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EDITORIAL
Estamos de volta com mais um volume deste informativo sobre literatura maranhense. Neste número, você encontrará uma entrevista exclusiva com o professor, jornalista e escritor Marcos
Fábio Belo Matos, que, entre outros assuntos, fala sobre sua obra, sua relação com a palavra escrita
e sobre seus autores prediletos.
Também você terá nesta edição uma justa homenagem ao octogésimo aniversário do professor, filólogo e pesquisador Antônio Martins
de Araújo, o mais respeitado estudioso da obra
de Artur Azevedo no mundo.
O Professor José Neres comenta, em
seu artigo, cinco livros que ele julga essenciais
para um estudo sobre as letras maranhenses.
Temos ainda uma série e sonetos escritos pelo poeta Abmael Lopes. Os sonetos trazem como temática principal a própria literatura maranhense, seus autores e seus momentos
históricos
Aproveitamos o ensejo para pedir desculpas aos leitores pois, na edição passada, saiu,
por um descuido nosso a informação de que o
texto do colaborador Flaviano Menezes falava
sobre a nova edição de O Guesa, “de autoria
de Graça Aranha”, quando na verdade era para
estar de Sousândrade. Falha foi corrigida, e
então sugerimos que quem tenha baixando a
primeira versão, troque seu arquivo pela forma
corrigida.
Boa leitura a todos e até a próxima!

ILHAVIRTUALPONTOCOM

Muitos conhecem Marcos Fábio Belo Matos apenas como jornalista e professor da Universidade Federal do Maranhão, um intelectual de muitos títulos universitários e sempre atento à produção textual de seus alunos. Mas os amantes
das letras maranhenses sabem que, quando estão diante de Marcos Fábio, têm a
sua frente muito mais que um mestre e um doutor, têm um refinado prosador e
um pesquisador incansável que maneja as palavras escritas com a paciência de
um escultor e com a precisão de um ourives encastoando com delicadeza as palavras no cerne de uma frase.
Dono de um estilo claro e objetivo, Marcos Fábio comenta nesta entrevista
concedida ao ILHAVIRTUALPONTOCOM sobre sua obra, sua forma de escrever e sobre suas influências literárias
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ILHAVIRTUAL:Você é um escritor que já
passou por diversos gêneros – poesia, ensaio, contos, memorialismo... – em qual deles
você se sente mais à vontade?
MARCOS FÁBIO: No conto. Poesia foi uma coisa
bem no início. Minhas memórias têm mais cara de
contos que de crônicas. Já o conto é o que mais gosto
de escrever.

ILHAVIRTUAL: Quais foram as lições que
você levou do jornalismo para compor seus
trabalhos literários?
MARCOS FÁBIO: O jornalismo ensina a escrever
com muita objetividade, sem rodeios nem floreios. Isso deixa o texto mais claro, mais direto, mais amplamente inteligível. Antes de fazer Jornalismo, eu tinha
um texto muito rebuscado, muito beletrista. Além de
ensinar também a olhar com mais perspicácia para os
dramas humanos.

ILHAVIRTUAL: De todos os seus livros, qual foi aquele que

lhe deu mais prazer de escrever e de ver publicado?
MARCOS FÁBIO: Foi o Cotidiano Cinza. Um livrinho pouco lido,

pouco encontrado, mas que traz, na minha opinião, a essência daquilo
que eu penso sobre um monte de coisas.

ILHAVIRTUAL:Quais foram as di-

ficuldades encontradas por você
para divulgação de seus livros?
MARCOS FÁBIO: A maior é mesmo a distribui-

ção. A gente até consegue imprimir, mas distribuir ainda é muito primitivo, no Maranhão.
Mesmo os livros com os quais ganhei os prêmios (“...e o Cinema Invadiu a Athenas” e
“Crônicas de Menino”) foram difíceis de fazer
escoar. Esse talvez seja o grande mal da literatura.
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ILHAVIRTUAL: Percebe-se que, em seus
textos, você é bastante econômico e parece
preferir textos curtos, com enredos sintéticos e personagens bastante comuns. De onde
vem a inspiração para a criação dessas histórias?
MARCOS FÁBIO: Vem das leituras e da observação
do cotidiano, certamente. Gosto de autores que escrevem de forma bastante sintética. Posso citar dois mestres, pelo menos: Dalton Trevisan e Rubem Fonseca.
Gosto de autores que conseguem fazer belas obras narrativas com situações absolutamente banais . Posso
aqui também citar um mestre: Saramago. E aquilo que
eu vou observando e que me toca, eu vou vendo uma
forma de narrativizar.

ILHAVIRTUAL:Por que você não publicou
mais livros de Poesia?
MARCOS FÁBIO: Porque não acho que a poesia seja
a minha melhor forma de expressão. Elas são, quando
muito, exercícios criativos. Mas quem sabe...

ILHAVIRTUAL:Quais são os escritores
que influenciaram na sua forma de escrever?
MARCOS FÁBIO: Muitos. Os clássicos (Machado,
Aluísio Azevedo); os modernos (Graciliano Ramos);
os contistas (Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Marçal Aquino); os cronistas (Luís Fernando Veríssimo,
Sérgio Porto, Fernando Sabino); os jornalistas (Ruy
Castro, Fernando Morais); os cotidianistas
(Drummond, Manuel Bandeira, Saramago).
É muita gente...

ILHAVIRTUAL:O que dá mais prazer a
você? Ler ou escrever?
MARCOS FÁBIO: Escrever. Mas confesso que sou
um escritor lento demais. Fico muito tempo pensando num texto...Um dia desses, publiquei um texto no
qual pensava há 13 anos...um conto de 40, 50 linhas,
chamado “O Piano”.
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ILHAVIRTUAL: Como você vê a atual produção literária em Imperatriz,
cidade onde você atualmente reside?
MARCOS FÁBIO: Acho muito boa e muito profícua. Mas também sofre com o problema
da distribuição. Os livros circulam pouco depois do lançamento. Temos aqui uima ótima editora, a Ética, do escritor Adalberto Franklin, que luta heroicamente para sustentar a produtividade local e até estadual. Tem muita gente boa produzindo aqui, em vários gêneros, mas
que precisa ser mais vista e mais lida.

ILHAVIRTUAL: Quais são seus planos literários? Há algum livro concluído ou em fase de publicação?
MARCOS FÁBIO: Estou ultimando um livro de contos e querendo publicar um outro, que
já está pronto, uma espécie de miscelânea dos textos que publiquei durante sete anos (de
2003 a 2010), no blog que mantinha, chamado “Palavras no Avesso”. Vamos ver se dá. Não
sou escritor profissional, sou professor universitário e me dedico mais à vida acadêmica,
com suas leituras, aulas e escritos específicos (artigos, livros etc). A literatura de ficção é
minha terapia...
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Contos cáusticos 1
VOZ DE CONFIANÇA
- Não, eu não vou mais pra noite.
Prefiro atender aqui mesmo, no meu
quartinho. Cobro mais barato, mas
não preciso dar a comissão pra nenhum filho da puta. Comprei um celular e botei no jornal, Os caras vêm
aqui e pronto. Só trabalho de dia. E
só atendo quem tem voz de confiança.
Um dia, ligou uma voz de confiança. Chegou à tardinha, fodeu, deixou um punhal enterrado no peito dela e levou o apurado do dia.

Contos Cáusticos 2

DESPOJOS
Ele abriu o guarda-roupa e encontrou ainda umas coisas dela,
perdidas nas cruzetas.
Sorte da empregada, que também não tinha nem peito nem
bunda.
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BOLINHAS DE LEITE
Na primeira manhã da lua-de-mel, ela comeu as bolinhas
de leite dele. Aquelas bolinhas que ficam no resto do café da
manhã. Ele a viu comê-las sorridente, não se dando conta do
que fizera.
As bolinhas sempre foras dele. Na infância , na adolescência, no namoro, durante o noivado inteiro. Ela não se dera
conta do que fizera.
Na primeira semana, passou ressentido. Na segunda, já
não falava mais com ela. No décimo sétimo dia, estava com
as malas na porta da mãe.
— Ela não podia ter deito aquilo, repetia obsessivamente.
O casamento se dissolveu no fundo daquela xícara.
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No dia 1º de agosto de 2012, o professor, pesquisador e poeta
Antônio Martins de Araújo completa sua oitava década de vida dedicada
às palavras, aos livros e aos amigos.
Maranhense que conquistou o mundo com a força de sua inteligência e com a importância de suas pesquisas, o professor Antônio Martins
é conhecido entre seus admiradores por sua impressionante energia, pela
simpatia com que trata a todos e pela importância de suas pesquisas, tanto no campo das letras, quanto nas abordagens linguísticas e filológicas.
Ao longo dessas
décadas de aprendizagem constante e de divulgação do saber por
meio de aulas, palestras,
livros e ensaios, mesmo
sendo reconhecido como um dos grandes
intelectuais do mundo,
ele nunca deixou de
lado suas origens e,
sempre que possível,
visita sua terra natal e
participa de eventos
como encontros acadêmicos, cafés literários e
o Festival Geia de Literatura.
O Ilhavirtual aproveita este momento para não só parabenizar esse ícone da nossa cultura, como também para desejar-lhe muita saúde e ainda mais sucesso
em sua eterna busca de conhecimento. E que ele continue transmitindo seus saberes com a alegria de sempre.
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Do tempo
Quis fazer dos dedos
uma ampulheta, e a areia
Escorreu dos dedos
JIKAN
WATASHI NO YUBI O
SUNADOKEY NO KAWARI NI SHITARA
SUNA WA YUBI NO AINDA KARA
SUBETTE ITTE SHIMATTA
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CINCO OBRAS ESSENCIAIS
José Neres
No Maranhão há, apesar das precárias
condições de divulgação e de um quase inexistente sistema de distribuição, uma boa
quantidade de obras publicadas anualmente.
Além da produção de trabalhos de cunho poético ou ficcional, temos também autores que
se dedicam às pesquisas e que aquecem nosso
combalido mercado editorial com livros que
em muito contribuem para a formação intelectual das gerações vindouras e para aplacar a
curiosidade intelectual de quem se dedica a
garimpar estudos de qualidade nas estantes de
sebos e livrarias.
Infelizmente, nem todas as obras recebem o destaque merecido e algumas acabam
caindo no ostracismo. Destacamos a seguir
cinco livros que foram lançados nos últimos
anos e que formam um paideuma indispensável a quem se dedique aos estudos das letras
maranhenses. Todas são obras que ainda podem ser encontradas à venda e que em muito
podem contribuir para a compreensão de nossas letras.
1. Dicionário Histórico e Geográfico

do Maranhão, de César Augusto
Marques – na primorosa edição de Jomar Moraes – Na condição de editor, Jomar Moraes poderia simplesmente reeditar o
livro, mas o inquieto espírito do pesquisador foi muito além e não só corrigiu alguns detalhes das edições anteriores, como também ampliou verbetes e atualizou dados, aumentando em muito o valor documental da obra.
2. O Senhor Antônio Lobo: A Fogueira da Agonia, de Carlos Gaspar
– Antônio Lobo é um dos mais importantes intelectuais maranhenses das primeiras décadas do
século XX e um dos principais nomes de nossa produção intelectual em todos os tempos. No entanto, essa importância há muito tempo ao s traduzia em forma de um trabalho de grande monta
que resgatasse a polêmica e instigante figura do homem que até hoje é sinônimo da Academia Maranhense de Letras. Carlos Gaspar, em um livro muito bem escrito e fartamente documentado, traz
novamente à luz a vida e a obra de um pensador que sempre merece ser lembrado.
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3.

Memória do Teatro Maranhense, de Aldo

Leite – O teatro maranhense há muito tempo carecia de um trabalho que resgatasse um pouco de sua história. O professor, dramaturgo e ator Aldo Leite se encarregou de dar uma substancial
ajuda para os amantes das artes cênicas ao reunir em um livro
momentos importantes da dramaturgia maranhense e entrevista
com alguns dos mais significativos nomes do teatro maranhense
contemporâneo. O livro, que além de um texto fluido, apresenta
também grande riqueza iconográfica é, sem dúvida, uma obra
indispensável para todos aqueles que queiram compreender os
meandros de nossa produção teatral.
4. Operários da Saudade: Os Novos Atenienses
e a Invenção do Maranhão, de Manoel Martins Barros – Nesse livro, o autor, mesclando rigor histórico com sensibilidade artística, destrinça para os leitores os bastidores de um
momento em que os valores literários maranhenses que não saíram da província ficaram eclipsados pelos importantes nomes
que fizeram carreira em outros estados. O autor, usando com maestria os títulos dos principais livros da época estudada, esclarece
muitas duvidas a respeito de escritores que, apesar de talentosos,
ficaram esquecidos até mesmo na própria província de origem.
5. Memórias e Memórias Inacabadas, de Humberto de Campos – Recentemente reeditado pelo Instituto
Geia, o livro de memórias do grande cronista maranhense há
muito tempo pedia para voltar às mãos dos leitores. Ao contrário
do que se pode pensar em um primeiro contato com o título da
obra, não se trata de um livro de um homem que olha para si
mesmo e se esquece do mundo ao seu redor. Em verdade, o que é
uma abordagem bastante crítica e pessoal de uma época, ressaltando importantes traços das pessoas e do modo de viver do final
do século XIX e início do século XX.
Muitos outros livros poderiam ser citados como também
essenciais para a (re)descoberta das letras e dos valores culturais
do Maranhão, contudo, infelizmente algumas importantes obras
estão fora de edição e outras não estão disponíveis no mercado.
Mas o importante é que, mesmo com as dificuldades encontradas, a cada ano o número de obras destinadas aos estudos da cultura e da literatura maranhenses cresça.
JOSÉ NERES é professor de língua e literatura e coordenador do projeto Sistema Literário Maranhense.

Sonetos de Abmael Lopes
Soneto I
O que sai da boca ou da mão do poeta
são coisas que ao ler ou ouvir nos afeta
Tiram, rancam, faz nascer tudo do além;
Ao intimo dos sonhos nos levam também.
Escreve muito o que sai do coração,
Fala também, simplesmente da razão.
São coisas que deleita-nos em ouvir,
Se mal falada pode nos constrangir.
Soneto II
O poeta por si só, nada pode fazer.
O poeta tem um outro dentro de si.
Coração ou razão, força-te a escrever.
Faz jogos, tudo sai do sentimento,
Para dar sabor a harmonia, cosi!
Se não escreve! Foge do pensamento

Soneto III
Podemos citar Arlete Nogueira,
Com um bem conhecido, Antônio Vieira.
Arlete, esquecida. Antônio inteligente
Foi conhecido internacionalmente.
Vieira foi escritor, também vigário,
O sermão para os peixes foi imaginário!
Gentil Braga traduz, juiz renomado,
Mas de poeta, só o prédio foi nomeado.
Maria Firmina foi uma jornalista,
Se alguém se lembra, escritora maranhense,
Também conhecida por romancista.
Uno intendente geral de nossa ilha,
Sousândrade! Lembro p’ro lusonense.
Em sua terra é que o poeta nunca brilha.

Se utiliza das mais variadas formas,
Para escrever um soneto, tem normas.
Se o faz, pode fazer do jeito que quer,
No metro, na rima, no som, o que vier.
Usa tudo, hipérbato, conversão...
A palavra estica, faz também contração.
Ele se expressa sempre do seu jeito,
Se o faz, para um bom leitor é perfeito.
Ela é como música de um cantor
Na assonância e língua a rima sai breve,
Junta-se a melodia e letra o seu escritor.
Como muitos podem ser conhecidos;
Aqueles, sem falar em quem escreve,
Estes também podem ser esquecidos.

Soneto IV
Chegamos a um bom e bem conhecido,
Dele o nosso acervo foi enriquecido,
Aluísio de Azevedo, foi para o Rio
Em sua vida passou por tempo sombrio
Dentre outras obras, lembrei do Cortiço,
O seu livro, ler, parece feitiço...
Hoje ele é bastante valorizado,
mas em seu tempo foi mui criticado.
Gentil Braga, de “Eloá” fez tradução,
Marques, Antônio Leal, pouco falado,
O abolicionista Trajano Galvão...
Do parnasianismo que tanto ele ama.
Artur, irmão de Azevedo, podado...
Adorava fazer um epigrama...

Soneto V
Se o poeta escreve como tenho dito
Devo me lembrar do poeta maldito,
que assim chamado o tal Raimundo Correia
para ser um poeta, tem que ser de veia.
Sim ou não, é de quem faz uma objeção,
tudo que faz, parte de seu coração.
Não pode ser inteiro, nem ser de meia.
Tem que ser um ser que te presenteia.
Sua vida é sempre uma interrogação
ao ler poesia todo mundo pergunta
se o que fala é uma verdade ou não.
Abro parênteses, uma observação.
Nem tudo aquilo que se espalha se junta.
São palavras ditas lado coração...

Soneto VI
O maranhão está bem lá no cantinho,
Não me esqueci do Maranhão Sobrinho.
Com tantos outros, conquistou mais um fã
Escrevendo a poesia sobre o tal “Satã”.
E’l foi o maior poeta da era simbolista,
Com “Satã” foi um abolicionista.
Do poeta Graça Aranha vamos falar,
Este não podemos deixar de lembrar.
Coelho Neto, chamado rei prosador.
Na frente de Graça era amigo bom,
Mas por traz o denegria de plagiador.
Humberto de Campos, o grande escritor,
“Conselheiro vinte” dava-se seu tom.
Poeta, jornalista, no canto era autor.

Soneto VII
Um outro escritor, Catulo da Paixão,
o tema cujo escreveu é o luar do sertão.
Viriato Correa chamado Cazuza,
o que de seu conhecimento, abusa.
E não só estes escritores apenas
São oriundos como maranhense atenas.
Agradeço ao meu professor alferes
Que é conhecido como José Neres.
Além de professor também é escritor.
Tudo de sua matéria me ensinou,
na arte de ensinar ele é como doutor.

Abmael Lopes é graduado em Letras pela
Faculdade Atenas Maranhense

Se parece mais com um historiador,
É pena que o fim do período chegou,
Com sua forma de ensinar, é inspirador.

LIVRO EM DESTAQUE

UMA TELA PARA PICASSO

Uma borboleta pousa
na tela do computador
ela estava
só
à espera de um poema
virtual

Pérolas ao Tempo é o mais
recente livro da poetisa
Rosemary Rêgo. Dona de
um estilo sintético que
privilegia a (re)
construção da imagem, a escritora aproveita as diversas
noções do tempo
para falar sobre
diversos assuntos, que vão
desde os aspectos sociais
da atualidade
até breves mergulhos da sensualidade e no
erotismo, passando por questões existencialista e por retomadas de experiências com a
linguagem e com as formas
poéticas.

CHARGE
O canto do galo é brisa que vem de longe
Manuel de Barros apanha desperdícios jogados no chão
Somente uma janela enxerga que o horizonte é azul.
(p. 37)

ILHAVIRTUALPONTOCOM é parte integrante do projeto Sistema Literário Maranhense e tem como objetivo
divulgar os talentos artísticos do Maranhão.
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