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EDITORIAL
Mais uma edição recheada de literatura chega à tela de seu computador ou às
suas mãos. Neste número do Ilhavirtualpontocom, temos o resultado do I Festival Papoético de Poesia, que teve o professor Rodrigo Pereira como grande vencedor. Temos
também Um estudo de Susane Ribeiro sobre
um dos livros de Paulo Melo Sousa, buscando compreender a aura poética desses escritor contemporâneo.
Também neste número você irá encontrar uma entrevista com o contista e editor Wilson Martins, que fala sobre sua relação com a palavra e com os livros.

No intuito de valorizar a produção cultural de nosso Estado, também é
destacado o livro Administração: uma
visão pragmática.
Para o próximo número, já está
agendada uma entrevista com a talentosa poetisa Ana Elizandra, além de muitos outros estudos sobre nossas letras.
Até a próxima!

Foto: José Neres

Para os pesquisadores e estudantes
em geral, trazemos a terceira convocatória
para a Homenagem a Gonçalves Dias e a
indicação de um curso sobre a poesia época
brasileira a ser ministrada em São Luís pela
professora Luíza Lobo.

As passagens iniciais da novela
A Faca e o Rio, de Odylo Costa, filho
são transcritas para estimular os leitores
que sintam interessem em conhecer
mais sobre a prosa desse brilhante escritor.

COMISSÃO ORGANIZADORA E JURADOS DO I FESTIVAL PAPOÉTICO DE POESIA
Gílson César, Paulo Melo Sousa, Tairo Lisboa, Celso Borges, Mariano Costa e Josoaldo Rêgo

ENTREVISTA: WÍLSON MARTINS
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Wilson Martins é uma dessas pessoas que parecem nascer talhadas para o trato
com as palavras. Seu estilo é envolvente e costuma prender o leitor nas tramas
em que vivem suas personagens. Candelabro de Deus e Semáforo do Tempo, livros que desde o título já exalam a aura metafórica que depois é constatada
na leitura dos contos, constituem parte do corpus de sua obra literária.
Pessoa amável e de temperamento gentil, Wílson Martins aceitou dar uma entrevista para o Ilhavirtiualpontocom, falando de sua formação leitora e de sua relação com a palavra escrita. A segui temos a entrevista com o esse significativo
autor das letras maranhenses.

ILHAVIRTUAL—Você é um homem de muitas facetas artísticas e intelectuais. Quem veio primeiro, o ator, o editor ou o contista Wilson Martins?
WÍLSON MARTINS - Tudo aconteceu momentaneamente. Ainda jovem,
fui desafiado por um grupo de amigos para escrever um texto para teatro, que
foi encenado por eles. Com o sucesso de público e crítica, logo fui convidado
para ingressar em movimentos artísticos da época e, consequentemente, para
assinar uma coluna de artes no Jornal do Maranhão. Só algum tempo depois o
tímido autor pisou no tablado para encenar o próprio texto.
ILHAVIRTUAL— Quando você sentiu que poderia dedicar-se à produção literária
WÍLSON MARTINS— O exercício da leitura adquirido desde a infância,
levou-me a outros exercícios, como o de pesquisar e produzir. Para mim, literatura nasce da autocrítica. Consciente disso, o ato de escrever tornou-se uma vocação, que considero uma coisa física, meio mágica, fonte de um prazer singular,
algo que me instrui e me comove.
ILHAVIRTUAL— Quais os fatores que influenciaram em sua decisão de
escrever prosa de ficção?
WÍLSON MARTINS— Fui criado ouvindo histórias, portanto, gosto também de contá-las. Como no teatro, encontrei no conto a forma de narrar mais
eficiente, para inventar e ser compreendido pelo leitor comum. Com essa consciência sinto-me intérprete e ao mesmo tempo exemplo.
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ILHAVIRTUAL— Como pesquisador, leitor e editor, como você vê a atual fase da produção literário no Maranhão?
WÍLSON MARTINS— Muito interessante. Inclusive uma safra dos
novos que está produzindo em vários gêneros. O que faltam são políticas públicas de incentivo à produção editorial e mecanismos para a
expedição de obras de autores maranhenses por todo o Brasil
ILHAVIRTUAL — De seus livros até agora publicados, qual
você recomendaria para quem esteja começando a conhecer a
literatura contemporânea produzida no Maranhão?
WÍLSON MARTINS— "Semáforo do Tempo" tem edição esgotada. Eu recomendo "Candelabro de Deus".
ILHAVIRTUAL— De onde vem a inspiração para a elaboração
de seus contos?
WILSON MARTINS - As coisas surgem de forma livre. Nada planejado. Alguns contos dão certo, outros não. A composição vem com
a emoção do momento. Depois é retrabalhar o conteúdo para encontrar a melhor forma de comunicação escrita.
ILHAVIRTUAL— Que conselhos você daria aos jovens que
querem entrar no mundo das letras?
WÍLSON MARTINS— Tem que ler. Nada de entrar nessa de jogar
no papel para aparecer com uma suposta transgressão. Isso já está ultrapassado. Tem que estudar, ler muito, ser criativo para ser compreendido. E aí sim, o questionamento: O motivo de se escrever, como
escrever e por que escrever.
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INFORME: CURSO NA AML
A Academia Maranhense de Letras, imbuída do desejo de sempre
oferecer o melhor para a sociedade ávida de conhecimento, irá oferecer o curso intitulado A ÉPICA NA LITERATURA BRASILEIRA , ministrado pela Professora Doutora Luíza Lobo, uma das mais
competentes e produtivas intelectuais do cenário acadêmico brasileiro.
O curso se dirige ao público em geral, principalmente aos profissionais, estudantes e pesquisadores da área de Letras, e tem como objetivo estudar os mais importantes escritores brasileiros que escreveram epopeias. Durante as aulas, a professora não apenas discutirá
as relações existentes entre a poesia épica de Sousândrade(O Guesa)
e a de Gonçalves Dias (Os Timbiras), mas também comentará o livro Iracema de José de Alencar.

TÍTULO: A ÉPICA NA LITERATURA BRASILEIRA
MINISTRANTE: Profª. Drª Luíza Lobo
DATA: 18 a 21 de maio de 2012.
Horário(a confirmar) : 17 às 20 horas
CERTIFICADO: Para quem cumprir pelos menos 70% da carga horária
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APERETIVO LITERÁRIO
Você tem a seguir o início de uma das mais interessantes noveas da literatura maranhense: A Faca e o Rio, de Odylo Costa, filho. A obra integral pode ser lida ou baixada em http://www.academia.org.br/abl/media/a%20faca%20e%20o%20rio.pdf
A FACA E O RIO
Odylo Costa, filho

1
Eu na verdade já furtei. Quando menino, furtei moedas. Eram
moedas de dois tostões, de cruzado, e, mais raras, de mil-réis. Os meninos de hoje,
acostumados com essas moedinhas miúdas, não sabem que beleza tinha um cruzado, de um lado a cara de uma mulher de barrete (era a República, explicava meu
Pai), o desenho do algarismo do outro: “400 réis”. Em volta, as palavras mágicas: “Ordem e Progresso”. Ainda conheci moedas de
vintém, mas dessas não havia na parte mais baixa da estante nova
de meu Pai, juiz na pequena cidade de São Francisco, na beira do
Parnaiba. Descobri-as e andei tirando, hoje uma, amanhã outra,
quando um dia meu Pai soube e levei um carão quase ríspido.
2
Estranhei o carão. Por tradição imemorial na casa, os níqueis eram
nossos.
3
Tive de contar o dinheiro para ver quanto faltava. Chorei. E voltei a
arrumar direitinho os sacos de pano, meio inconformado com aquela inesperada revelação de avareza paterna.
4
Meu Pai disse:
—Esse dinheiro é sagrado. Dinheiro de preso é sagrado. Parou
para tomar fôlego (estava mesmo zangado, muito zangado). Disse:
—Esse dinheiro tem uma história.
Só muitos anos depois é que me contou a história.
5
Dizia também:
—Esse dinheiro é do João da Grécia. E não explicava mais nada.
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PAPOÉTICO
O mês de maio se despediu com poesia. No Teatro Alcione Nazaré foi realizada a grande final do I Festival Papoético de Poesia. Na plateia, pessoas de
diferentes idades esperavam ansiosas
pelo momento em que os 21 finalistas
mostrariam sua arte. Autores, jurados,
intérpretes, familiares, amigos e o público em geral esperaram o desfecho
do evento com toda a atenção.
Foto: José Neres

O projeto Papoético, capitaneado pelo
poeta e jornalista Paulo Melo Sousa, é
uma prova de que, com algum esforço
individual e com a ajuda da sociedade,
é possível fazer cultura e incentivar a
produção intelectual sem ficar na dependência de verbas estatais. E todos
os organizadores e participantes estão
de parabéns pelo belo espetáculo que
deve ter continuidade nos próximos
anos.
Rodrigo Pereira, o vencedor do Festival

PRÊMIO DE POESIA
1º LUGAR — RODRIGO PEREIRA (Ante o Espelho)
2º LUGAR — Kissyan Castro (Poética)
3º LUGAR — João Cobelo Foti (Desencontro)

PRÊMIO DE INTERPRETAÇÃO
1º LUGAR — Keyla Santana
2º LUGAR — Nuno Lilá Lisboa
3º LUGAR — Roberto Froes
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FINALISTAS DO I FESTIVAL PAPOÉTICO DE POESIA
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1.
Nome do autor: Kissyan Castro
Nome do poema: Poética
2.
Nome da autora: Glenda Almeida Matos Moreira
Nome do poema: Arrudêia
3.
Nome do autor: Darlan Rodrigo Sbrana
Nome do poema: O Lagarto e a Serpente
4.
Nome do autor: Luciano Leite da Silva
Nome do poema: “Spleen (ou ossuário das Coisas Sonhadas)”
5.
Nome da autora: Kátia Dias
Nome do poema: Eu Comi Oswald de Andrade
6.
Nome do autor: Kaique Leonnes de Sousa Oliveira
Nome do poema: O Gavião
7.
Nome do autor : Danyllo Santos Araújo
Nome do poema: Sumidouros
8.
Nome do autor: Plynio Thalison Alves Nava
Nome do poema: As Lesmas
9.
Nome do autor: Johnny Sorato Martins Fernandes
Nome do poema: “Gota D´Água”
10.
Nome do autor: Sílvio Henrique dos Santos Rayol
Nome do poema: Flor Caída
11.
Nome do autor: José Rafael de Oliveira
Nome do poema: Bagagem
12.
Nome da autora: Joana Golin Alves
Nome do poema: Copo de Chuva
13.
Nome da autora: Andréia do Nascimento Cavalcante
Nome do poema: Tarde de Sábado
14.
Nome da autora: Wilka Sales de Barros
Nome do poema: A Fome no Jardim das Delícias
15.
Nome do autor: Antonio José de Souza
Nome do poema: Sombra e Luz
16.
Nome do autor: Elias Ricardo de Souza
Nome do poema: Paisagem Vertigem
17.
Nome da autora: Patricia Brito Soares
Nome do poema: Ah quem me dera!
18.
Nome do autor: João Cobelo Foti
Nome do poema: Desencontro
19.
Nome do Autor: César Borralho
Nome do Poema: Alfama
20.
Nome do Autor: Rodrigo Pereira
Nome do Poema: Ante o Espelho
21. Nome do autor: André Rios
Nome do Poema: Uma faca só lâmina
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INFORME: PROJETO GONÇALVES DIAS
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.

Os poemas/
trabalhos
podem ser
enviados até
30 de junho
de 2012

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.

OBJETIVOS
- Conhecer a vida e a obra de Gonçalves Dias e reconhecer a importância das motivações que caracterizam a sua obra, tais como o romantismo, o nacionalismo e dentro deste a valorização dos povos que
iniciaram a história do nosso país.
- Apreender a importância do conhecimento e divulgação da vida e
obra dos grandes nomes nacionais.
- Compreender a urgência de otimização do potencial criador da

Lançamento da Antologia (09 a 11 de Agosto
de 2012) nas cidades de São Luís-MA e
Caxias-MA-Brasil
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NORMAS:
a) POEMAS:
- cada Poeta poderá apresentar até cinco (cinco) poemas (cinco páginas),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; e-mail, 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.
Envio de Poesias para: dilercy@hotmail.com
b) 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 bio-bliografia, 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).
Envio de Trabalhos para: vazleopoldo@hotmail.com

ÚLTIMAS INFORMAÇÕES:
Já estamos com a publicação da Antologia “MIL POEMAS PARA GONÇALVES DIAS”
garantida. A Editora da Universidade Federal do Maranhão – EDUFMA, vai editar a
Antologia sem custos para os autores. A primeira data prevista para o lançamento é 10
de agosto de 2012 (aniversário de Gonçalves Dias - 189 anos - e ano da comemoração dos 400 anos de fundação de São Luís), vai depender de atingirmos a meta dos Mil
Poemas. Precisamos completar os MIL POEMAS, por isso pedimos a sua colaboração
para divulgar também, na sua cidade, no seu Estado, no seu país e para os seus conta-

ILHAVIRTUALPONTOCOM
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UMA LEITURA DE “BANZEIRO”,
DE PAULO MELO SOUSA
Por

Susane Martins Ribeiro

Participante da Antologia da Poesia Maranhense do século XX, Paulo Melo
Sousa é um poeta maranhense que, além de se dedicar ao lirismo, é jornalista, ambientalista, pesquisador de cultura popular e fundador da Sociedade de Astronomia do Maranhão.
Criador do grupo GRAAL e fundador do grupo Poeme-se, tem vários livros publicados,
entre eles Oráculo de Lúcifer, Vi(s)agem, Vespeiro, e, em 2010, uma grandiosa obra de sua carreira lírica é lançada: o livro de poesias Banzeiro. Com
características da poesia neoconcreta, as poesias de “Paulão”,
como é conhecido por seus amigos da Literatura e poesia, trazem consigo uma identidade que tenta transgredir o que salta à
vista, colocando o surrealismo em traços simples. Este poeta
trabalha o poema como uma exsudação verbal, trazendo das
Escrituras Sagradas do cristianismo, transforma “o verbo em
carne” e, com isso, vibra qual um instrumento altamente sensível às profundezas tentações humanas, isso de acordo com o
poeta José Chagas. De acordo com o crítico literário Oswaldino Marques, o objetivo do poeta não é entretecer os elos de uma cadeia narrativa que proponha a linearidade do discurso.
Nesta obra, observa-se o imaginário do poeta transpassado através dos versos. À priori, a palavra banzeiro, de acordo com Houaiss, significa uma série de ondas provocadas
pela passagem da pororoca ou de uma embarcação, e que vai
quebrar violentamente na praia ou nas margens do rio. De fato, é isso que se enfrenta ao
ler pela primeira vez essa obra, pois o que surge é uma grande dificuldade em entender
qual a ideologia do poeta passado através de seus versos escritos e o que realmente estes
querem transmitir. Banzeiro traz consigo poesias que falam da vida, do surreal imaginário,
de pequenas situações que fazem o Ser refletir naquilo que vive, que presencia, traz eloquência, expectativas e, englobando toda esta ideia, uma questionamento acerca do Ser.
Para o crítico Dyl Pires, “Banzeiro nos faz entrever um impulso de magia que a conduz.
Os textos são vertiginosos e atuam uma espécie de ‘terreiro poético’”. Se atentarmos para
a qualidade que o critico atribui à obra como vertiginoso, esse realmente é o impacto que a
poesia nesta obra causa ao leitor: uma espécie de vertigem associada ao enigma ideológico
dos poemas.
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Pode-se ver também, a transparência de certas ações camufladas nos poemas, tornando estes livres, onde é possível associar à teoria de Jean-Paul Sartre,
onde este filósofo diz que a “condição
primordial da ação é a liberdade”: nestas
poesias, repara-se um argumento interminável sobre o determinismo e o livrearbítrio, afinal Ser e Fazer fazem parte
das categorias cardeais da realidade humana. E, na verdade, comparando ao existencialismo heideggeriano, Banzeiro
retrata também que a existência precede e
comanda a essência. Banzeiro começa
com a poesia Assombro, sob os seguintes
versos: apalpar o imponderável / tecendo
as rédeas do impossível / guiar o galope
indomesticável. Pode-se dizer, sob um determinado ponto de vista, que o poeta está
remetido a uma dificuldade, tornando algo impossível de ser ou fazer, tornandose assim, assombrado com isso; usa de
paradoxos para ilustrar um desconforto
que sente e/ou vive.
No poema Curral de Peixe, é
possível visualizar o surreal imaginário
do poeta preso em seu próprio pensamento, ou seja, as barreiras que o Ser enfrenta
para criar. Porém, diante de toda esta confusão ontológica, o poeta encontra em si a
fortaleza para compor: quando pareço raso / aí é que sou profundo / o coração adora o fogo / mas não gosta de muita zoada / alpinizo cumes inalcançáveis / que
habitam o precipício torto das próprias
ideias / no caroço do sonho destrambelhado / armo arapucas fantásticas / o real
do poeta é um assombro / emprenhado /
pelas imaginarias teias da sutileza - é
visto que o poeta parafraseia com o primeiro poema discutido.
.

ILHAVIRTUALPONTOCOM
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Algo interessante que ocorre em Banzeiro são as descrições retratadas em versos, que figuram através de palavras o título da determinada composição e, como exemplo
disso, tem a poesia Safári: Um abismo despenca / dos olhos pânicos da criatura de Deus /
derradeiro pulo de caça / acusando o primeiro golpe / do berro da carabina. É possível
imaginar, através da leitura deste, a caça e o caçador no meio do safári africano, numa forma complacente. Outro poema que pode exemplificar a forma minuciosa que o poeta usa
em retratar algo é a composição lírica Pombo: Alvoroço no telhado / rápido desespero de
penas / ambicionando o milho / tocaiando no terreiro / súbito relâmpago do bote da carabina / atropelando o alado mergulho no espaço / um vinho tinto de safra / sobressalta a
manhã – é nítido o estilo de como o poeta mostra o comportamento e a essência do animal
este poema.
Outro elemento significante também encontrado em Banzeiro é a valorização de
traços orientais, que é apresentado nos poemas Tortura Chinesa e Arte da Guerra. Neste
primeiro poema, o autor, em singelas palavras, mostra um significado que arrebanha singelamente este ato brutal contra o ser humano, aplicado durante a guerra civil neste país
asiático com a forma de criação literária do poeta: Jorram feixes de olhos de serpente / no
cárcere privado das mandíbulas de Deus / os cascos da morte suplicam / palavras mutiladas / golpeando as vulvas do vocábulo / um laço inútil aprisiona / pai / teu sorriso derradeiro. Nesse segundo, é notável uma certa semelhança do poema com a essência da obra
chinesa A Arte da Guerra, esta escrita em meados no século IV a.C. pelo estrategista conhecido apenas como Sun Tzu, onde está atribuído um completo estratagema bélico (este
diferente de A Arte da Guerra, de Nicolau Maquiavel). Apesar de ser antiga, nenhuma obra é tão compreensível e tão atual quanto esta. Com seu caráter sentencioso, Sun Tzu frágua a imagem de um general cujas qualidades são o segredo, a dissimulação e a surpresa e
toda essa essência é transparecida no poema, transgredindo a força e o poder que temo
verbo e como ele pode se dissimular em um verso: o poeta é um samurai / na arena do
poema acontece a batalha / cada palavra é uma katana venenosa / precisão e disciplina /
nos versos mora um tigre raivoso / pastorando a caça / daí costuma nascer o imponderável.
Como o próprio poeta diz, com perspicácia e altivez, o leitor “saberá atravessar
o banzeiro desses poemas”.
Susane Martins Ribeiro
Graduanda em Letras pela FAMA
Coorganizadora do projeto ILHAVIRTUALPONTOCOM
Susane.m.ribeiro@gmail.com
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LIVRO EM DESTAQUE
As pessoas tendem dizer que a produção de cunho científico no Maranhão é
deficiente. Isso, em parte até pode ser tido como verdade, porém, mesmo com as adversidades, sempre há alguém lutando para trazer à luz suas pesquisas. Por essa e por outras
razões é louvável a iniciativa de um grupo de professores universitários que publicou o
livro ADMINISTRAÇÃO: UMA VISÃO PRAGMÁTICA —Discutindo Teoria e Prática.
Nos artigos que compõem o livro, estudantes, profissionais e pesquisadores da
administração em suas múltiplas vertentes encontram situações práticas que podem ser
bastante úteis no dia a dia dE quem se dedica às tarefas administrativas.
Uma boa sugestão de leitura!

ORGANIZADORES
Lícia Cláudia Lopes Rios
Raimundo Péricles Matos Barros
Ricardo André Barbosa Carreira

COLABORADORES
Gerisval Alves Pessoa
João Conrado Amorim Carvalho
José Henrique Frazão
Jorge Henrique França
Lícia Cláudia Lopes Rios
Raimundo Péricles Matos Barros
Ricardo André Barbosa Carreira

Cantinho da poesia

SONETO
Gonçalves Dias

Baixel veloz, que ao úmido elemento
A voz no nauta experto afoito entrega,
Demora o curso teu, perto navega
Da terra onde me fica o pensamento!
Enquanto vais cortando o salso argento,
Desta praia feliz não se desprega
(Meus olhos, não, que amargo pronto os rega)
Minha alma, sim, e o amor que é meu tormento.
Baixel, que vais fugindo despiedado,
Sem temor dos contrastes da procela,
Volta ao menos, que vais tão apressado,
Encontre-a eu gentil, mimosa e bela!
E o pranto qu'ora verto amargurado,
Possa eu verter então nos lábios dela!

O informativo ILHAVIRTUALPONTOCOM é parte integrante do projeto SISTEMA
LITERÁRIO MARANHENSE: Hipertexto e Hipermídia, que é financiado pela Faculdade Atenas Maranhense e é coordenado pelo professor José Neres, com a assistência
da pesquisadora Susane Martins Ribeiro.

