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EDITORIAL
Caros amigos e amigas,
Chega a seu computador o décimo sétimo número do Ilhavirtualpontocom,
nosso informativo digital sobre a literatura maranhense. Você já deve ter percebido
que há algumas mudanças gráficas e editoriais na publicação.
A partir de agora, cada número trará na capa algum escritor de nosso Estado e,
embora a edição não seja temática, sempre terá alguns textos sobre o escritor homenageado. De proposito seguramos este número para ser publicado no dia do centenário de falecimento de Aluísio Azevedo, que ocorre em 31 de janeiro de 2013.
Para homenagear esse grande escritor, além de fazermos algumas indicações de leitura de trabalhos que analisam sua vida e obra, reproduzimos um artigo de Lourival
Serejo e outro de José Neres, que têm com foco algumas características do autor.
Outra novidade é o espaço reservado para a Música Popular Maranhense.
Quem abre essa nova página é a cantora Alexandra Nícolas, com seu CD Festejos.
Convidamos você também para o lançamento do livro Destino Cativo, da romancista Dorinha Marinho, a ser publicado no dia 25 deste mês.
Neste número, temos também uma breve retrospectiva de alguns fatos significativos do ano passado.
Outra novidade é que teremos também uma página no Facebook, a fim de uma
maior interação com os leitores, facilitar possíveis colaborações e sugestões de matéria. A página será usada também para decidir qual será a capa dos próximos números.
Sempre serão sugeridos dois escritores e as votações dirão
quem será o homenageado do número subsequente.
No já tradicional Cantinho da Poesia, trazemos o poeta Firmino Freitas, um escritor que merece uma apreciação
crítica mais apurada, pois tem um trabalho que além da
quantidade apresenta grande qualidade poética.
Desejamos uma boa leitura para todos e até próximo
número, que sairá no início de fevereiro.

PARA ESTUDAR ALUÍSIO AZEVEDO
Há muitos trabalhos sobre a vida e a obra de Aluísio Azevedo. Alguns são
raros, outros nem tanto. Vamos citar aqui alguns que podem ser úteis a
quem deseja se aprofundar na produção desse importante autor.

Pode-se começar a leitura com o artigo da professora Leudjane Michelle
Viegas Diniz, Olhares escravocratas nas páginas de O Mulato, disponível
em: http://www.outrostempos.uema.br/vol.6.8.pdf/Leudjane.pdf

Da mesma autora, pode-se ler a dissertação Nas linhas da Literatura: um
estudo sobre as representações da escravidão no romance O Mulato,
de Aluísio Azevedo, disponível em http://www.bdtd.ufu.br/
tde_arquivos/16/TDE-2008-08-26T082838Z-1133/Publico/Leudjane.pdf

O artigo O Universo do trabalho em o Cortiço, de Aluísio Azevedo, de
Ana
Maria
Rubel
Fanini,
disponível
em:
http://
www.dacex.ct.utfpr.edu.br/13%20-%20O%20UNIVERSO.pdf, pode também servir para iniciar alguns estudos sobre o autor.

Em livro, recomendamos o essencial: Aluísio Azevedo - Vida e Obra, de
Jean Yves Mérian; Josué Montello, com Aluísio Azevedo e a Polêmica
D’O Mulato e também O Mulato: cem anos de um romance revolucionário , de João Mendonça Cordeiro.
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OLHANDO PELO RETROVISOR DE 2012
Quando chega um final de ano,
é hora de olhar para trás e ver o que
ficou de bom e o que pode melhorar
para o ano seguinte. No âmbito literário, se 2012 não foi um ano de grandes surpresas, ele também não pode
ser acusado de causar decepções.
O ano praticamente começou e
terminou em clima de homenagens.
De um lado eram comemorados os
400 ano de fundação da capital maranhense, com direito a lançamentos e
relançamentos de livros, saraus literários, encenações de peças teatrais
(originais ou adaptadas de outros textos literários) e muitos outros eventos
que valorizaram o aniversário de São
Luís. Do outro lado, em uma louvável
iniciativa da Academia Brasileira de
Letras, o ano de 2012 foi também dedicado ao bicentenário do jornalista,
publicista e escritor João Francisco
Lisboa.
Grande parte do cenário literário do ano foi ocupada pelo genial autor do Jornal de Tímon, que teve sua
obra comentada, debatida, estudada e
revisitada por diversos intelectuais,
como, por exemplo, Jomar Moraes,
Antônio Martins de Araújo e Sálvio
Dino. Em eventos sempre com bom
público, a AML trouxe de volta às
prateleiras o livro “Notícias acerca da
vida e da obra de João Francisco Lisboa”, de autoria de Antônio Henriques
Leal e, na mesma data, além de inaugurar uma placa alusiva ao escritor,.

Em parceria com a Editora do
Senado, a AML também relançou o
volume “O Tímon Maranhense”, de
Arnaldo Niskier e, para fechar as homenagens, foram entregues a diversas
personalidades a medalha do bicentenário de João Francisco Lisboa.
O ano acadêmico foi de perdas
e de ganhos, como sempre acontece.
Houve o falecimento do jornalista
Neiva Moreira, mas também a posse
de Antônio Carlos Lima e de Natalino
Salgado, bem como a eleição do Luiz
Phellipe Andrés, além de diversos
eventos.

Na foto: Jomar Moraes, Benedito Buzar
e Joaquim Itapary, na inauguração da
placa comemorativa ao bicentenário de
João Francisco Lisboa
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No decorrer do ano, outras iniciativas merecem destaque. É o caso
do Café Literário, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, sob o
comando da escritora Ceres Costa Fernandes. Aos poucos, o público, formado principalmente por escritores, estudantes, professores e pesquisadores, foi se acostumando a, na última terça-feira de cada mês, ouvir os relatos de alguém voltado para as letras. Nomes como Joaquim Haickel, Zelinda Lima, Joila Moraes, Hidelberto Barbosa Filho, Nauro Machado,
Inaldo Lisboa e Ubiratan Teixeira, entre outros, abrilhantaram o evento,
que começou tímido em suas primeiras edições, mas que agora está solidificado no calendário cultural do Estado.
Outro projeto que também merece ser lembrado é o Papoético,
idealizado e levado à prática pelo professor e poeta Paulo Melo Souza.
Além de conversas informais sobre artes em geral, palestras e lançamentos de livros, ainda houve a realização do 1º Festival Papoético de Poesia,
que teve como grande vencedor o poeta Rodrigo Pereira, com o poema
“Ante o espelho”. O evento movimentou as noites de quinta-feira na cidade.
O Instituto Geia continuo na sua missão de levar a literatura às
pessoas, seja por meio do já tradicional Festival de Literatura que acontece em São José de Ribamar e
que, em 2012, contou com a
participação especial da historiadora Mary del Priori, seja com
o lançamento e relançamento
de livros essenciais para a identidade do povo maranhense,
como foi o caso, nesse de O
pecado da Gula (Zelinda Lima), A Ilha e o Tempo (Luiz
Tavares) e Teatro Escolhido de
Fernando Moreira (organizado
por Ubiratan Teixeira).

Na foto: Inaldo Lisboa e Ubirtan Teixeira, no Café Literário em homenagem a
Fernand Moreira.

Outro projeto que
também merece ser
lembrado é o
Papoético, idealizado
e levado à prática
pelo professor e poeta
Paulo Melo Souza
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Há de se destacar também o
grandioso prêmio recebido pelo crítico
e ensaísta Ricardo Leão, que conquistou um dos mais importantes prêmios
concedidos pela Academia Brasileira
de Letras. Premiados em outros eventos tivemos também José Ewerton Neto e Ferreira Gullar.
Foram muitos os lançamentos
de livros realizados durante 2012. Alguns tiveram concorridas sessões de
autógrafo, outros ficaram apenas nos
círculos de amizade dos autores. Mas
o futuro irá lembrar-se da qualidade
dos textos e não da quantidade de pessoas presentes ao evento. Vale destacar então alguns livros.
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Memória dos Porcos (Ronaldo Costa Fernandes) o ótimo livro de poemas
que leva o leitor a refletir sobre cada página, sobre cada verso.
O Perdedor de Tempo (Dyl Pires) – Os poemas mostram um amadurecimento temático da poética desse grande escritor e ator maranhense.
Contos, Crônicas Poemas e outras Palavras (Joaquim Haickel) Uma mistura de diversos gêneros em um único livro. Bons textos e boa produção gráfica.
Poema da Diferença (Sonia Almeida) – Neste livro a autora mostra uma
nova faceta de sua produção literária o jogo metafórico que une o concreto e o
abstrato da nossa passagem pelo mundo
Província – O Pó dos Pósteros (de Nauro Machado) – Reunião de diversos artigos de Nauro Machado, todos escritos em um estilo fluido e envolvente.
O Rio (de Arlete Nogueira) – O novo livro de Arlete Nogueira comprova que
ela é uma das maiores escritoras de nossas letras.
Pérolas ao tempo (de Rosemary Rêgo) – Menos introspectivo que o anterior, o livro traz uma escritora mais madura e consciente do fazer poético.
Marcas Indeléveis (de Ahtange Ferreira) – Usando o receituário do bestseller, a estreante escritora traz a luta de uma mulher por dias melhores.
Tear (de Quincas Vilaneto) – Excelente livro de poemas. Mistura metalinguagem e visão particular dos ambientes retratado.
A Poesia sou Eu (obra completa de Luís Augusto Cassas em 2 volumes) –
essencial para quem deseja mergulhar na produção desse poeta. Além dos livros, traz uma fortuna crítica que auxiliará leitores e pesquisadores da obra de
Cassas.
Entre Viana e Viena (Lourival Serejo) – Ótimo livro de crônicas. Nesse
livro, Serejo mostra que há múltiplas formas de retratar um evento que às vezes parece ter importância apenas para o cronista, mas que pode abarcar a todos.
Bastidores (Ubiratan Teixeira) – Livro que traz um pouco da movimentação
teatral do Maranhão nas últimas décadas.
Ana do Maranhão (de Lenita Estrela de Sá) – Relançado trinta anos depois.
Esse livro é um marco no teatro maranhense.
Teatro Escolhido de Fernando Moreira – O Instituto Geia e o escritor Ubiratan Teixeira fizeram um grande serviço à literatura trazendo á luz esse
importante volume com a obra de um escritor hoje esquecido
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As livrarias vêm
desaparecendo
em uma
velocidade
impressionante

Página 8

Outra iniciativa louvável foi a fundação ou fortalecimento de academia de
letras municipais, como a Paçoluminense, a de Caxias, A Sambentuense, a
Imperatrizense e tantas outras que vem
se fortalecendo ano após ano. Com isso, esperamos, haverá uma maior divulgação de valores locais e de suas
obras.
Alguns eventos, como o Salão de Livros de Imperatriz (Salimp) e A Feira
de Livro de São Luís, ganharam similares, como é o caso o do
Salão do Livro de Coelho Neto e das diversas pequenas feiras
de livro que foram realizadas durante o ano. E a Capital maranhense ganhou também uma livraria de bom porte em um de
seus shoppings, além da livraria Resistência Cultural, que vem
ganhando espaço aos poucos. Um avanço para uma cidade que
viu diversas livrarias fechando as portas nos últimos anos
Outra iniciativa interessante foi a de alguns escritores de
optarem pela publicação de seus livros de forma alternativa,
principalmente na internet, como fizeram o professor João de
Deus Vieira Barros, que publicou A Bala na Garganta de forma digital e a maranhense radicada na Alemanha Helena Frenzel, que publicou a coletânea 15 Contos Mais na internet, com
a participação dos maranhenses José Neres e Marcos Fábio Belo Matos. Além de blogs voltados para as letras, como é o caso
do Maranharte, administrado pelo pesquisador Flaviano Menezes.
O principal problema para a literatura maranhense ainda
é a falta de divulgação e de forma de escoamento da produção
para outros lugares. O livro lançado aqui raramente alcança um
público além das linhas divisórias do Estado. As divulgações
digitais estão quebrando um pouco essas barreiras, mas ainda
falta muito a ser feito. Outro obstáculo é a falta de uma crítica
mais atuante no campo das letras. Um
livro é publicado e na semana seguinte
cai no esquecimento, pois falta um debate mais efetivo acerca do que é produzido aqui. Sem contar que as livrarias vêm desaparecendo em uma velocidade impressionante.
Do blog: www.joseneres.blogspot.com
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ALUÍSIO AZEVEDO CEM ANOS DEPOIS

Por Lourival Serejo

Nas prateleiras da Livraria Cultura, uma
edição juvenil de O cortiço chamou-me a
atenção: era um exemplar luxuoso, com capa
estofada e impresso em papel acetinado, com
várias fotos coloridas, tudo para atrair o interesse dos leitores jovens. Mais admirado fiquei ao constatar que o livro, embora trouxesse o selo de uma editora de Blumenau, havia
sido impresso na China. Talvez, por isso, estava sendo vendido por apenas dez reais.
Esse fato vem confirmar o que, há muito,
venho reiteradamente falando de Aluísio Azevedo ao apontar o fenômeno das sucessivas
edições de suas obras, mesmo depois de cem
anos do seu falecimento. É para lembrar essa
data que me valho desta crônica.

Artigo reproduzido de
o Estado do
Maranhão, 19 de
janeiro de 2013.
opinião. Página 04,

Neste 21 de janeiro de 2013, comemorase o centenário da morte de Aluísio Azevedo,
que faleceu, com apenas 56 anos de idade, em
Buenos Aires, assistido por sua companheira,
Pastora Loquez, e seus dois filhos adotivos. A
causa da morte foi atestada como miocardite.
Posteriormente, em 1919, seu corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro, vindo, em seguida, para São Luís, onde chegou em 25 de outubro daquele ano, sendo sepultado no Cemitério do Gavião.

LOURIVAL SEREJO é escritor, membro da Academia Maranhense de Letras e Desembargador, é também um dos maiores pesquisadores da vida e da obra de Aluísio Azevedo.
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O surpreendente, na vida de Aluísio Azevedo, é que ele deixou de escrever
aos 38 anos de idade, depois de dedicar-se dezesseis anos à intensa atividade literária. Para efeito de comparação, José Saramago só se notabilizou como escritor aos sessenta anos de idade, ao publicar Memorial do convento,
em 1982.
Em São Luís, Aluísio lançou, em 1879, seu primeiro romance, Uma lágrima
de mulher, com marcas claras do Romantismo, que iria abandonar em 1881,
com o romance O mulato, também lançado em São Luís, cuja obra inaugurou o Naturalismo no Brasil.
Concomitante a essa atividade de escritor, Aluísio Azevedo dedicava-se ao
jornalismo, publicando artigos e crônicas pelos jornais O Pensador e Pacotilha. No primeiro, seus artigos eram de teor fortemente anticlerical, com veementes denúncias sobre a atuação da Igreja maranhense. Essa postura anticlerical ele levou para as páginas de O mulato, onde o cônego Diogo personificava o tipo deplorável do sacerdote.
No Rio de Janeiro, Aluísio junta-se ao seu irmão Arthur e começa a desempenhar várias atividades, publicando seus romances-folhetins, escrevendo
nos jornais e compondo peças de teatro. A princípio, trabalhou como chargista em vários jornais (O Figaro, O Mequetrefe, Zig-Zag e A Semana Ilustrada). Como sabemos, ele era um exímio desenhista e tinha inclinação à
pintura, sua primeira vocação assumida. Em sua temporada na Corte, aliouse a um grupo de escritores que representavam a nata da literatura. Na obra
A conquista, Coelho Neto retrata muito bem as atividades daqueles escritores pelos jornais e bares do Rio de Janeiro antigo.
Em 1890, lançou O cortiço, obra que continua até
hoje como verdadeiro best-seller da literatura brasileira. Nos últimos anos, têm sido publicadas de
cinco a oito edições anuais desse romance, por
editoras diferentes, em todo o Brasil. A unanimidade dos críticos aponta O cortiço, ao lado de O
mulato e Casa de Pensão como a trilogia que consagrou Aluísio Azevedo no cenário da literatura
nacional.
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Para consternação dos amigos e admiradores,
Aluísio Azevedo deixou de escrever em 1895. Depois
de publicar seu último romance, Livro de uma sogra,
ingressou na carreira de diplomata, conquistada por
concurso, passando a dedicar-se somente ao trabalho.
Nesse período, escreveu apenas a obra O Japão, que
só foi publicada postumamente.
Na Academia Brasileira de Letras, onde ingressou em 1897, Aluísio Azevedo ocupou a Cadeira nº
4, e é o patrono da Cadeira nº 2 da Academia Maranhense de Letras, hoje ocupada pelo confrade Waldemiro Viana.
Aluísio Azevedo não se notabilizou apenas no
romance. Escreveu também peças de teatro, crônicas
e contos, dentre os quais uma produção gótica considerável, destacando-se o conto Os demônios, considerado um dos precursores do fantástico na literatura
brasileira.
Há muitos motivos para comemorar os 100 anos
de morte de Aluísio Azevedo, um escritor que nunca
foi esquecido, que continua sendo editado, que continua sendo lido e estudado e que, ao lado de Arthur,
representou, com louvores, a inteligência maranhense
do final do século XIX.
Não há dúvida de que o êxito da produção literária de Aluísio Azevedo deveu-se à concentração
que ele dispensava a cada obra. Sua metodologia de
trabalho era disciplinada e sua produção literária era
antecedida de profunda pesquisa quanto aos assuntos
que elegia como tema dos seus livros. Daí a aceitação
que os leitores sempre demonstraram pelos romances
de Aluísio Azevedo: refletem a alma, as angústias e
os problemas reais do povo, sem a superficialidade
que marca muitas obras ficcionais.
Em reconhecimento ao grande evento deste ano,
a Academia Maranhense de Letras consagrou o ano
de 2013 como o Ano Literário Aluísio Azevedo.
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Por José Neres
Matéria reproduzida de O estado do Maranhão Nº 13.309, Domingo,
17 de janeiro de 1999. Opinião. P. 05 , adaptada para este informativo literário.

Fala-se muito atualmente da importância do marketing
para a valorização das letras e da cultura em geral. Sabe-se que,
no estágio de evolução em que estamos, torna-se muito difícil
promover um produto sem assessoria de profissionais que entendem a linguagem da mídia e que possam reverter situações
aparentemente difíceis.
No que diz respeito à divulgação e à venda de livros, podemos encontrar ainda século passado o dramático depoimento
de Aluísio Azevedo, um dos grandes nomes da literatura brasileira, afirmando que pouco adianta escrever, pois “não há público leitor” e “uma edição de dois mil exemplares leva anos para
esgotar-se”.
Hoje, em pleno início do século XXI, podemos notar que
a situação pouco mudou. As edições, salvo exceções cada vez
mais raras, continua, sendo pequenas e o público continua a não
prestigiar as obras literárias.
Mas, deixando de lado a atualidade e voltado para o final
do século XIX, podemos afirmar que é o próprio autor de O
Mulato um dos primeiros homens das letras brasileiras a usar o
marketing para a promoção de duas publicações. Sabe-se que
Aluísio escrevia suas obras de acordo com as circunstâncias
financeiras por que passava sua vida, sendo ele considerado um
dos primeiros homens do Brasil a viver dos frutos de sua obra.
Parte de sua bibliografia foi escrita com o intuito de apenas
conseguir dinheiro para seu sustento, constituindo o que ele
mesmo chamou de obras comerciais – no caso, seus livros de
cunho romântico. No entanto, quando não precisava alugar sua
pena para agradar ao público leitor de sua época, o escritor dedicava-se a confeccionar o que ele convencionou chamar de
obras artísticas – as de caráter naturalista.

JOSÉ NERES é professor, pesquisador, escritor e editor
do Ilhavirtualpontocom
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Dono de grande inteligência, Aluísio Azevedo, desde a publicação de O Mulato (1881), usava a mídia da época, no caso
as publicações periódicas em jornais, para divulgar o que estava escrevendo. Em brilhante levantamento sobre as condições em que foi publicado o primeiro sucesso de Aluísio
(Uma Lágrima de Mulher, é um caso à parte), o professor
João Mendonça Cordeiro traz à luz alguns recortes de jornais
da época que atestam o que foi dito anteriormente.
Ora utilizando-se de pseudônimos, ora assinando com
nome verdadeiro, Aluísio Azevedo primeiro “preparou” o
leitor para a história que iria ler mais tarde, aguçando-lhe a
curiosidade com notas jornalísticas, como a seguinte: “Achase entre nós o doutor Raimundo José da Silva, distinto advogado que partilha de nossas ideias e propõe-se a bater os abusos da Igreja. Consta-nos que há certos mistérios na vida deste cavalheiro”. Ou seja, um personagem fictício era tratado
como um ser real, tendo o seu criado o cuidado de até compor uma biografia para que Raimundo parecesse mais verossímil.
Além dos avisos sobre a chegada a São Luís do protagonista do seu romance, o escritor
também usava a imprensa, da qual fazia parte, para promover a venda do livro, publicação
em várias sessões dos jornais alusões a preço e locais de venda da obra e ofertando exemplares aos jornalistas que poderiam divulgar-lhe a obra, mesmo correndo o risco de receber
críticas negativas (como realmente aconteceu). Mas, até mesmo da critica negativa, Aluísio
Azevedo soube tirar proveito, como aconteceu com o inflamado artigo de Euclides Faria,
que posteriormente virou parte do prefácio do livro criticado.
Agindo assim, com astúcia e visão de comerciante das letras, Aluísio Azevedo conseguiu sobreviver a uma fase difícil de sua vida, quando precisava transformar palavras em
víveres, ou como diria depois um outro maranhense, Humberto de Campos, “vender o miolo da cabeça para comprar o miolo do pão”. Caso escrevesse hoje, provavelmente o autor
de O Homem iria utilizar os mais modernos meios publicitários para promover sua obra, já
que na era da informação, apenas talento não é mais garantia de sucesso. É preciso também
uma boa dose de publicidade
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A bela Valéria desperta paixões por onde passa.
Seu corpo escultural se embala ao som das toadas
do Boi de Nina Rodrigues, grupo do qual ela é um
dos destaques. Os rapazes vão ao delírio a cada
passo seu. Mas a bela dançarina não quer saber de
rapazes de sua idade ela gosta é de homens mais
experiente, mais maduros...
Ao conhecer Vicente, um ex-padre, a vida de Valéria se transforma e ela se vê mergulhada em um
passado familiar até então ignorado e que esconde
muitos perigos e mistérios. Esse é o caminho seguido pela romancista Dorinha Marinho em novo
livro intitulado DESTINO CATIVO.
DESTINO CATIVO fala de mistérios, mentiras,
intrigas, chantagens e de uma mulher capaz de tudo pra esconder um segredo que só veio à baila
depois que Valéria descobriu a impossibilidade de viver seu
grande amor.
DESTINO CATIVO é uma história de superação dos sentimentos em busca da felicidade e ainda um convite a um passeio turístico na Bela e encantadora São Luís e nas suas manifestações culturais.

LANÇAMENTO
DATA: 25 de janeiro de 2017
LOCAL: Galeria SESC (Praça Deodoro)
HORÁRIO: 18:30
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Ouvir música é, para muitas pessoas, uma forma de terapia. Para
outras é algo tão essencial quanto a água, os alimentos e o próprio ar.
Para essas pessoas, deixamos, a partir deste número sempre uma sugestão de boa música.
Este mês, ficamos com a voz e a cadência de Alexandra Nícolas,
que, em seu álbum Festejos - Senhora das Candeias do Maranhão,
traz, além da boa música uma mostra das diversas manifestações folclóricas do Maranhão.
Bem produzido e com um belo encarte, o CD apresenta 13 composições, todas assinadas por Paulo César Pinheiro (alguns em parceria
com João Lyra, Wílson
das Neves ou Roque
Ferreira) e com algumas temáticas em comum: falam de mulheres e de diversas manifestações culturais bastante populares

MÚSICAS DO CD

1. Mironga; 2. Balacoyê de Iaiá; 3.Passista; 4. Coqueiro Novo; 5. Presente
de Iemanjá; 6. Lavadeira; 7. Roda de sete saias; 8. Coco da canoa; 9. Coco;
10. Bisavó Madalena; 11. Soberana; 12.Ava Canidé; 13. São Luís do Maranhão.

Quem quiser ouvir as músicas ou adquirir o CD pode acessar
http://alexandranicolas.com.br/festejos/

CANTINHO DA POESIA

Nosso Cantinho da Poesia este mês traz uma homenagem ao grande poeta Firmino
Freitas, um dos bons nomes da poesia maranhense contemporânea e que merece
ter seus textos lidos e analisados. No poema abaixo, ele faz um pastiche de Augusto dos Anjos. Vale a pena ler todos os livros do poeta.

Eu, mamífero bípede, inteligente;
mistura de água e pedra, plasma e excremento;
verme multicelular, gosma latente;
aura molecular, gás e movimento!
Sou alma errante, metabólico ente;
soma de cálcio, nervo e graxa matéria;
ectoplasma em cérebro transcendente;
substância cósmica de fusão etérea!
Gerado da lava de entranha vulcânica
e descendente de entidade oceânica,
sou filho do barro do planeta Terra!
Composto de espírito e matéria orgânica;
metade divina e metade satânica;
evangelizo a paz e promovo a guerra
(Firmino Freitas— Versos de Cantaria, 2006)
O informativo literário ILHAVIRTUALPONTOCOM é parte integrante do projeto de pesquisa Sistema Literário Maranhense,
financiado pela Faculdade Atenas Maranhense e conta com a
participação de Susane Ribeiro (pesquisadora-bolsista) e José
Neres (coordenador da pesquisa).

