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SACADA!
O SACADA LITERÁRIA será, a partir de agora, uma publicação mensal 

proporcionada pelo JPTURISMO aos seus leitores. 
Mas também é uma oferta a tantos outros que têm sentido a necessida-

de de uma publicação desse tipo, que dê voz e crédito às nossas possibli-
dades e experiências criativas, dentro do universo, das dinâmicas e dos 
entremeios literários; que fale do que fazemos, que expresse opiniões. 

Dentro dessas possibilidades, este encarte se coloca como importan-
te instrumento para divulgação das dinâmicas da literatura e do livro, 
porta de acesso à leitura e ao pensamento que envolve as questões da 
criação estética-literária, de forma madura, bem como para formação 
das comunidades de leitura e criação, para a cultura de modo geral.

Não queremos o estatuto de suplemento. Por questões de sua conti-
nuidade e viabilidade de voz nestes tempos difíceis ao próprio jornalis-
mo, que acaba muitas vezes por deixar uma lacuna de publicação re-
lativa às artes, à dinâmica, criação e crítica literárias (como era de sua 
tradição realizar), esta publicação se apresenta como um encarte, viabi-
lizado de forma visionária pelo editor do JPTURISMO, do Jornal Peque-
no, Gutemberg Bogéa. 

A parceria se dará com o poeta, professor e pesquisador Antonio 
Aílton, proponente e organizador das edições, além da colaboração de 
convidados do meio literário e artístico para cada edição. O SACADA es-
tará aberto também a falas de outras manifestações artísticas, estéticas, 
além da literatura.

Assim, teremos sempre artigos e comentários sobre temas ou obras 
importantes, na seção Varanda. Uma entrevista reveladora com escri-
tores, poetas, pesquisadores, na seção Paisagem. Pequenas notas e co-
mentários críticos na seção Olhares & Janelas. Também traremos infor-
mes (Mosaico), pequenas resenhas (Vitrine) e publicações de poemas na 
Galeria Sacada. A seção Aberturas será sempre dedicada a textos leves, 
comentários e crônicas sobre outras artes que não a literária. 

Estas duas seções Galeria Sacada (exclusivamente poesia) e Aberturas 
(comentários crônicas, relatos) estarão abertas permanentemente para 
quem deseje nos enviar seus textos (para o e-mail abaixo) reservando-
-se à editoria do SACADA o direito de publicar ou não o texto, sobretudo 
levando em conta as possíveis demandas.

Seja bem-vindo(a). O SACADA é uma sacada nossa, para nossas con-
versas e partilhas, que agora, ousadamente, se abre ao abraço do nosso 
tempo.  

Os editores.
sacadaliteraria.edicao@gmail.com
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OLHARES & JANELAS

LÍNGUAS DO MÉNAGE
ELA, O MAIOR POETA DO BRASIL

O ESCAPISTA PINÇADOR (OU O 
PREFACIADOR ENTEDIADO)

POESIA PARA OS CANTOS POSSÍVEIS

ESPECTRO DE PÉTALAS MOTE

Não tenho dúvidas de 
que o livro MÉNAGE – 
Antologia Trilíngue de 

Poesia é um dos projetos mais 
importantes para divulgação da 
minha poesia, conjuntamente 
com a do poeta Sebastião Ri-
beiro, que foi parceiro nesse 
trabalho. Mas não é só isso, 
trata-se de um livro importante 
também para os vínculos cole-
tivos da atualidade. Isto porque, 
queiramos ou não, acaba resso-
ando uma representatividade 
do que vem se realizado em vá-
rios espaços do Brasil.

O Ménage é um livro cuja 
potência e beleza tem sido re-
conhecida, e isso é o mais grati-
ficante, porque não foi um livro 
fácil. Nenhum livro é exata-
mente fácil, mas, no caso deste, 
tivemos as enormes dificulda-
des que a tradução da poesia 

pode suscitar, da proposta de se 
poder dizer na língua do outro 
aquilo que é da intimidade da 
alma do poeta e do país, sua lin-
guagem e seus modos de gerar 
sentido, de uma possível comu-
nicabilidade sensível e afetiva. 
Esse foi o nosso empreendi-
mento na obra, como resulta-
do de uma ousadia: Sebastião 
passando a nossa poesia para o 
inglês e eu, para o francês.

Mas, fora isso, reconhece-
mos o trabalho da diagrama-
ção, das escolhas de caminho e 
cuidado da editora, em sua con-
tribuição para que o resultado 
fosse o melhor. A Editora Hel-
vetia/Helvetia Éditions, foi es-
colhida justamente por ter uma 
proposta de primar qualidade, 
além de que possui relações 
de operação e divulgação mais 
diretas entre Brasil, Portugal e 

Suíça, com festivais e distribui-
ção nesses países, possibilitan-
do assim essa abertura de por-
tas para uma divulgação maior 
do nosso trabalho. O livro, em 
formato grande, também foi 
publicado em dispositivo kind-
le, para ser lido em aparelhos e 
suportes eletrônicos. 

O Ménage recebe este título 
justamente pelo entrelaçamen-
to das três línguas que promo-
ve. Não se trata, portanto, de al-
gum teor ou cunho erótico que 
se possa buscar no livro – senão 

aquele que se faz presente no 
erotismo da própria linguagem 
–, mas desse conjunto de alma 
e forças poéticas, corpos, de-
licadezas, línguas e mãos que 
entram em sua feitura, provo-
cação, voz e resultados. É neste 
sentido que este livro se oferece 
como um convite para a cone-
xão maior que se faz neste jogo 
de línguas, linguagens e rela-
ções humanas. 

Antonio Aílton

Título: MÉNAGE – Antologia Trilíngue de Poesia
Autores: Antonio Aílton e Sebastião Ribeiro
Onde encontrar:
m Helvetia Éditions
m Amazon (formato kindle, e-book – buscar por au    
     tor/título)
m Livraria AMEI, no São Luís Shopping – São Luís/MA

passo em frente à velha grade que murmura no muro 
de minha casa 
chamo
por meus filhos lá dentro 
da penumbra: “Clarinha!” “Benjamin!”
“Alegria!”
eles não respondem o portão range no vazio
estão dormindo, estão de cama, não ouviram
ainda não nasceram, são precoces
partiram 
há muito tempo

então me cubro com as folhas das árvores crescidas que 
plantei

e fico
esgalhado
 debaixo do espectro de pétalas

esperando-os chegar para enchermos de pleno o presente
que ficou amarrado em cima da mesa
ouço o vento de uma voz em volutas
em sua existência repetível, ou em sua crença do círculo
quando os que amamos parecem sempre tão mais plenos
do momento
e a razão definitiva de amá-los é o risco 
de perdê-los
sob as folhas

de uma vez por todas
todas as vezes

Antonio Aílton

& foi-se o tempo dos épicos & foi-se 
em seu inverso-interior aluminado 
o meu tempo 

hoje 
é a luz receitando meus olhos 

hoje 
é todos os espaços contornáveis 
preenchidos 
por dúvida 

é os móveis arborescidos no 
quarto 
ocultando o fruto em cuja 
casca de vidro 
me enxergo 
apalpando o rosto 
descobrindo-lhe os restos

hoje 
é estuar-me no silêncio 
doutros cômodos 

que guardam 
                              [garantias 

                           de distração

Sebastião Ribeiro

• A Academia 
Lu d o v i c e n s e 
de Letras - ALL 
retoma suas 
atividades com 
eventos híbri-
dos, isto é, par-
cialmente pre-
sencial, a partir 
do próximo dia 
10 de agosto, co-
memorando aniversário e a V SEMANA LUDOVICENSE 
DE LITERATURA. Realizou recentemente a eleição do 
escritor e professor José Neres para a cadeira de nº 38 e 
ganhou também nova sala de reuniões, exposição e bi-
blioteca no Palacete Cristo Rei (Praça Gonçalves Dias), 
disponibilizada pelo Reitor da UFMA, Prof. Dr. Natalino 
Salgado Filho, que, desde a criação da Academia, reafir-
ma seu apoio a esta entidade. Nossa próxima edição será 
fortemente dedicada ao 8º Aniversário da ALL.

• O DUO LITERA, projeto coordenado pelo filósofo e 
poeta Rogério Martins, pelo poeta Arthur Prazeres, 
com apoio de membros como o fotógrafo Marco Au-
rélio e o poeta João Batista do Lago, começou com 
reuniões abertas, desde março de 2019, em espaços 
públicos e privados com convidados da área literária. 
Aconteceu em livrarias como a AMEI (Associação Ma-
ranhense de Escritores Independentes), a Leitura, e 
na Livraria Themis, parceira e apoiadora do projeto.  

Nos eventos já foram debatidos e homenageados 
figuras como Nauro Machado, Ferreira Gullar, Carlos 
Drummond de Andrade, Arthur Schopenhauer, Clarice Lispector, Vinicius de Mo-
raes, dentre outros. E recentemente foi discutida a obra de Josué Montello, com a 
presença do escritor Alexandre Maia Lago em sala de videoconferência.

No próximo encontro, marcado para o dia 17/07 às 17 horas, o convidado será o 
poeta e professor Antonio Aílton, com o seguinte tema: TERRA E CAMPO nas poéticas 
de Carvalho Júnior, Luiza Cantanhêde e Antonio Aílton. 

Informes sobre e evento no perfil do Duo Litera do Instagram. Inscrições: pelo 
e-mail filosroger@gmail.com ou pelo WhatsApp: (98) 988074537.

MOSAICO

O processo de constru-
ção de Ménage ampliou 
percepções que eu tinha 

sobre tradução (considere-se que 
não sou e, por enquanto, não al-
mejo a tradução profissional) e 
o próprio fazer poético, conside-
rando o jogo de limitações e liber-
dades que as línguas nos ofere-
cem e impõem ao mesmo tempo. 
Interessante também a impres-
são que tive, em vários momen-
tos do trabalho de passar a poesia 
de Aílton para o inglês, foi a de 
‘confundir as mãos’ de quem fez 
o poema, como se estivesse traba-
lhando com um poema de minha 
autoria. 

A obra é resultado não apenas 
de intenções em disponibilizar 
parte (mínima, por assim dizer) 
da poesia sendo feito no estado 

e na Amazônia / Nordeste para o 
mundo de leitores usuários do in-
glês e francês, mas também uma 
jornada, uma experiência de (re) 
conhecimento da poesia dos dois 
autores e de enriquecimento cria-
tivo. 

A seleção que fiz da minha poe-
sia considerou os 10 anos de cria-
ção poética publicada. Existem 
poemas de Acorde (Scortecci, 
2011), & (Scortecci, 2015), Glitch 
(Scortecci, 2017), e de meu último 
livro solo, Memento (Penalux, 
2020); por isso penso e falo da 
experiência Ménage como uma 
jornada, considerando especial-
mente sua intenção antológica e 
de futura referência, pelo menos 
de um recorte da produção ma-
ranhense nos autores Antonio 
Aílton e Sebastião Ribeiro – duas 

vozes distintas, em momentos di-
ferentes de suas caminhadas lite-
rárias, vindos de gerações que ne-
cessitaram se adaptar a mais uma 
velocidade que foi adicionada aos 
motores do mundo.

Ménage também é represen-
tativo de um momento de evolu-
ção, por considerar os diversos 
momentos da minha produção: 
não evolução no sentido de algo 
primitivo, primário, se aperfeiço-
ar com o tempo (até porque isso é 
um conceito, uma percepção va-
riável, dependente de análises e 
opiniões), mas em duas situações 
– 1º, entender como a poesia se 
adapta ao entendimento e às pos-
sibilidades que o homem e poeta 
descobre para lidar com a vida; e 
2º, o momento de reconhecimen-
to que minha poesia ganha ao 

se alinhar em um projeto como 
esse, ao lado de um grande poe-
ta e intelectual como o Antonio 
Aílton. 

Concluo compartilhando a sa-
tisfação de dever cumprido, um 
trabalho de cerca de dois anos 
e que exigiu um foco renovado, 
além dos maquinismos e neces-
sidades da vida e, infelizmente, 
através de uma pandemia. Ainda 
que o projeto possa não usufruir 
da aclamação dos best-sellers, 
ainda que demore a chegar às 
mãos dos leitores francófonos e 
anglófonos (e lusófonos, claro), 
nutro a alegria de poder ter alcan-
çado esse marco e ajudar a reme-
ter a voz de nossa poesia a todos 
os cantos que me são possíveis.

Sebastião Ribeiro

É incrível como pessoas que 
se dizem altamente intelectuali-
zadas, com, aparentemente, cer-
tos padrões críticos e racionais, 
ainda defendam coisas como 
“o maior poeta do Brasil”, o “a 
maior poeta do Brasil, na atua-
lidade”, e por aí vai. São frases 
bombásticas. 

Talvez, sim, devamos nos per-
guntar a quem isso interessa, a 
qual círculo ou jogada de marke-
ting, porque de outro modo, fica 
difícil entender tal classificação, 
que já seria difícil de defender 
unanimemente quando dita 

por alguma banca de jurados que vai escolher o melhor livro do ano 
no país, ou um poema, num determinado círculo de inscritos num 
concurso, por exemplo. Mas que parâmetros objetivos alguém toma 
para essa qualificação, equívoco ou julgamento pretencioso? O/a po-
eta mais vendido/a?, mais badalado/a? Isso faz de alguém “o melhor”,  
num país tão amplo e tempo tão difuso? É possível que a poesia esteja 
mesmo nessa fútil competição de rei ou rainha do Brasil?

Leio num importante suplemento que alguém disse à uma de suas 
colunista ser hoje Ana Martins Marques “o melhor poeta do Brasil” 
(assim mesmo). A colunista reflete: “uma das maiores poetas do Bra-
sil”. Concordo. 

Descobri Ana Martins Marques antes de qualquer merecida badala-
ção, em silêncio, só eu e ela. Há uns quatro ou cinco anos, ia passando 
pela prateleira de uma grande livraria e lá estava o seu “O livro das 
semelhanças”. Não deu outra, eu estava estudando poesia brasileira 
contemporânea e soube naquele instante que essa poeta não poderia 
faltar no meu trabalho, por sua potência e qualidade. E me orgulho 
disso, dessa voz que me tocou silenciosa. 

Mas Ana Martins Marques, com os méritos que conquistou no pa-
norama da nossa poesia contemporânea, talvez não possa ser consi-
derada “a melhor” poeta do Brasil. E se de repente passarmos numa 
prateleira e lá estiver outra imensa poeta brasileira, outro imenso po-
eta brasileiro, saído do forno? Seria a maior, o maior? É uma régua 
perigosa, senão insensata. Estou aqui a pensar em nomes aleatórios, 
desde Cecília Meireles, Hilda Hilst, as Maria Lúcia e Maria Ângela 
Alvim, Cláudia Roquette Pinto..., ou mesmo a icônica Cristina César, 
para ficar em algumas outras potências.

Viva a poeta. Intimamente, como é a recepção primeira da poesia, 
fico muito feliz e satisfeito em ser impactado por essa que é uma das 
maiores poetas brasileiras da atualidade, e que vem crescendo, ainda 
bem!

Não vou entrar na questão do 
prefácio de livros, esse olhar 
intermediário entre o leitor e a 
obra, a obra e seu(s) sentido(s). 
É um poço sem fundo. Talvez 
não haja maior gentileza no 
meio literário, ou da escrita, 
de forma geral, do que um es-
critor se dispor a prefaciar o 
livro de um colega, no mais das 
vezes, de alguém que em geral 
está adentrando o caminho de 
delicadas searas. 

Também não vou entrar na 
questão de se um prefácio de-
veria ser pago. Isto é plausível, 

dado que seja uma tarefa árdua de escrita e de prática de conheci-
mentos adquiridos ao longo de anos de dispêndio, porém isso pode 
soar quase como um sacrilégio para muitos, já que sua base repousa 
principalmente sobre a generosidade, no fato de alguém com “know 
how” ter sido solicitado, ter gostado do que leu e, espontaneamente, 
se manifestar, algo que pode estar no limiar do afeto ou mesmo da 
reciprocidade. A verdade é que, sabemos, um prefácio toma lugar no 
livro também como apresentação, e isso pode conduzir sua fala uma 
aproximação uma confluência com a obra prefaciada.

Mas esses também já são outros poços sem fundo. 
Há, porém, um problema sutil, com certos prefaciadores que cha-

mo de escapistas pinçadores ou prefaciadores entediados. 
Existem aqueles/aquelas caras que, por razões que em geral se 

resumem a terem aceitado prefaciar sem muita convicção sobre o 
autor ou a obra, por não terem compreendido muito bem o livro, ou 
simplesmente porque querem se ver logo livre daquele catatau que 
recebeu, em vez de ler o livro para formar minimamente uma opi-
nião e a expressarem claramente, começam a “pinçar” retalhos do 
texto prefaciado, fazendo uma colcha de retalhos com frases, peque-
nos trechos, versos, pedaços de versos (isso acontece principalmente 
com livros de poesia). 

Não se trata de trazer ao prefácio trechos fundamentais que escla-
reçam a relação de leitura ou de autoria, o que é realmente necessá-
rio fazer, mas de coligir, enredar frases com uma infindável sequên-
cia de conjunções e emendas linguageiras (pinças, pontos, costuras), 
como se estivesse enfiando contas num rosário. 

É mais ou menos assim: “Trata-se de um autor que acredita e em 
si mesmo e nos mistérios da palavra, uma vez que [“trecho do livro”]. 
Deste modo, escrever torna-se [“trecho do livro”], assim sendo [“tre-
cho do livro”],  o qual [“trecho do livro”], portanto [“trecho do livro”], 
o que nos leva a concluir que [“trecho do livro”]”.

Ao fim e ao cabo, o testo se torna apenas uma teia, um prefácio po-
roso, coligido. Esse tipo de prefácio funciona como uma aparência, 
parece dizer muito e estabelecer grandes relações, mas no fundo é 
só uma colcha de retalhos em que o autor, recortado, fala pelo pre-
faciador. Assim não há comprometimento dessa pessoa geralmente 
admirada pelo autor, e que recebeu o convite. Que trabalho horrível 
e entediante, para o prefaciador e para o autor, que até gostaria de 
saber o que realmente esse que deveria ser um de seus leitores fun-
damentais está pensando da sua obra, prima ou não. 

O paratexto, principalmente o prefácio, funciona como uma apre-
sentação. Com muito jeito, recuse prefaciar o que o entedia.

* Imagem: Duas mulheres numa janela
Bartolomé Esteban Murillo - 1655.

*

*O Minotauro
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Silvana Meneses, quem é você e como chegou à Poesia?
Eu sou caxiense, mãe, avó, professora de química da UEMA, gosto de 

cantar, de recitar, e fico muito feliz quando me chamam de poeta, que 
encaro como uma maneira de atravessar o mundo. Sou mais perguntas 
que respostas, sou estas várias mãos que me escrevem, e a vida, com 
o constante nascer e fúria dos meus sonhos, sou uma estrada sinuosa 
cujas luzes me olham e leva a muitos lugares de mim.

O meu caso com a poesia iniciou muito cedo, ainda na adolescência, 
em que fui bastante incentivada para a leitura por meu pai, Gentil Me-
neses, que era poeta, e tinha uma das melhores bibliotecas de Caxias.

Em 2014, lancei o livro “Reação”, em que misturo a química com a 
poesia, e a primeira parte eu denominei os poemas de quimipoéticos, 
pois tanto a ciência como a literatura são maneiras diferenciadas de se 
perceber o mundo, mas que podem andar juntas, e nele, tem o poema, 
“rolou uma química/ela me conhecia/perguntei sua graça/ela disse po-
esia”.

Fale-nos de suas obras. Destacaria alguma como mais significativa 
e por qual motivo?

Eu tenho sete livros de poesia publicados, e o oitavo está no prelo, 
e se tudo der certo, neste ano quero fazer o lançamento de “o sol da 
palavra”. Todos têm a sua importância porque não são apenas meras 
palavras, são palavras vividas, vivas e por meio delas eu digo para mim 
que a vida é esse todo dia simples, bonito e tudo, é só ver, que dá para 
se deitar à sombra de suas copas e se deixar guiar. Embora da minha 
janela eu veja um sol áspero que racha a vida, mas por suas fendas pe-
netram luz e fôlego.

Destaco o livro “Reação”, como já disse, não por ser o mais importan-
te, mas porque me permitiu enxergar que as moléculas das palavras, as-
sim como a natureza das substâncias químicas só se modificam quando 

reage m , 
por isso 

digo em 
um dos poe-

mas, “eu reciclo 
palavras/epiciclo da 

língua/ cristalizada/ to-
mando forma, meta-/morfo-

se/ dentro de mim”.
Acho que é isso que João Cabral 

de Melo Neto expressa em “escrever é 
estar no extremo/de si mesmo”.

Quais as grandes mulheres e os grandes ho-
mens que importam a você e à sua escrita?

A minha leitura poética está concentrada mais nos au-
tores brasileiros, mas também leio alguns estrangeiros. Destaco 

entre eles, Adélia Prado, Hilda Hilst, Alice Ruiz, Olga Savary, Cecília 
Meireles, Manoel de Barros, Mário Quintana, Ferreira Gullar, Carlos 
Drummond de Andrade, Paulo Leminski, Sophia de Mello, Fernando 
Pessoa, Wislawa Szymborska, Matsuo Bashô, que considero alquimis-
tas, cúmplices de esperança e agonia, “sob um sol de chumbo/cruzo o 
meu deserto/carrego como posso/minha solidão de prata”.

O que pode uma mulher na literatura?
O machismo é muito antigo, é um sistema, e não é nada fácil quebrar 

preconceitos e modelos arraigados há milênios, mas estamos na luta, 
no século XX, nós mulheres, começamos a constituir o sujeito sob a 
nossa ótica cultural e literária, no entanto, ainda é muito presente uma 
autora ser deixada de lado para dar destaque a um escritor, ainda ve-
mos faltas de indicações a prêmios com nomes femininos. 

Eu acredito que o ser humano pode realizar o que quiser, e no que diz 
respeito às mulheres, é necessário entendermos que a luta é nossa, nin-
guém vai fazer isso por nós, ter consciência do nosso valor, grandeza e 
capacidade, que não podemos alimentar a política do patriarcalismo, 
cuja ênfase estava em questionar a capacidade intelectual da mulher 
considerada inferior ao sexo masculino nas esferas cultural, social, po-
lítica e literária.

Como você tem desenvolvido seu trabalho entre a cidade de Caxias, 
terra de poetas e de sua origem, e a cidade de São Luís do Maranhão? 
Pertencer a essas cidades contribui em algo com a sua escrita?

Caxias e São Luís são duas fontes nas quais me abasteço, duas neces-
sidades indispensáveis para o meu fazer poético.

Eu moro na ilha há trinta e cinco anos, mas ainda tenho em mim o 
cheiro de alecrim, Caxias é esse caminho de ida e volta, eterno retor-
no que faço para abraçar minha existência gonçalvina parida em um 
balaio.

E São Luís, com seus casarões, tempo içado sobre ruínas, e memória, 
pedra abandonada à beira-mar, mas “upaon açu/c´est mon amour/c´est 
mon abajour”.

No momento estou envolvida com uma pesquisa sobre a poeta ca-
xiense Lucy Teixeira, em forma de vídeo a ser entregue à Academia Ca-
xiense de Letras para posterior divulgação na própria academia para 
seus visitantes e também para as escolas municipais. Depois estenderei 
esse projeto para o meu patrono na academia, o poeta e professor Ne-
reu Bittencourt, outra riqueza caxiense pouco conhecida e divulgada, 
como também tenho em mente fazer esse resgate com outros poetas 
que caíram no esquecimento e que a própria cidade desconhece. É ne-
cessário que valorizemos os nossos tesouros e tenhamos consciência 
desse valor.

Em seus livros, é perceptível a influência do haicai ( japonês) e a 
ideia da “intensidade do instante”. Fale-nos um pouco de sua concep-
ção poética e do seu processo de criação.

Desde que li pela primeira vez um haicai, me apaixonei, aliás, nem 
sei se não é pretensão da minha parte dizer que escrevo haicais, mas os 
poemas curtos são de minha predileção devido a concisão, condensa-
ção, intuição e emoção em apenas três versos, perfeito para compreen-
são e simplificação do todo.

Reconheço no meu processo criativo dificuldades para escrever po-
emas longos, e principalmente, finalizá-los, mas nesse último livro an-
dei arriscando, mas os haicais são muito presentes, como “o haicai se 
cai/ e na página bashô/ faz sol nascente”.

Nós temos apenas o instante, lampejo de eternidade o tempo inteiro, 
e Bashô o diz com muita propriedade, “admirável/ aquele que diante do 
relâmpago/ não diz: a vida foge”.

Como diz Adélia Prado, têm dias que a gente acorda, olha uma pedra 
e só vê a pedra, outros, vê-se algo mais como” tropeçar em uma pedra/ 
pedra de cantaria/ pedra de uma cidade/ cuja luz esqueceu o dia/pedra 
de poesia”.

Às vezes uma palavra, uma frase, uma cena, o que tenho no coração, 
me chamam a atenção e desperta a vontade de escrever, que é a ne-
cessidade de entrar e sair de si mesma, por vezes, em uma luta, labuta 
grande, em que nos buscamos, autora e poema, como abrigo, alívio, 
e não nos encontramos, mas quando as palavras nascem, não podem 
mais se esconder, aí é trabalhar o poema, que tem o seu tempo próprio 
de gestação até se considerar encerrado o seu nascimento. As palavras 
não precisam fazer reservas, conforme o momento e a hora vão se ade-
quando e se preparando para o próximo trem, a próxima parada, a da 
estação poesia.

Escrever para mim é abrir a concha, deixar o sol explodir e acender 
o cheiro da vida.

O que você acha da ideia de “inutilidade” da literatura ou da poe-
sia? Que papel ou responsabilidade social tem a escritora, o escritor, 
se o tem?

Lendo uma matéria sobre poesia, tinha a informação de que há mais 
de cinquenta anos, um livro de poemas não entra na lista de mais ven-
didos.

Como diz meu sobrinho e poeta Diego de Meneses Dourado, “poesia 
não vende, mas desvenda”.

A poesia para mim tem muita serventia, tomo a bênção todos os dias, 
e como é uma questão de gosto, ela serve a quem a aprecia. O poeta Ma-
noel de Barros revela com maestria a beleza da inutilidade das coisas 
em sua poesia, assim já está sendo útil.

Quando Gullar diz que “arte existe porque a vida não basta”, eu acho 
que se trata de uma inutilidade que, paradoxalmente útil, o mesmo 
ocorre com a poesia, ela existe porque a realidade não basta, é aquilo 
que se põe as coisas em desordem, é a possibilidade abstrata do sonho, 
diferente da vida cotidiana, pragmática. Ela não precisa ter um propó-
sito bem definido ou determinado, mas isso não quer dizer que ela não 
possua um sentido, uma função no mundo e na vida.

O Paulo Leminski fala da poesia como um “inutensílio”, isto é, como 
um objeto desfuncional e aberto, eu vejo como um espaço aberto para 
quem quiser experimentar, uma forma sensível de conhecimento do 
mundo, e cada poeta utilizará e dará um sentido próprio para a ativida-
de da poesia, “como colocar no papel/meu verso controverso/se ele é 
preenchido/com contas a pagar?”

Acredito que nós temos uma grande contribuição a oferecer para ter-
mos um mundo mais justo e igualitário.

Como exemplo, cito a AJEB - Associação de Jornalistas e Escritoras 
do Brasil, da qual eu faço parte, organismo nacional e que conta com 
várias coordenadorias no país, entidade específica na luta pela causa da 
mulher, destacando “a perenidade do pensamento pela palavra com o 
objetivo de estimular a união de mulheres que por meio de seus textos 
registram o mundo e os sentimentos humanos.”

A AJEB-MA, o ano passado lançou a coletânea “Toda forma de ser 
mulher”, em um sarau poético e musical em São Luís, e este ano já pu-
blicou o e-book “Por que escrevemos”, e unidas, nos divulgamos e nos 
fortalecemos.

Como você tem enfrentado a pandemia e quais são seus próximos 
passos, projetos literários?

Como a poesia me ajudou no ano de 2020, ela me salvou, sem sombra 
de dúvidas!

Escrevi os livros, “O sol da palavra” e “Haicais – Coletânea Bashô me 
basta”, me envolvi intensamente no preparo de performances poéticas, 
uma grata e bem-vinda descoberta, no total de oito, recitando principal-
mente poetas maranhenses, como também com outras temáticas, cinco 
individuais, e três com a escritora e atriz Linda Barros.

Pretendo continuar estudando e realizando performances, e quando 
esse momento tenebroso passar, me apresentar em escolas e eventos que 
falem de poesia, estou com esse propósito e espero poder concretizar.

ENTREVISTA COM A POETA SILVANA MENESES

POEMAS de Silvana Menezes
1. eu sou do sol
 o sol
é o que eu sei
 do seu fogo visível
que me leva às alturas
transforma minha natureza
 da sua luz poente
que não me apaga
é o ardor dos braços de Deus
 do seu silêncio escondido 
que fala comigo 
do mistério da palavra
 da sua face flamejante
emerge do meu ventre
e me traz o dia
 das suas farpas
que perfuram meus olhos
com os sonhos lá dentro
 da sua inigualável generosidade
que brilha todo dia
num tempo que nunca mais voltará
 do amor que emana
das suas mãos
escrevo esse poema
 nascente
me faz diferente.

2.
o meu abraço 

te mando embrulhado
em folha de papel almaço

fechada pra balanço.

3.
a vida breve
em quatro estações
como um haicai.

4.
no jarro azul
a orquídea lilás

diz que sol eu sou.

7.

não chores 
manhã que não nasceu
porque tenho em mim 
tuas vidraças transparentes
pássaros alçam voos
com minhas asas e meu olhar de horizonte

não chores 
tarde sem poente
teus olhos me espreitam 
com seus pássaros em um convite
para um périplo de existência

não chores 
noite sem sonhos
os pássaros dormem
mas acordam o dia.
8.

arrematei a vida 
e não é cartão postal
ledo engano, quem sabe
no próximo ano.

5.

eu 
e a palavra
calada
entre abismos
eu
e a palavra
alada
amor em liberdade.

6.

  esse mormaço
   de aço
  cobre a tarde
  com as palavras em revoada
  que aguarda o sol
  comover o poema.

Silvana Meneses em lançamento do seu livro O Sol da Palavra

*

Poeta Silvana Meneses: “A poesia me permitiu enxergar as moléculas das 
palavras.”
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A poeta caxiense/ludovicense, maranhense, Silvana Menezes é a 
nossa primeira entrevistada para esta seção, que será dedicada 
exclusivamente a entrevistas com personalidades da escrita, 

da pesquisa, da edição e do meio literário que venham desenvolven-
do um trabalho significativo para as letras e a cultura. São pessoas, 
artistas, que muitas vezes desenvolvem um grande trabalho até de 
forma silenciosa, com grande impacto sobre determinados círculos 
(inclusive dos “diluidores”) sem o conhecimento do grande público 
ou a repercussão que deveria, que poderia ter. A poeta Silvana Mene-
zes, que é também professora da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) com graduação em Química Industrial e doutorado em Zoo-
tecnia, membro da Academia Caxiense de Letras, é uma destas, em 
sua permanente tarefa poética há mais de trinta anos. Ela nos deu, 
portanto, a satisfação de ser nossa primeira convidada. Fiquemos 
com ela.
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“O prazer culpado de se deliciar com desastres
faz parte da natureza humana.”
Marques de Sade

na casa da moeda está tudo preparado
e amanhã não haverá troco
apenas o cheiro fresco do corpo tingido de segredos
e códigos.
já passam dos milhares 
                                 e faltam covas 
        quem as cava também precisa de uma, pois o       
                  horizonte acinzentou a esperança

a casa da moeda continua a todo vapor
alguém disse que precisava sofrer
ter o coração amordaçado
                             os  braços e pernas presos
no limite da fuga. 
na casa da moeda as máquinas não param
e o mundo continua doente nas filas
              sempre as mesmas portas 
                                   um dizer apertado.
                    
alguém pediu para ter o corpo aberto
pequenas perfurações
              feito estrelas na madrugada 
         o cheiro do novo lobo guará queimando
 sobre a pele dos funcionários
 papel fresco e mãos excitadas
caçam novamente
                           delírios de chuva. 
               doer pode ser a cédula nas mãos
 na casa da moeda não existe amor.

Ricardo Nonato. de livro inédito.

a-n-a

no meio da rua
ela rodopiava
com braços e pernas
em volta dos pescoços
verbo de carne e osso
crescendo dentro da boca

sua saia amarela
girassol noturno
a-n-a
quem dera teu nome
não fosse um poema

tenho uma navalha de afeto
enfiada na minha costela
sangrando alegria
nos becos da noite
- tremo de medo.

Adriana Gama de Araújo. TRaNSiTo. Olho D’agua 
Edições, 2019.

O DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE GUINLE

Para Astrid Cabral

Passeio pelas ruas tortuosas de minha mente
decrépita, falecida
preciso de um encanto
Vou ao parque Guinle no dia dos pequenos
e encontro crianças revirando minha sede de pedra
na aridez do deserto domesticável
Brincam, pulam, dançam
nos brinquedos do meu ser
amortecem minha vida mortal
Indomesticáveis patos no lago
decifram este sono lento de minha trilha
desdizendo a noite sombria das evasões
Meu refúgio
é a infância indecifrável desta linguagem
anterior à queda
basicamente ali, no segredo daquelas árvores frutificantes
que dão alento às brincadeiras mais pueris
das crianças tão doces como o deslizar dos patos em
águas de festa.

Alexandra Vieira de Almeida. O pássaro solitário. Penalux, 2020.

DYLAN THOMAS

Observo-te sentado na varanda
Dos teus sonhos e pesadelos
No chá da tarde que não veio

Percebo tua face levemente rósea
E nesgas de luz resplandecendo
Por sobre a tua mão insólita

Um olhar para dentro se forma
Nas veias da verdade passeia
Mágico, a construir teu império.

Abro o livro de toda a tua vida
Ao ver no espelho os pássaros
Que voltam felizes ao pouso seguro

Choro ao encontrá-lo vivo
No berço da mãe clandestina
A reler os versos de despedida

Rogério Rocha. A linguagem da ausência. No prelo, prev. 2022.

O SALMÃO

preciso como uma flecha ou melhor
como a boca de um bêbado vomitando
no nascedouro tangencia um balé bárbaro
entre moinhos torpes que o desafia
era para ser apenas o cruel destino 
o que o sol nomeia bastardas planícies

vertendo o sonho desovas na desordem
do espírito precioso pego de surpresa
são teus hinos harmônicos de misericórdia
entre a lança acesa dos dentes das feras
pousas trépido na metafísica do salto
como pássaro na solidão da natureza 

orientado pela beleza exótica que reluz  
sem precipitar distantes mares ou oceanos
mastigas a ansiedade para na contramão
suspirar no estuário límpido que nasceu
pura metáfora da existência sem cadeados
ou apenas o desejo inesperado de continuar

Bioque Mesito. Violetas dançam 
no playground. No prelo. 

Se as artes sentiram o 
efeito da pandemia, o 
que dizer dos artistas?

Tudo e muito mais. Falo 
isso em coro com Mano Bor-
ges, o maranhense cuja mú-
sica “Você É Tudo” chegou à 
novela “I Love Paraisópolis”, 
em 2015, pelas vozes da ban-
da Jammil e Uma Noites.

Sem aviso prévio, fomos 
todos obrigados a nos retrair, 
a nos distanciar uns dos ou-
tros. E os protagonistas da 
arte musical, em especial, a 
se “calar”. Ou seja, segurar a 
sua vibe. O motivo foi o avan-
ço da pandemia da Covid-19 
nestes dois anos.

Se o artista é aquele que 
“faz da arte uma profissão”, 
temos aqui um número con-
siderável de pessoas. Gente 
que precisa faturar para sua 
sobrevivência ou comple-
mentação da renda.

Sem sombra de dúvida, 
a música reúne o batalhão 
mais numeroso e mais baru-
lhento no universo das artes. 
Então como aceitar que essa 
arte tenha de se calar?! Justa-
mente ela que, calada, nos dá 
a sensação de vazio, de triste-
za, de não existir.

Uma angústia silenciosa 
me incomoda: o que dizer a 

Nietzsche (“Sem a música, a 
vida seria um erro”) diante 
do caos do silêncio musical?

Filosofia à parte, a música 
está em todos os cantos, em 
todos os corações. Nas igre-
jas, nos teatros, nas manifes-
tações sociais e folclóricas... 
nos barzinhos. No entanto, 
muitos artistas tiveram de 
calar a voz e guardar os ins-
trumentos. É claro que nem 
todos estão nessa situação, 
mas os que vivem exclusiva-
mente de suas apresentações 
(música ao vivo) formam 
uma plateia que, aqui, pode-
ria lotar o Arthur Azevedo.

Duas situações chamam 
minha atenção. A dos canto-
res e músicos, praticamente 
parados, e a dos admiradores 
da música. Estes, com seus 
smartphones entupidos de 
áudios e videoclipes musi-
cais! Em alguns momentos, 
sem saber o que e a quem 
ouvir. No repertório colorido 
com uma “caneta azul”, tudo 
conta: coisas engraçadas, 
coisas sem graça nenhuma. 
E a tão falada “qualidade” 
fica perdida nesse turbilhão 
de opções.

Aqui vale notar um ponto 
interessante: não sei de onde 
saíram tantos vídeos com 

músicas da segunda metade 
do século passado!

Mas a música não se calou 
totalmente. Ela escorre pelas 
redes sociais e pelas plata-
formas de streaming. Uma 
situação que força os artistas 
a trilhar novos caminhos. 
A seu favor, a inventividade 
aquecida por uma verve que 
os anima a criar e criar.

Sem renda, muitos tiveram 
de enfrentar uma corrida 
maluca para se encaixar nos 

editais do governo, produzir 
suas próprias LIVES, entrar 
em grupos para receber do-
ações em dinheiro ou cestas 
básicas.

Conversei com alguns ar-
tistas sobre essa condição. 
Suas palavras se vestem de 
tristeza diante da realidade, 
mas seus olhos não perdem 
de vista o novo horizonte, as-
sim que tudo isso passar.

Chiquinho França tem fei-
to praticamente de tudo em 

seu “home studio”: jingles, 
videoclipes, músicas novas, 
regravações. Só para o mo-
vimento Maranhão Musical, 
uma de suas iniciativas ge-
niais, produziu 78 vídeos. E 
desfila como nunca nas re-
des sociais. “Toda dificulda-
de acaba deixando experiên-
cias. Minha tristeza é saber 
que muitos estão passando 
necessidade e até fome”. 

Para Gerude, outro ícone 
da nossa música, a pande-
mia destruiu a efervescência 
musical da “ilha”. E conclui: 
“Eu consegui fazer algumas 
LIVES, uns dois projetos. Fui 
escapando com um pouco 
de direito autoral. Aprovei-
tei para revirar o meu baú e 
compor algumas coisas no-
vas”. E num tom de voz triste, 
refere-se ao “grande barato 
do artista, que é o público, o 
tá ali ao vivo”. Um barato que 
consiste nos aplausos, no 
famigerado “bis”, no “toca-
-mais-uma”.

Nesse cenário, vejo muita 
gente “se virando nos trin-
ta” nas redes sociais: Josias 
Sobrinho (músicas novas e 
vídeos de amigos cantando 
seus clássicos), Zeca Tocan-
tins (entrevistas e música em 
canal no YouTube), a banda 

Altas Doses (LIVES e 
videoclipes). E rodas de sam-
ba nas calçadas dos bairros.

Frequentadores de barzi-
nhos e amantes da dança de 
salão, minha esposa e eu fi-
camos com o coração aperta-
do diante do “som abafado” 
do mundo musical (shows, 
bailes, música ao vivo).

Felizmente já se pode ver 
as portas se abrindo a uma 
nova etapa na vida desses 
guerreiros. Carlos Berg está 
divulgando seus shows para 
quinta, sexta e sábado. O 
grupo Argumento, um dos 
mais requisitados, tem uma 
agenda semanal com cerca 
de sete apresentações.

O que se percebe nesse 
palco vazio é a esperança de 
uma apoteose em que os ver-
sos de Chico Buarque resso-
em efusivamente: A minha 
gente sofrida/ Despediu-
-se da dor/ Pra ver a banda 
passar/ Cantando coisas de 
amor.

A arte musical ao vivo e em 
cores é tudo e muito mais. 
Que volte logo, e volte com 
todo o gás!

Eloy Melonio 
é poeta e compositor
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