E-mail: ilhavirtualpontocom@gmail.com

ILHAVIRTUALPONTOCOM
ABRIL—2012

ANO 2 - NÚMERO 12

Caros amigos,
Nosso informativo não
para de crescer. Começamos
com apenas quatro páginas e,
nesta edição chegamos a doze,
e com alguns textos prontos
para a aproxima edição.
Neste número não podemos deixar de agradecer ao
Ricardo Miranda, que, além de
nos disponibilizar sua entrevista com Claunísio Amorim, editor da Café e Lápis, também
envio os poemas que estão
publicados no Cantinho da
Poesia..
Agradecemos também
ao experiente professor José
Luís Carvalho dos Santos que

nos brindou com sua crônica/ensaio
sobre a escrita de textos dissertativos
para o vestibular.
Arlete de Souza Menezes
colabora com uma síntese biográfica
da poetisa Laura Amélia Damous,
tocando em aspectos significativos
de sua produção literária.
A pedido da professora e
escritora Dilercy Adler, estamos colocando mais uma vez a camada para
a publicação de textos (poemas e
artigos) sobre o nosso Gonçalves
Dias. Esperamos que muitas pessoas
colaborem nessa homenagem a nosso poeta maior, que merece todas as
homenagens possíveis.
Até o próximo número!

SUGESTÕES DE LEITURA

EDITORIAL
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PERFIL LITERÁRIO: Laura Amélia Damous

Por Arlete Souza Menezes

Laura Amélia Estrela Damous nasceu em Turiaçu Maranhão. Veio para São Luís aos oito anos de idade,
para estudar o antigo Ginásio no Colégio Santa Teresa,
das Irmãs Dorotéias. Passou no vestibular para o curso
de Filosofia da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA), e depois passou a dedicar-se à literatura.
Bem jovem ainda, casou-se com Francisco Saldanha,
deste relacionamento nasceram seus quatros filhos, que
serão a principal razão de Laura Amélia ter se afastado
por um tempo da produção literária.
Voltou de uma maneira tímida em 1983 como Diretora
do Teatro Ar- thur Azevedo. Mas seu retorno definitivo à cultura
maranhense, principalmente a literatura, é com a estréia da obra Brevíssima Canção do Amor
Constante (1985), sendo bem recebida com
muito entusiasmo.
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ca Pública Benedito Leite para jovens, e do Centro de Criatividade Odylo Costa, filho;



- 1992: Superintendente de Interiorização da Cultura, da
Secretária de Cultura do Estado;



- 1997-2004: Subchefe da Casa Civil do Governo do
Maranhão. Além, de ter integrado ao Conselho Estadual
da Cultura, exercendo a presidência durante o período
em que exerceu a Secretaria de Cultura do Estado, tam-

ARLETE DE SOUZA MENEZES é graduanda em Letras,
pela Faculdade Atenas Maranhense
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Por causa de suas contribuições a cultura do Maranhão, Laura Amélia teve o seu desempenho reconhecido pelo Governo
do Maranhão e recebeu os seguintes prêmios:

e/19

85)

1) Medalha do Mérito Timbira;
2) Medalha do Mérito Grã-Cruz, da Ordem Timbira;
3) Medalha do Mérito Cultural João Lisboa.
Membro da Academia Maranhense de Letras, Laura Amélia Damous também participou de diversas antologias poéticas, mas também á autora de obras individuais, que
são:


Brevíssima Canção do Amor Constante, São Luís, 1985;



Arco do Tempo, São Luís, 1987;



Traje de Luzes, São Luís, 1993;



Cimitarra, São Luís: UEMA, 2001;



Arabesco, São Luís, 2011.

Trajes de Luzes foi recebido por José Sarney da seguinte forma:
“O Maranhão teve grandes mulheres que buscaram a expressão da poesia para fazer literatura. Nessa linha, o conjunto de versos que agora se reúne é uma amostra
da nova geração e da evolução da forma poética em nossa Literatura.”
Uma das principais características da poetisa é sua economia verbal, com poemas
curtos e carregados de imagens simbólicas , como os que ilustram este breve perfil biográfico.
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O Maranhão é uma terra de muitos escritores, de um razoável número de lançamentos de livros, mas de poucas, pouquíssimas casas editoriais. Geralmente,
quando querem lançar seus trabalhos, os autores apenas contratam uma gráfica,
sem preocupação com os aspectos legais que deveriam fazer arte de todo o processo editorial.
Entre essas poucas editoras maranhenses temos a Café & Lápis, que vem prestando relevantes trabalhos à cultura do Estado. O Poeta e estudioso das letras
Ricardo Miranda Filho entrevistou o historiador, editor e escritor Claunísio Amorim Carvalho, dos sócios da empresa e disponibilizou esse importante material para este número do Ilhavirtualpontocom.
Nosso agradecimento, então, ao Ricardo Miranda Filho e aos proprietários da
Editora, Germana Costa Queiroz de Carvalho e Claunísio Amorim de Carvalho.
Ricardo Miranda Filho - Como e quando a editora foi criada?
Café & Lápis Editora - Desde que começamos a nos movimentar em torno da
sua criação, certamente foi em janeiro de 2009. Mas contamos a sua fundação
em 12 de fevereiro de 2009, quando a editora ganhou a sua personalidade jurídica.
RMF - Quais as publicações mais importantes feitas até agora? E
Quais as futuras?
C&L - Consideramos todas elas importantes, pois cada uma tem
uma história a contar. Publicamos os seguintes livros:
1) Terra, grama e paralelepípedos: os primeiros tempos do futebol
em São Luís (1906-1930), de Claunísio Amorim Carvalho;
2) Carvalhos e roseiras: figuras políticas e literárias, de Humberto de
Campos;
3) Contos cruéis, de Bruno Tomé Fonseca;
4) Canteiro de saudades, de Coelho Netto;
5) Relações simultâneas conjugais: o lugar da Outra no Direito de
Família, de Bruna Barbieri;
6) O peão que queria coroar, de Nicolau Leitão;
7) Pergaminho Maranhense: estudos históricos (vol. 1), organizado
por Claunísio Amorim Carvalho e Germana Costa Queiroz Carvalho;
8) Tábua de papel: estudos de Literatura Maranhense, organizado
por José Neres;
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9) Área de Proteção Ambiental do Maracanã:
subsídios ao manejo e à Educação Ambiental,
organizado por Raimunda Fortes;
10) Educação e autodidatismo: a trajetória da
Professora Martinha Meneses da Silva, de Raimunda Nonata da Silva Oliveira. No prelo: Senhoras donas: economia, povoamento e vida
material em terras maranhenses (1755-1822),
tese de Marize Helena de Campos;
11) Mulheres de carvalho, de Carvalho Junior;
12) Município de Zé Doca: passado e presente,
de Antônio Mendes da Luz e Michel Herbert
Florêncio;
13) Poesias completas, de Raimundo Correia;
14) Terra e céu de nostalgia: tradição e identidade em São Luís do Maranhão, dissertação de
José Henrique de Paula Borralho, dentre outros
trabalhos.
RMF – Qual contribuição que a editora poderá
dar
para
a
sociedade
maranhense?
C&L - Cremos que as três maiores contribuições nossas à cultura e à sociedade maranhenses
são: reeditar autores maranhenses antigos, sobretudo aqueles cuja obra seja desconhecida,
esquecida ou rara; divulgar trabalhos acadêmicos (monografias, dissertações e teses, além de
coletâneas); e dar oportunidade a autores inéditos, que buscam a valorização do seu trabalho.
RMF – Como vocês veem o campo editorial no
Maranhão dos dias de hoje?
C&L - Ainda muito dificultoso. Na verdade,
quem tem muito dinheiro não está tão preocupado com estas coisas. Quem tem pouco, faz das
tripas coração. Acho que é o nosso caso.
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RMF – Vocês já realizaram algumas palestras como o "Colóquio dos 75 anos de Morte de Coelho
Netto e Humberto de Campos" e a "Jornada Tábua
de Papel - Literatura Maranhense". O que representam para a editora? Como o resultado das palestras
surtiu para o campo literário?
C&L - Para nós, esses eventos nos trouxeram satisfações pessoais, pela possibilidade que tivemos de
fazer algo, sem esperar que outros o fizessem por
nós, mas também nos deu um pouco mais de visibilidade como editores, pois conseguimos atrair um
bom número de interessados, entre estudantes, professores e pesquisadores. No fim, os resultados foram muitos bons.
RMF - Quais são os próximos eventos da editora?
C&L - Vamos realizar um colóquio para comemorar o centenário de morte de Raimundo Correia, em
agosto ou setembro de 2011, quando lançaremos a
reedição de sua poesia completa, que está sendo
produzida com muito carinho na editora.
RMF – Em pleno século XXI, em que a sociedade
– principalmente os jovens – é influenciada pela era
tecnológica, ainda tem-se o gosto pela literatura,
como no século XIX, em que surgiu o mito da Atenas Brasileira para o Maranhão devido ao forte interesse em mudar a literatura nacional, ou a tecnologia atrapalha um pouco o interesse pelo literário?
C&L - Todos os meios de comunicação são importantes e têm a sua utilidade. Mas se está criando em
nosso tempo uma cultura que privilegia o trivial.
Gasta-se mais tempo em redes sociais, jogos virtuais e outros tipos de internet, do que com livros, e
estes, quando há nesse meio, são cada vez mais fúteis (vampiros, etc.), e os diálogos, mais artificiais e
com expressões breves (vc, tb, rsrs, etc.), gerando
certa preguiça em ter de ler livros volumosos. Ah,
poderia dar diversos exemplos disso... Não temos
medo de tecnologia (ela tanto nos ajuda!), só gostaríamos que ela fosse usada para melhorar a vida das
pessoas, mas temos visto que muitos comportamentos têm sido piorados no contato mais vicioso ou
equivocado com artefatos tecnológicos. Isso não é
nada bom
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RMF - Todos os anos surgem novos escritores maranhenses.
Qual o principal problema para que muito para esses escritores publicarem seus livros?
C&L - Quando não é a solução, será sempre o problema: dinheiro, ou antes, a falta dele. Com dinheiro, se publica o que
quiser, tudo que a ética social permitir. Falta de recurso: esse
é o grande entrave à publicação de novos escritores. Talento
não se adquire em cadeiras nem se compra na livraria, há
quem o tenha e há também quem dele sofra, mas um texto defeituoso pode ser consertado numa boa revisão. Agora, quem
não tem dinheiro... Que corra atrás!
RMF – Por último, deixe-nos uma mensagem sobre o papel
da literatura no Maranhão e como a editora tem agido de forma que contribua para esta área.
C&L - A Literatura maranhense tem tradição no cenário nacional, e conquistou isso à custa do talento de muitos importantes conterrâneos. Em todo lugar, o Maranhão sempre será
respeitado por isso. Não que exista qualquer tipo de determinismo ou naturalidade para se ser escritor no Maranhão, mas
tudo é construído socialmente. A editora funciona como uma
espécie de pedreiro, que, de tijolo em tijolo, vai construindo
uma parede. Os alicerces já foram fincados pelos nossos predecessores, e a sustentação da casa o poder público dará
(incentivo à cultura), juntamente com a nossa boa vontade. E
para os que escrevem e sonham em publicar seus trabalhos, é
preciso que uma chama arda em cada coração, e essa chama
não pode se apagar, mesmo com as intempéries da vida. Nunca desistam. O que conseguimos realizar hoje um dia foi um
sonho que ocupou nosso pensamento. Esse discurso pode parecer um lugar-comum, mas, no fundo, reflete nosso estado de
espírito: somos daqueles que não desistem nunca. E disso damos prova, pois nosso "Terra, grama e paralelepípedos" foi o
único livro da editora durante seis meses, e nós... Tendo que
nos virar pagando tanta conta, impostos, taxas, compromissos
diversos... Superamos nossas crises, confiantes em Deus, sempre olhando para frente. Hoje temos tranquilidade para fazer o
que mais gostamos.

Sites da editora:
http://www.cafeelapis.com/
http://cafelapiseditora.blogspot.com/
Contato: (98) 3082-8871

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 maiode 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 coautor 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).
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CRÔNICA: CASA DE FERREIRO
Por José Luís Carvalho dos Santos
Ultimamente tenho lido em revistas, livros e jornais orientações que os colegas dão aos aflitos vestibulandos a respeito da temida redação.
Confesso aqui a minha preocupação com a maneira como
são veiculadas tais orientações, usando-se como canal a nossa maltratada língua portuguesa.
Exemplos ruins não faltam. Anotei algumas expressões encontradas nesses conselhos ou orientações. Vejamo-las:
Cuidado para não fugir do tema. “Fugir do tema” para mim
é uma expressão equivalente a “fugir da cadeia”, evadir-se, portanto. Agora, se for fugir ao tema, para mim faz mais sentido, pois
seria divagar a respeito de determinado tema ou substituí-lo inconscientemente, demonstrando o candidato falta de preparo para expor
ideias e argumentos.
Cuidado para não perder o fio da meada. Surpreendente!
Essa não é justamente uma das atitudes que esses orientadores condenam – o uso de clichês, expressões corroídas pelo tempo, sem
informações novas, lugares-comuns? Será que é melhor escrever
dessa maneira do que desta? - Cuidado para não deixar que outros assuntos alheios ao tema tomem contra de sua redação.
E que dizer desta:
A casa pode cair diante da banca examinadora. Que casa?
Que casa pode cair? Estamos tratando de uma investigação policial? No jargão policial essa expressão continua sendo usada por delegados e demais policiais: - Amigo, a casa caiu, você está preso.
Mas, o nosso vestibulando não é um delinquente para ser tratado
assim. Por que não usar expressões como: a banca pode julgar sua redação como fraca na concatenação das ideias e argumentos
e reprová-lo.
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Cabe ao vestibulando optar, obviamente, pelo gênero que melhor domina. Alguém pode me explicar o que este termo, obviamente, está fazendo aí? Será que o(a) redator(a) só quis nos demonstrar
que conhece essa palavra tão melodiosa? Obviamente, que sim. Ou
já seria um vício com origem na oralidade? Conheço várias pessoas
que não dizem cinco palavras sem que esse obviamente não esteja no
meio. Que tal retirá-lo? Cabe ao vestibulando optar pelo gênero
que melhor domina. Mas..., que informação nova essa frase traz ao
vestibulando? Afinal, o silêncio também comunica quando não se
tem algo a dizer.
A maioria dos vestibulares propõe o texto dissertativoargumentativo, que, semelhante ao artigo de opinião, exige do estudante a defesa de um posicionamento em relação a determinado tema. Se não estou enganado, exige-se uma pontuação impecável na
redação do vestibular. Mas, que tal esse “que” entre vírgulas aí? Separou-se por vírgula um sujeito do predicado, indevidamente. Estou
falando da primeira vírgula. O termo intercalado entre o sujeito e o
predicado, este sim, está legitimamente separado (semelhante ao artigo de opinião); o “que” é um pronome relativo com a função sintática de sujeito do verbo exigir, lá na frente. Portanto, a primeira vírgula não se justifica. A maioria dos vestibulares propõe o texto dissertativo-argumentativo que, semelhante ao artigo de opinião,
exige do estudante a defesa de um posicionamento em relação a
determinado tema, isso é o que deveria ter sido escrito. Se eu fosse
o autor do texto usaria a expressão ”ponto de vista” em vez de
“posicionamento”. Experimente.
Talvez este artigo venha a ferir suscetibilidades. Muitos professores de língua portuguesa se julgam donos da língua ou indivíduos imunes ao erro. Mas, os exemplos aqui citados são todos reais.
Num único artigo de determinada revista especializada em redação
para vestibulares e concursos, encontrei vários deslizes de toda ordem no uso da língua portuguesa, na modalidade dita padrão.
Em todos os artigos examinados, seus autores se apresentaram
como pessoas altamente qualificadas para falar de redação e, no entanto, talvez eles próprios tivessem suas redações rejeitadas pela universidade, num vestibular, a julgar pelo que escreveram em seus artigos de natureza didática.
Ou será que estamos diante daquele provérbio que diz: “Em
casa de ferreiro...”
São Luís 11/04/2012

JOSÉ LUÍS CARVALHO DOS SANTOS é professor e cronista
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E-mail:

Desarmônico
Abro a janela e vejo pouco o que tem muito no mundo a fora
Operários trabalham sob um sol forte,
Pessoas passam pela rua: desconhecidos...
Vizinhos discutem sob efeito banal das coisas
E a vida segue seu rumo sem destino.
Temos uma vida sem sonhos,
Poucos conhecem o amor,
Pois este se encontra desafinado
Mesmo estando na palma da mão.
Ficamos sozinho mesmo estando numa multidão:
Que mundo estranho.

Marcas de mulher

Ricardo Miranda Filho é poeta e apaixonado pelas letras.

Não há nada mais exato
Que a forma particular dessa mulher.
Algo encontrável em qualquer pureza
Sem importar o desígnio que possa ter.
Há mais implicações louváveis
Dentro de um gesto incalculável,
Não pelo parâmetro particular,
Mas pelo mínimo esforço
Para se tornar ideal, excêntrico...
O informativo Ilhavirtualpontocom é parte integrante do
projeto Sistema Literário Maranhense: Hipertexto e HiE superior aos demais

permídia, patrocinado pela Faculdade Atenas Maranhense, sob a coordenação de José Neres e com a colaboração de Susane Martins Ribeiro.

