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EDITORIAL
Se você, além de gostar de ler,
também gosta de escrever e de participar de eventos, vai gostar muito desta
edição do ILHAVIRTUALPONTOCOM, pois ela está recheada de oportunidades de participar mais ativamente da produção lítero-cultural do Maranhão.
Temos aqui os editais para participação do I FESTIVAL DE POESIA
PAPOÉTICO, promovido pelo poeta e
ativista cultural Paulo Melo Souza, que
vem batalhando incessantemente pelo
bem das letras em nossa terra. Temos
também a primeira chamada para apresentação de trabalhos que sairão no livro digital AZULEJOS VIRTUAIS,
organizado Poe José Neres e Susane

Martins, a sair no final de agosto deste ano. Os escritores também têm
neste número a divulgação do Projeto MIL POEMA PARA GONÇALVES DIAS, capitaneado pelos professores Dilercy Adler e Leopoldo Vaz.
Nesta edição o leitor poderá
contar também com fragmento do
primeiro capítulo do livro A Conquista, de Coelho Neto, com a poesia de
Teófilo Dias e com um perfil literário
da escritora Lúcia Santos, elaborado
pela professora Rosely Saldanha. São
tantas informações que neste número
o informativo está com dez páginas,
duas além do que ocorre costumeiramente.
Boa leitura a todos!

Mil Poemas para Gonçalves Dias

Livro Digital: Azulejos Virtuais

I FESTIVAL DE POESIA DO PAPOÉTICO
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CHAMADA DE TRABALHOS

Ainda dentro do projeto Sistema Literário Maranhense, estamos
organizando o livro Virtual intitulado AZULEJOS VIRTUAIS,
com poemas, crônicas , artigos e outros gêneros textuais tendo como tema principal a capital maranhense.
O livro virtual terá ISBN, uma diagramação bastante colorida, com
textos revisados pelos organizadores, que serão José Neres e Susane Ribeiro, além de alguém mais que se disponha a trabalhar conosco na viabilização desta ideia.
Lembramos que o nome e a identificação institucional dos autores /
colaboradores serão destacados, sendo eles os responsáveis legais
por seus próprios textos, não obtendo também qualquer remuneração ou lucro pecuniário por disponibilizar seus trabalhos, uma vez
que o livro não terá também fins lucrativos, com divulgação livre
na internet.
Os trabalhos podem ser enviados para
ilhavirtualponto@gmail.com
Ou
joseneres@globo.com
Ou
susane.m.ribeiro@gmail.com

Recebimento dos trabalhos até:
30 de abril de 2012

O livro deverá estar online no até o último dia de agosto,
para as comemorações do aniversário da Cidade.
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DIVULGAÇÃO DE EVENTO
O Projeto Papoético foi idealizado pelo poeta, jornalista e pesquisador de cultura popular Paulo Melo Sousa, em novembro de 2010. O evento
acontece num espaço cultural, o Chico Discos, que se localiza na rua de São
João, 389 – A, Centro Histórico de São Luís. Ali, funciona um sebo, no
qual se comercializa livros antigos e usados, CD’s e discos de vinil. No espaço, foi adaptado um barzinho, que atende uma clientela fiel que aprecia
música de qualidade.
O Papoético acontece normalmente uma vez por semana, em São
Luís. Recitais de poesia, lançamentos de livros, canjas musicais, exibição
de filmes, discussões filosóficas e exposição de ideias são algumas das muitas atividades que fazem desse projeto algo singular. Nos encontros semanais, o público pode entrar em contato com o que é produzido na arte maranhense e brasileira e ainda poderá encontrar algumas pessoas que têm participação ativa na construção da cultura contemporânea.
Visando ampliar a ação cultural do projeto, foi idealizada a realização do I Festival de Poesia do Papoético, com data prevista para o dia 31 de
maio de 2012. Nos últimos anos, em São Luís, os órgãos públicos ligados à
cultura privilegiaram as manifestações culturais de cunho popular, que se
destacam tanto no carnaval quanto no São João. Em decorrência disso, as
artes em geral perderam apoio oficial, dentre elas a Literatura. Concursos
literários foram extintos, e até o Festival de Poesia da Universidade Federal
do Maranhão, anteriormente realizado pelo Departamento de Assuntos Culturais – DAC, foi desativado.
Em decorrência dessa situação, um grupo de escritores e artistas está
se mobilizando em torno do Projeto Papoético, visando garantir uma agitação cultural alternativa que garanta a expressão de artistas que já tenham
obra publicada, e que favoreça também a revelação de novos valores na área cultural.
Dessa forma, surgiu a ideia de se realizar um Festival de Poesia, ação que visa preencher uma importante lacuna deixada pelos órgãos oficiais
no que se refere à promoção da Literatura no Maranhão. Ainda para este
ano, Paulo Melo Sousa promete realizar um concurso de fotografia e um
concurso de contos, ampliando dessa forma a ação cultural do Projeto Papoético. Segue o regulamento do Festival. As inscrições estão sendo feitas on
line, através do blogue do poeta e jornalista Zema Ribeiro.
Zema colocou uma aba (Papoético) no blogue, onde as pessoas
podem acessar o regulamento e a ficha de inscrição. O regulamento se
encontra em pdf e a ficha de inscrição em word (a pessoa baixa, preenche e envia por e-mail). Foi acrescido ao regulamento o endereço papoetico@gmail.com para o envio dos poemas concorrentes.
Acesso
ao
blogue
do
Zema
(http://
www.zemaribeiro.wordpress.com) ou o endereço da aba, direto: http://
zemaribeiro.wordpress.com/papoetico

PRÊMIO MARANHÃO SOBRINHO
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REGULAMENO REGULAMENTO REGULAMENTO
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O Projeto PAPOÉTICO realizará, no dia 31 de maio de 2012, em São Luís, o I
FESTIVAL DE POESIA DO PAPOÉTICO, com a finalidade de estimular e socializar a atual produção poética realizada em língua portuguesa por autores inéditos. O festival adota como patrono o poeta maranhense ―Maranhão Sobrinho‖, sendo regido pelo
seguinte regulamento:
Artigo 1 – Poderá participar do Festival qualquer pessoa que escreva poesia em língua
portuguesa, e que não tenha obra publicada.
Artigo 2 – O I FESTIVAL DE POESIA DO PAPOÉTICO será realizado em São
Luís, capital do estado do Maranhão, durante uma única sessão, no dia 31
de maio de 2012, com a apresentação (interpretação) de 20 (vinte) poemas
finalistas, previamente selecionados pela Comissão Julgadora de Mérito Literário (a divulgação dos escolhidos para a grande final será feita no dia 7
de maio de 2012), após a avaliação de todos os poemas inscritos. Ao final
da sessão, serão revelados os nomes dos vencedores, seguindo-se a premiação do festival.
Artigo 3 – Participarão da sessão os autores que tiverem seus textos selecionados pela
Comissão Julgadora de Mérito Literário. A audição dos poemas acontecerá
no dia 31 de maio de 2012 e será acompanhada por duas comissões julgadoras (Comissão de Mérito Literário e Comissão Julgadora de Interpretação)
que indicarão os autores e intérpretes premiados após a apresentação dos
textos. A premiação acontecerá imediatamente após a divulgação do resultado, no dia 31 de maio de 2012.
Artigo 4 – As Comissões Julgadoras serão compostas da seguinte forma:
Comissão Julgadora de Mérito Literário: formada por 3 (três) poetas atuantes no meio literário. Escolherá os 3 (três) melhores poemas concorrentes, independentemente da interpretação dos poemas.
Comissão Julgadora de Interpretação: formada por 3 (três) atores atuantes no meio teatral. Escolherá as 3 (três) melhores interpretações dos poemas
finalistas.
Artigo 5 – Será obrigatória a apresentação dos poemas, que poderão ser interpretados
pelos próprios autores ou por pessoas indicadas por eles.
Parágrafo Primeiro: Na ausência de indicação de intérprete, o poema poderá ser
lido para garantir a validade da participação.
Parágrafo segundo: A interpretação dos poemas concorrentes não influenciará no
julgamento do mérito literário dos mesmos.
Parágrafo terceiro: Os intérpretes poderão utilizar recursos audiovisuais, tais como: som, slides, figurino.
Parágrafo quarto: Concorrentes de outros estados ou de outros países de língua
portuguesa terão garantida a interpretação / leitura dos seus poemas.
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Artigo 6 – Cada concorrente poderá inscrever apenas um poema, inédito, com temática livre, até o limite
de duas laudas.
Artigo 7 – As inscrições serão feitas por e-mail. O autor deverá enviar:
Preenchimento da ficha de inscrição;
Poema digitado na fonte Times New Roman, tamanho 12;
c) Dados biográficos do autor (sete linhas). São solicitados ainda os seguintes dados: Nome do
(a) autor (a); Endereço; RG: CPF; Fone; E-mail; Nome do poema.
Artigo 9 – As inscrições serão entregues por e-mail entre os dias 1º de março de 2012 e 30 de abril de
2012.
Artigo 10 – O I FESTIVAL DE POESIA DO PAPOÉTICO – PRÊMIO MARANHÃO SOBRINHO
oferecerá aos vencedores do evento premiação em dinheiro e em livros, conforme discriminação abaixo:
Melhor Poema:
1º Lugar: R$ 1.000,00 (hum mil reais);
2º Lugar: Livros, revistas literárias, CD’s e filmes, integralizando o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais);
3º Lugar: Livros, revistas literárias, CD’s e filmes, integralizando o valor de R$ 300,00
(trezentos reais).
Melhor Intérprete:
1º Lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais);
2º Lugar: Livros, revistas literárias, CD’s e filmes, integralizando o valor de R$ 300,00
(trezentos reais);
3º Lugar: Livros, revistas literárias, CD’s e filmes, integralizando o valor de R$ 200,00
(duzentos reais)
Artigo 11 – Os 20 poemas finalistas serão publicados na Coluna Alça de Mira, do JP Turismo (Jornal Pequeno – São Luís / MA), que circula semanalmente às sextas-feiras.
Artigo 12 – Não será permitida a participação, no Festival, de familiares dos membros das Comissões Julgadoras e/ou da Comissão Organizadora do evento.
Artigo 13 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Festival.
Artigo 14 – A inscrição implica na aceitação integral do presente regulamento.
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APERITIVO LITERÁRIO: A CONQUISTA, de Coelho Neto
A manhã tépida, rosada e ressoante — porque os sinos badalavam
festivamente em todos os campanários iluminados pelo sol magnífico dum sábado e verão — tinha para Anselmo um encanto novo.
Seus vivíssimos olhos pardos, fulgurantes como os dos tigres, filtravam, através das lentes do pince-nez, a alegria, toda espiritual,
que lhe ia na alma. Errando pelo céu muito azul, repousando na
copa frondosa das árvores do parque onde cantavam, à compita,
cigarras e passarinhos, deslizando pela verdura macia dos tabuleiros, boiando nas águas quietas, lisas, espelhentas dos lagos, raro em
raro frisadas pelas palmouras dum cisne, que ia airosamente da
margem à ilha, tão sereno como se vogasse ao som da correnteza,
não viam seus olhos senão a casa para onde o levavam ansiosamente os passos sôfregos, do outro lado do parque, perto dos
Bombeiros.
Que lhe importava o esplendor da manhã se outro maior lhe estava
reservado além daquelas grades, num retiro maravilhoso de Arte, povoado
de mármores divinos, como um templo?
Ali, sim! Dilataria a alma sequiosa e seus olhos teriam a desejada visão
duma oficina sagrada. O soalho, de caprichoso e miúdo mosaico de madeira, encerado, luzidio, devia ser forrado por um largo tapete de altas felpas
moles, semeado de flores, por entre as quais ninfas, graciosamente nuas,
andassem fugindo aos egypans, não porque os temessem, senão para que,
demorando a posse, mais os desejos neles inflamassem.
Nas paredes preciosos e raros gobelinos, panos da Ásia, de seda e ouro, com deuses truculentos e aves abrindo caudas imensas resplandecentes,
oculadas de ouro. E telas de artistas célebres sóbrias; bronzes e mármores,
panóplias de armas autênticas, uma severa biblioteca de madeira negra
sabiamente abastecida, a mesa, vasta e pesada, manuelina; cadeiras altas
como faldistórios e, acima da mesa, suspenso do teto por uma grossa
corrente de velhíssima prata, a lâmpada serena das meditações.
Assim imaginava Anselmo a casa de Ruy Vaz, à qual se dirigia pela
primeira vez.
O texto integral está disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/ua00074a.pdf
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PERFIL LITERÁRIO: Lúcia Santos
Por Rosely Maria Ribeiro Nery Saldanha

Mudando-se para a capital em conse-

(Graduada em Letras pela Faculdade Atenas

qüência de uma forte enchente em sua cidade, a

Maranhense—Fama)

escritora viu sua inspiração aflorar com os encantos da cidade que lhe acolheu. O mar deu-lhe ins-

Nascida em Arari, ci-

piração fazendo com que aos 20

dade da baixada maranhense,

anos, sua veia poética desaguasse

Lúcia Maria Coelho Santos,

com o poema Defronte ao Mar e

teve uma infância tranquila,

muitas de suas poesias fazem direta

embalada pelas canções de ro-

ou indireta referência ao mar:

da, leituras infantis e pelos ba-

Ingressou na vida acadêmica e cur-

nhos no rio Mearim que corta a

sou Serviço Social, Filosofia e Le-

cidade de uma ponta a outra,

tras, mas não concluiu nenhum de-

motivos estes que iniciaram

les. Seus versos amadureceram com

sua vida literária. Em conversa

os conhecimentos adquiridos no

informal com a autora deste trabalho, Lúcia Santos dis-

curso de Letras, fazendo com que participasse de

se que desde a infância criava versos ingênuos os quais

concursos literários que a tornaram conhecida

costumava presentear pessoas mais próximas. Com o

como Lúcia Santos. Publicou três livros: Quase

passar do tempo foi aperfeiçoando-os. Acredita que

Azul Quanto Blue (1992), Batom Vermelho

uma parte de sua inspiração tenha vindo da timidez ju-

(1998) e Uma Gueixa pra Bashô (2006).

venil que a tornara sonhadora e introspectiva, de seu

Ingressou na vida acadêmica e cur-

romantismo exacerbado, sem es-

sou Serviço Social, Filosofia

quecer do principal: da família

e Letras, mas não concluiu

com tendências literárias e musi-

nenhum deles. Seus versos

cais, conforme afirma a própria

amadureceram com os co-

escritora.

nhecimentos adquiridos no

Além de ser criada por

curso de Letras, fazendo com

seus pais Antônio de Jesus Santos

que participasse de concur-

e Maria do Perpétuo Socorro Coe-

sos literários que a tornaram

lho Santos, recebeu cuidados espe-

conhecida como Lúcia San-

ciais de Maria Costa, já falecida,

tos. Publicou três livros:

considerada sua segunda mãe a

Quase Azul Quanto Blue

quem dedicou seu terceiro livro

(1992),

Uma Gueixa Pra Bashô (1997).

(1998) e Uma Gueixa pra

Batom

Bashô (2006).

Vermelho

Divulgação: PROJETO MIL POEMAS PARA GONÇALVES DIAS
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A idéia vem do Chile. Nasceu por ocasião da comemoração do
aniversário de 107 anos do grande poeta Chileno Pablo Neruda,
em julho do ano em curso, quando entre outras atividades foi
lançada a antologia “MIL POEMAS PARA PABLO
NERUDA” organizada por Alfred Asís. A realização desse
projeto foi estendida para o poeta peruano Cesar Vallejo, que
terá a sua antologia “MIL POEMAS PARA CESAR
VALLEJO”. Nessa ocasião surgiu a ideia da organização de
uma antologia e homenagem dessa natureza para um poeta
brasileiro.
O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão-IHGM
aprovou em sua reunião de Assembleia Geral Ordinária, de
Setembro de 2011, a inclusão do Projeto em homenagem a
Gonçalves Dias, apresentada pela Confreira Dilercy Aragão
Adler, dentro do Ciclo de Estudos/debates sobre a Formação do
Maranhão e Fundação de São Luís.
A proposta é de, convidados poetas do mundo, prestar
homenagens escrevendo para Gonçalves Dias; ainda, trabalhos
de pesquisa histórica sobre sua vida e obra; participação aberta a
escritores, poetas, pesquisdores, professores universitários,
acadêmicos, e estudantes, universitários e do Ensino
Fundamental e Médio.
Os poemas podem ser enviados até 31 de março de 2012, com
um breve currículo (no máximo seis linhas) e foto para Dilercy
Adler:
dilercy@hotmail.com
Os artigos e pesquisas para Leopoldo Gil Vaz:
vazleopoldo@hotmail.com
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NORMAS DOS TRABALHOS
a) ANTOLOGIA “MIL POEMAS PARA GONÇALVES DIAS”
- cada Poeta poderá apresentar até cinco (cinco) poemas homenageando Gonçalves Dias. Formato A4, times
New Roman, tamanho 12, espaço 1,0.
- enviar adjunto currículo literário resumido (no máximo
seis linhas), em que conste data de nascimento, cidade
e país de origem; com foto atualizada,
- a aceitação dar-se-á na ordem de recebimento da (s)
obra(s), até se completarem os 1000 (mil) poemas. Um
mesmo autor poderá mandar uma poesia, caso queira enviar
outra obra posteriormente, dentro do limite de cinco (05) por
Poeta, poderá fazê-lo, indicando que já enviou uma primeira
obra; sendo colocadas todas juntas.

ESTUDOS E PESQUISAS
- cada autor ou co-autor poderá enviar até dois (02) textos,
com o máximo de 20 (vinte) páginas, formato A4, Times new
Roman, tamanho 12, espaço 1, incluindo bibliografia e fotos.
- ao enviar sua obra, deverá vir acompanhada pequena biobliografia, com foto atualizada, em que conste o motivo de
participar da antologia; cidade e país de origem;
- a publicação se dará na ordem de recebimento da (s) obra(s).

CANTO DA POESIA

Pendente a língua rubra, os sentidos atentos,
Inquieta, rastejando os vestígios sangrentos,
A matilha feroz persegue enfurecida,
Alucinadamente, a presa malferida.
Um, afitando o olhar, sonda a escura folhagem;
Outro consulta o vento; outro sorve a bafagem,
O fresco, vivo odor, cálido, penetrante
Que, na rápida fuga, a vítima arquejante
Vai deixando no ar, pérfido e traiçoeiro;
Todos, num turbilhão fantástico, ligeiro,

Não de outro modo, assim meus sôfregos desejos,
Em matilha voraz de alucinados beijos,
Percorrem-te o primor às langorosas linhas,
As curvas juvenis, onde a volúpia aninhas,
Frescas ondulações de formas florescentes
Que o teu contorno imprime às roupas eloquentes:
O dorso aveludado, elétrico, felino,
Que poreja um vapor aromático e fino;
O cabelo revolto em anéis perfumados;
Em fofos turbilhões, elásticos, pesados;
As fibrilhas sutis dos lindos braços brancos,
Feitos para apertar em nervosos arrancos;
A exata correção das azuladas veias,
Que palpitam, de fogo intumescidas, cheias,
— Tudo a matilha audaz perlustra, corre, aspira,
Sonda, esquadrinha, explora, e anelante respira,
Até que, finalmente, embriagada, louca,
Vai encontrar a presa, — o gozo — em tua boca

Quem quiser mais informações sobre o autor, poderá
acessar o artigo de Fábio Martinelli Casemiro, disponível em http://www.fw.uri.br/publicacoes/
literaturaemdebate/artigos/n7_2.pdf

O informativo Ilhavirtualpontocom é parte integrante do
projeto Sistema Literário Maranhense: Hipertexto e Hipermídia, patrocinado pela Faculdade Atenas Maranhense, sob
a coordenação de José Neres e cm a colaboração de Susane
Martins Ribeiro.

Ora, em vórtice, aqui se agrupam, rodam, giram,
E, cheios de furor frenético respiram,
Ora, cegos de raiva, afastados, dispersos,
Arrojam-se a correr. Vão por trilhos diversos,
Esbraseando o olhar, dilatando as narinas.
Transpõem num momento os vales e as colinas,
Sobem aos alcantis, descem pelas encostas,
Recruzam-se febris em direções opostas,
Té que da presa, enfim, nos músculos cansados
Cravam com avidez os dentes afiados.

