais jeito
MENTIRA!
Minha cidade ainda respira...
“Com seus passos lentos e breves”
“Tem sereia na ponta d'areia”
A São Luís de hoje...
A São Luís que eu vejo:
Tão cheia de buracos
mal cuidada,
jogada e açoitada
por negros e brancos
que não ligam...
Estão cagando para os escombros
que São Luís apresenta...
Fazem minha cidade,
rica em beleza
Feder
Todo mundo só rouba.

Os governantes jogam com nosso dinheiro,
e as drogas rolam em becos estreitos,
e os jovens compram se matando
por falta de gritos corriqueiros.
Mães não conversam com seus herdeiros
Pais não têm tempo para baderneiros
E os nossos elitizados roqueiros
Não são ouvidos, nem entendidos
Não são vistos, mal compreendidos
se matam... cometem suicidios
são todos um bando de foragidos.
A São Luís de hoje...
Está perturbada.
A arte não é utilizada.
Também nunca foi benvinda.
Quem diria!
Nós vivemos uma mentira deslavada.
Música não cresce, nem germina
Não dá frutos, é tolhida
pelos grandes que esbravejam:
- Nossa cidade jaz fudida.
Teatro é para amadores
Não temos escritores
Tenho pena de nossos...
espetáculos sem expectadores
Nossa sociedade
é só festa e glaumor.
Nossos jovens
um bando de drogados e bebuns.
Poucos são aqueles que fazem
algo pela “Minha cidade”
que deveria ser “Nossa cidade”
preferimos ao invez disso
ficarmos agarrados a tanta promiscuidade.
Nós já passamos da idade...
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A São Luís de hoje...
mergulhada... em arte, teatro,pintura, poesia e música
É supervisionada por jovens
que tem titica de galinha na cabeça
Desse jeito onde iremos parar?
Quem poderá nos salvar?
“Minha cidade caminha
Com seus passos lentos e breves
Onde quem menos sonha, escreve versos...”
Tentando mostrar algo.
Em minha cidade tem...
Homens que agarram outros homens
Mulheres que se beijam com mulheres
E não é que eu tenha algo contra
Com o que não é da minha conta
Mas, vamos dá um tempo para essa “Paulicéia Desvairada”
Pois a cidade... onde fica? Jaz à toa.
Perdida com seus devaneios...
com seus preconceitos...
com seus habitantes...
que se acham tão maneiros.
Me indigno diante de tantos erros provenientes
Erros de outros tempos...
erros... de nós todos
seus bandos de fuleiros
Sutilmente peço desculpas
Mas, os meus versos não querem agredir ninguém
Tais versos, só querem chamar a atenção de alguns...
Porém,não nego...
Não consegui assistir a tudo isso que eu vejo
De olhos fechados e boca calada
Isso não combina com a vertente revolucionaria
Que trago em mim.

A São Luís de hoje...
fervilha em maluquices
somente isso.
Respira uma putaria
e ainda se acha uma ilha
banhada em alegria
Fala sério, para eu não rir.
A São Luís de hoje...
sufoca minha arte
meus versos... que a envaidecem
Apesar de tudo isso...
EU AMO DE PAIXÃO
minha “ilha magnética” tão querida
A SÃO LUÍS DE HOJE...
que faz parte de tudo
especialmente da minha vida
Me ouça... pois eu quero que você saiba...
SÃO LUÍS, eu te amo para sempre
você vive em mim eternamente
mesmo afundada em uma merda
que escorre na minha frente, portanto...
eu rezo para que tudo mude , de repente...
Um dia tudo isso... tenho certeza
muda para melhor, não é minha gente?

Rafaela Cristina Rocha - Escritora/Poetiza/ Compositora/Psicóloga (não formada)/Professora(fase
de conclusão do curso de Letras)/ Palestrante na área da Literatura . Outros poemas da autora estão
no site Poetizas brincando com as palavras . www.http://paula-nicolino.blogspot.com
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