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EDITORIAL
Continuando em nossa proposta de homenagear nossos talentos literário, dedicamos
este vigésimo número do Ilhavirtualpontocom a
uma das mais talentosas escritoras da última
década: Lenita Estrela de Sá, que, apesar de ainda bastante jovem, já é dona de uma obra
madura e que vem despertando o interesse dos
leitores há bastante tempo.
Nas páginas seguintes, iremos conhecer
um pouco mais dessa escritora que se divide
entre diversos gêneros literários, sempre com
destreza e bom gosto artístico.Este volume conta também com um breve perfil literário de Lenita traçado por Gêsiane Garcia Corrêa
O teatro também tem seu espaço garantido neste número, com comentários sobre três
da peças que foram encenadas este mês em São
Luís: Pão com Ovo, Poemas para Che e As
Mulheres de Shakespeare.
A reedição de Aracelli, Meu Amor, o polêmico livro de José Louzeiro é a sugestão de
leitura deste número, que fecha com um fragmento da obra do imortal João Francisco Lisboa e com um belíssimo poema de Salgado Maranhão.
Desejamos boa leitura a todos

Fonte das imagens: internet e arquivo pessoal
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Inteligente, educada, dona de um sorriso encantador e muito ligada aos amigos, à família e aos livros, Lenita Estrela de Sá é uma das mais significativas escritoras da literatura maranhense contemporânea. Sua obra transita por variados gêneros
literários e desde suas primeiras publicações vem recebendo elogios de muitos estudiosos da literatura. Em seu pouco tempo livre, Lenita nos concedeu a seguinte entrevista.
ILHAVIRTUALPONTOCOM – Quando você descobriu que gostava de literatura e que tinha talento para entrar no mundo da palavra escrita?
LENITA ESTRELA DE SÁ – Muito cedo, aos quinze anos incompletos, publiquei
meu primeiro artigo em "O Imparcial", intitulado "Alcântara em Festa do Divino",
estimulada pelo encontro que tive com Josué Montello na cidade. Essa circunstância
gerou uma longa relação literária com o romancista.
ILHAVIRTUALPONTOCOM –
Você é filha de um dos grandes
teatrólogos do Maranhão. Que
lições literárias e de vida ele deixou para você?
LENITA ESTRELA DE SÁ – A
lição literária foi a de que um bom
texto precisa ser coerente, verossímil e instigante, pois ele não tolerava histórias destituídas de tais elementos. A lição de vida herdada do
meu pai, além de bons valores, foi a
de que "quem tem um sonho vive
dele" e assim ele seguiu a vida toda
fazendo teatro pelos salões paroquiais e teatros de São Luís, merecendo de Aldo Leite, no seu "Memória
do Teatro Maranhense", um capítulo inteiro dedicado a ele -- por sinal, nessa obra dedicada à história
do teatro maranhense, nós dois tivemos a alegria de merecer referência.
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ILHAVIRTUALPONTOCOM – Sua peça Ana do Maranhão está há cerca de três
décadas atraindo a atenção dos leitores e do público que aprecia o teatro. Você pode
explicar a razão da longevidade desse texto, já que tantas outras peças escritas na
mesma época caíram no esquecimento?
LENITA ESTRELA DE SÁ – Escritores, como todos os outros produtores de arte, não
têm necessariamente uma produção regular, em termos de qualidade literária, porém alguns textos nascem maduros, precisando de poucos reparos em suas reedições, é o caso
de "Ana do Maranhão", que escrevi aos dezenove anos. É de se mencionar também que a
figura de Ana Jansen é sempre muito especial, despertando interesse por sua singularidade no período em que viveu. Na Literatura Brasileira, um exemplo de que lembrei é
"Perto do Coração Selvagem", de Clarice Lispector, escrito quando a autora estava na casa dos vinte anos. Porém há textos de que se desconfia por muito tempo.
ILHAVIRTUALPONTOCOM – Você já publicou poesia, teatro, contos, ensaios, obras infantis... em qual gênero você se sente mais à vontade para escrever?
LENITA ESTRELA DE SÁ – Os textos infantis são muito divertidos, porque não se fala
em dor; o texto teatral é mais ágil, mais direto; a poesia, mais densa. O tipo de texto escolhido depende muito da ideia que se quer exprimir. Tem me ocorrido diversos tipos de
texto, sem uma preferência absoluta.
ILHAVIRTUALPONTOCOM – Lenita, você, na hora de produzir seus textos, segue
algum ritual específico? Como se dá seu processo de criação?
LENITA ESTRELA DE SÁ – Sem rituais. Penso numa ideia e dou uma "sentida" na
melhor forma que se presta a exprimi-la; se um poema, uma história infantil, um conto.
Então, se me dispuser concentradamente, escrevo. Agora, nunca tive a experiência de escrever sob pressão, de nenhum tipo; nesse caso, acho que teria grandes dificuldades.
ILHAVIRTUALPONTOCOM – Recentemente, você aderiu às redes sociais e ao uso
de sites para a divulgação de seus trabalhos. Como está sendo essa experiência e
qual, em sua opinião, é o papel dessas tecnologias na formação de novos leitores?
LENITA ESTRELA DE SÁ – A internet é uma ferramenta de divulgação da produção
artística extremamente eficiente, rápida e leve. E o escritor precisa se atualizar com essas
tecnologias para tentar superar os obstáculos geográficos à divulgação de seu trabalho. O
site estreladesa.com.br é uma tentativa nesse sentido, permitindo ao leitor / estudante conhecer-me um pouco mais, comunicar-se comigo por e-mail e comprar os livros disponíveis editados e na forma de e-book.

Acesse: www.estreladesa.com.br
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ILHAVIRTUALPONTOCOM – Que escritores
mais a influenciaram em sua produção literária?
LENITA ESTRELA DE SÁ – Graciliano Ramos,
Lima Barreto, Machado de Assis, Josué Montello,
Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Hemingway, Oscar Wilde, Poe, Nélson Rodrigues, Carlos
Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Rimbaud,
Baudelaire, Ferreira Gullar, Cecília Meireles, Guimarães Rosa, Virgínia Woolf, Thomas Mann, Camus e outros.
ILHAVIRTUALPONTOCOM – Como você vê o
atual cenário da literatura maranhense?
LENITA ESTRELA DE SÁ – Muito positivo.
Com muita gente produzindo boas obras.
ILHAVIRTUALPONTOCOM – Que conselho
(ou conselhos) você daria para o jovem que pretende entrar no mundo da escrita literária?
LENITA ESTRELA DE SÁ –Ler, sonhar, depois
botar no papel.
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Lenita Estrela da Sá:
Um perfil biobibliográfico
Por Gêsiane Garcia Corrêa *
Em seu blog, a partir
da pergunta, Quem é Estrela de
Sá, a escritora faz um panorama
de sua vida. Nascida em São Luís do Maranhão, é graduada em
Letras e Direito, com pósgraduação em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas Materna
e Estrangeira, poetisa, contista,
ensaísta e teatróloga, além de
roteirista. Membro da SBAT
(Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais), do SERJ (Sindicato dos
escritores do Rio de Janeiro) e
da UBE (União Brasileira de Escritores).
Acrescenta que ainda
adolescente estreou na literatura
como cronista dos Diários Associados (Jornal O Imparcial). Aos
17 anos, publica Reflexos, seu
primeiro livro de poesia. Sua segunda produção vem a ser Ana
do Maranhão, peça teatral que
mereceu o Prêmio Arthur Azevedo (1980), num concurso literário
promovido
pela
UFMA
(Universidade Federal do Maranhão) e o Prêmio Brasília de Teatro (1981), concedido pelo INL
(Instituto Nacional do Livro),
Fundação Cultural e Governo do
Distrito Federal – por unanimidade. E após pouco mais de três
décadas relançou no dia 08
(oito) de novembro de 2012, a
terceira edição do livro Ana do
Maranhão na sede da Academia
Maranhense de Letras.
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Lenita Estrela de Sá Publicou ainda as seguintes obras literárias: A Filha de Pai Francisco, teatro infantil, publicado em 1995, com
prefácio de Ferreira Gullar (Prêmio Apolônia Pinto, concedido pela Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão, em 1988; e Prêmio Alice
Silva Lima, concedido pela União Brasileira de Escritores – UBE – em
1997, em virtude da publicação do texto, o que, por sua vez, ensejou
moção

de

aplausos

da

Câmara

Municipal

de

São

Luís,

em

13.05.97); Reflexo, poesia – prefacio de Josué Montello, 1979. No Palco

a

Paixão

—

Cecílio

Sá,

50

Anos

de

Teatro (pesquisa,

1988); e Cinderela de Berlim e Outras Histórias (contos, Prêmio Gonçalves Dias de Literatura/SECMA, 2009).
Mais obras: Catharina Mina (Prêmio Viriato Corrêa, concedido
pela Universidade Federal do Maranhão, 1979, teatro); O Menino ciumento (teatro infantil), Baraço (teatro), O alferes de Vila Rica (teatro);
Além do cabo das Maresias (teatro infantil); os roteiros de cinema Caso do Vestido, Ana do Maranhão, A Infeliz Perpetinha e Os Tambores de São Luís; a história infantil A Estrelinha Aparecida; e Pincelada de Dali e outros poemas, Prêmio Sousândrade 2010 da Fundação
Cultural do Município com apresentação de Ferreira Gullar.
Pela também participa das seguintes obras: Antologia Guarnicê, Edições Guarnicê, 1984; Novos Poetas Do Maranhão. São Luís,
UFMA, 1988; As Aves que Aqui Gorjeiam – Vozes Femininas na Poesia
Maranhense,

organizada

por

Clóvis

Ramos,

São

Luís,

SIOGE,

1993; Circuito de Poesia Maranhense, CEUMA, 1995; Dicionário Crítico
de Escritoras Brasileiras, organizado por Nelly Novaes Coelho, São
Paulo: Escritura Editora, 2002.

*Gêsiane Garcia Corrêa é graduada em Letras pela Faculdade Atenas Maranhense

Por José Nerees
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Ir ao teatro, sozinho ou acompanhado,
é sempre uma boa pedida. Nestes últimos
meses, em nossa cidade, as opções têm sido
variadas. Variadas e
boas. Citemos aqui
três produções locais
de grande qualidade
artística e que poderiam ser apresentadas
em qualquer
teatro do Brasil com a certeza de que
fariam sucesso.
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SAIU NA MÍDIA ELETRÔNICA

É sem dúvida o grande sucesso de crítica e de público nos últimos meses, lotando não apenas teatros, mas também
diversos espaços alternativos, sempre
arrancando boas gargalhadas do público.
Já ouvi alguém dizer que se trata de um
texto que só tem valor dentro do Estado,
pois a peça é centrada em uma linguagem tipicamente maranhense e os assuntos tratados têm validade determinada.
Mas isso não corresponde totalmente à
realidade, uma vez que o texto se renova
a cada temporada, sempre trazendo um
ar de novidade mesmo a quem já tenha
assistido às apresentações em outras ocasiões. Desse modo, as falas são remodeladas de acordo com as circunstâncias, com as notícias e com os escândalos que surgem a cada noticiário.
O que parece ser fácil à primeira
vista torna-se um desafio para os atores
e para o diretor, pois todos têm de ficar
atentos ao que acontece no dia a dia, a
fim de fazer com que uma tirada dita em
uma temporada não se torne obsoleta na
primeira apresentação da temporada seguinte.

A peça conta a história de duas personagens, Dijé
(vivida por Adeílson Santos), moradora de bairro da
periferia e Clarisse, (interpretada por César Boaes)
uma emergente alpinista social. Amigas de escola que
se reencontram anos depois e falam de coisas engraçadas do cotidiano das suas vidas, retratando de forma
bem humorada o atendimento nas empresas e os hábitos e costumes de determinadas classes sociais de São
Luís.
Os atores se revezam em vários personagens em
uma estrutura simples de montagem para facilitar a
montagem e o acesso da peça a qualquer espaço cênico, sem, no entanto, perder a qualidade com as composições dos personagens. Uma linguagem direta e simples, mas sem apelações fáceis e linguagem chula.
A peça conta a história de duas personagens, Dijé
(vivida por Adeílson Santos), moradora de bairro da
periferia e Clarisse, (interpretada por César Boaes)
uma emergente alpinista social. Amigas de escola que
se reencontram anos depois e falam de coisas engraçadas do cotidiano das suas vidas, retratando de forma
bem humorada o atendimento nas empresas e os hábitos e costumes de determinadas classes sociais de São
Luís.
Os atores se revezam em vários personagens
em uma estrutura simples de montagem para facilitar a
montagem e o acesso da peça a qualquer espaço cênico, sem, no entanto, perder a qualidade com as composições dos personagens. Uma linguagem direta e simples, mas sem apelações fáceis e linguagem chula.
(http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2013/01/
pao-com-ovo-entra-em-cartaz-no-teatro-arthurazevedo.html)
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Peça que vem sendo apresentada já há algum tempo, com
diferentes elencos, mas sempre
com o objetivo de trazer ao público
uma reflexão sobre dúvidas, angústias, alegrias e sobressaltos vividos pelas mulheres ao longo dos
tempos, independentemente de
classes sociais ou etárias. O texto
intercala momentos de eloquente silêncio
com textos estratégicos que remetem ao
universo feminino. A intenção, no entanto,
não é tornar a plateia expert em Shakespeare e sua obra, mas sim levar a uma reflexão. Apostando em um cenário simples e
com ênfase no vermelho tanto no figurino
quanto na iluminação, o diretor Leônidas
Portela, explorou com muita competência a
expressão corporal das atrizes, que conquistam a plateia a cada cena. Outra qualidade da peça é o revezamento das atrizes
no palco, deixando com que todas tenham
seus momentos de glória e que contribuam
também para o sucesso de suas companheiras de cena.

SAIU NA MÍDIA ELETRÔNICA

A dura realidade de mulheres vítimas de violência e
discriminação vai ganhar os palcos. O espetáculo de
dança-teatro é uma releitura das tragédias Otelo,
Macbeth e Hamlet, do dramaturgo inglês William
Shakespeare.
Nos bastidores o clima dos últimos ensaios era ideal
para o dia de uma grande estreia. Em um clima de
suspense e expectativa, as bailarinas do núcleo Atmosfera passaram o roteiro da montagem adaptada
de três obras de William Shakespeare: Hamlet e Otelo são as principais.
A obra já foi apresentada várias vezes e no estado do Pará conquistou o público. Com o passar dos
anos o roteiro ficou mais maduro, quem garante é uma das primeiras integrantes.
(http://www.sistemadifusora.com.br/noticiasidifusora/item/30645-ensaio-do-espetaculo-mulheres-deshakespeare)
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SAIU NA MÍDIA ELETRÔNICA

Peça madura, dirigida por Charles Melo, Poema para Che encanta desde a primeira
cena, quando o experiente Domingos Tourinho
faz o preâmbulo conclamando a todos para as cenas que se desenrolarão a partir da biografia de
Ernesto Guevara. A simplicidade do cenário, que
junta armas e livros, serve para compor um pouco
da angustiada personalidade de Guevara, dividido
entre a guerrilha e os poemas. A sonoplastia também cumpre muito bem o seu papel, com o soar
dos tambores marcando as principais passagens
da peça. A narrativa, trabalhada de forma linear,
não deixa a plateia se perder no conjunto de informações biográficas que vêm entrelaçadas com
poemas de diversos autores que homenagearam Che Guevara. Mesmo com tendências ideológicas, a peça não demonstra sectarismo extremo e pode ser vista por de
pessoas de qualquer linha ideológica.

Segundo o autor, Charles Melo, quando Che Guevara foi preso na Bolívia o exército
encontrou em sua bolsa um caderno verde cheio de seus poemas preferidos. A peça é
baseada em alguns desses poemas e em informações sobre os seus últimos dias de vida
na Bolívia, registradas no seu diário.
A produção é uma parceria com o Sinproesemma e começa a partir das 21h, com entrada franca. Fazem parte do elenco os artistas Domingos Tourinho, Lúcia Gato, Raimundo Reis, Berg Martins, Thaylon Diniz, Marlucie Emily, Roberto Fróes, Natan
Campos, Ezequias Santos, Luciano Garcia. A apresentação no Chico Discos é apenas
dos poemas que são de autoria dos escritores Pablo Neruda, Dom Pedro Casaldáliga,
Nicolas Guillen, Leon Felipe, Ferreira Gullar e Cesar Vallejos.
(http://sinproesemma.org.br/2012/04/cultura-e-historia-espetaculo-poemas-para-cheretrata-a-vida-do-guerrilheiro/)
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Sugestão de Leitura
Maio de 1973. Mais um crime choca a sociedade, Poderia ser apenas mais um dos crimes brutais que envergonham
nossa sociedade. Uma menina é violentada, drogada e morta
por um bando de rapazes pertencentes à elite financeira de uma grande cidade, todos protegidos pelas riquezas materiais e
pelo nomes de suas ilustres famílias.
Contudo, os assassinos, seus familiares e amigos
não contavam que um talentoso escritor, com
faro para as investigações, se interessaria pelo assunto e fosse buscar verdades que todos queriam
ocultar. A menina era Araceli Cabrera Crespo. E
o romancista, o maranhense José Louzeiro. O
resultado dessa investigação é o contundente livro Aracelli, Meu Amor, que, após décadas de
polêmica acaba de ser reeditado e está disponível
em diversas livrarias.
Eletrizante do primeiro ao último capítulo, o narrador conduz o leitor por um labirinto
de drogas, prostituição, corrupção e jogo de poder, em uma
investigação que irá surpreender e chocar o leitor a cada virar
de página.

NÚMERO 20

Página 13

Aperitivo Literário

JORNAL DE TIMON: PROSPECTO
João Francisco Lisboa

Desde a origem do mundo, o bem e o mal, em
luta incessante e permanente, pleiteiam o seu domínio.
Sem dúvida, os dois princípios opostos, inerentes à natureza do homem, andam sempre com ele de companhia; mas segundo as resistências e obstáculos, o favor e a
indulgência que encontram, ora prepondera o mal, ora o
bem, revelando-se sob aspectos diferentes, e sofrendo
várias modificações, conforme os tempos e os lugares,
as sociedades em massa, ou os indivíduos isolados sobre que atuam.
A história do gênero humano é a confirmação
plena desta verdade.
O obscuro canto do mundo que habitamos não
podia escapar à sorte comum, e a época, que nos coube
atravessar, é uma daquelas em que o mal tem decidida
preponderância; não principalmente o mal terrível e
atroz, o sangue, o incêndio, as devastações e os extermínios, cuja narração enche tantas vezes as páginas
mais grandiosas e formidáveis da história; sim o mal vil e desprezível, o lodo, a
baixeza, a degradação, a corrupção, a imoralidade, toda a casta de vícios enfim,
tormento inevitável dos ânimos generosos que os cegos caprichos do acaso designaram para espectadores destas cenas de opróbrio e de dor.
Timon, antes amigo contristado e abatido, do que inimigo cheio de fel e desabrimento, empreende pintar os costumes do seu tempo, encarando o mal sobretudo, e em primeiro lugar, senão exclusivamente, sem que nisso todavia lhe dê
primazia, ou mostre gosto e preferência para a pintura do gênero. Ao contrário,
faz uma simples compensação, porque o mal, nas apreciações da época, ou é esquecido, ou desfigurado; esquecido, quando para o louvor se inventa o bem que
não existe, ou se exagera o pouco bem existente; desfigurado, quando para o vitupério se carregam as cores do mal, e ele se imputa e distribui com parcialidade e
exclusão, sem escolha, crítica, ou justiça.
Fonte: www.academia.org.br

Cantinho da poesia

Corda bamba
Salgado Maranhão

o poeta é mercador
traficante de caminhos
que vende raios,
sinfonias
e horizontes.
frugal mercador de eternidades
– porta a porto –
aos quatro cantos do luar
ao mar
ao ar
sob o tempo
e o temporal.
o poeta corre o risco
entre o amor livre
e a palavra.
está sempre atrás do pano
em plena corda bamba
do mistério.
e atravessa submerso as metrópoles
dos olhares
feito um louco solitário
que come fogo.

