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8 ANOS DE ACADEMIA 
LUDOVICENSE DE LETRAS 
Ana Luíza de Almeida Ferro nos faz um convite 
para entendermos o que é a ALL

DILERCY ADLER - ENTREVISTA
A poeta fala de sua estrada poética nos últimos 
30 anos e apresenta seus projetos sobre Maria 
Firmina dos Reis.

NAURO MACHADO 
86 anos de nascimento
A GALERIA SACADA homenageia um dos nossos 
maiores poetas do último século.

NA TRILHA, HORIZONTES
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Academia Ludovicence de Letras 
8 anos da Casa de 

Maria Firmina dos Reis

No mês passado,  em 01/07/21, lançamos nossa 
primeira edição do SACADA LITERÁRIA, 
encarte do JPTURISMO que surge como uma 
nova voz, um grande passo no nosso jornalismo 
literário e cultural, e que, para lembrar um 
dos poemas do extraordinário poeta Nauro 
Machado, vem para “ocupar o seu lugar no 
universo” da discussão da atividade cultural, do 
pensamento crítico, da criação escrita.
 Seu primeiro número acendeu o 
entusiasmo de vários leitores e artistas, aos 
quais saudamos e agradecemos o precioso 
estímulo. Registramos abaixo algumas dessas 
falas, que tanto nos alegra pelo reconhecimento 
e nos motiva a continuar nessa trilha, que não 
é fácil, mas que certamente amplia todos os 
nossos horizontes.

Sobre o SACADA LITERÁRIA:
“O SACADA traz novos ares à arte nossa de 
cada dia. Um ótimo espaço para contemplar 
e viver as emoções estéticas do nosso tempo. 
Parabenizo essa iniciativa.”

Marcello Chalvinski, poeta e compositor 
(São Luís – MA)

“Sacada Literária, sem dúvida, um título 
apropriadíssimo para tão grandioso projeto. 
Referência justa a nossa arquitetura colonial.”

Layce Aguiar, produtora cultural (São Luís – MA)

“Essa sacada é um ace!”

Wilson Maceió, corretor de seguros (São Luís – MA)

Sobre a entrevista da poeta SILVANA 
MENEZES:

“Silvana querida, que entrevista linda, tudo que 
você diz soa como uma canção poética.
Suas poesias são uma reflexão.” 

Wanda Cunha, poeta e compositora  (São Luís – MA)

 “Silvana tuas respostas são poesias. Parabéns 
amiga! E parabéns a AJEB por tê-la entre nós.”

Sharlene Serra, escritora (São Luís – MA)

“Um espetáculo de mulher. Já vi uma de suas 
performances na Igreja dos Remédios,  achei 
fantástica.” 

Jane Mesquita, professora – Caxiense/ São Luís

Sobre a crônica O SOM DO SILÊNCIO:

“A angústia de muitos pela impossibilidade 
de exercer o seu labor é sentida pelo autor do 
texto e nos permite reflexões e estas atingindo 
a tristeza.”

Horácio Marinho Normando, advogado (São Luís – MA)

Membros da ALL presentes nesta foto: Acadêmicos da 1ª fileira (de baixo), da esquerda para a direita: - Ceres Costa Fernandes, Mário Luna Filho, Raimundo Campos, Irandi Leite, Dilercy Adler, Antonio Aílton, Clores Holanda.
Acadêmicos da  2ª fileira (de cima), da esquerda para a direita: Leopoldo Vaz, Antônio Brandão, Michel Herbert, Osmar Santos, Álvaro Urubatam Mello, Antonio Noberto, Roque Pires Macatrão, Raimundo Viana, Jucey Santana, Ana Luiza Ferro, João 
Batalha, Daniel Blume e Sanatiel Pereira. Ao lado da foto, Badeira da ALL.

ACERVO DE ANA LUIZA DE ALMEIDA FERRO.
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OLHARES & JANELAS
Ó GUERREIROS, MEU RELATO OUVI!

Poema de Gonçalves Dias 
(fragmento) 

I-JUCA PIRAMA*

MOSAICO
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Por  Ana Luiza Almeida Ferro*

A Academia Ludovicense 
de Letras é uma nau que 
tem singrado, com a au-

dácia dos desbravadores, as ricas 
águas da cultura e da literatura 
são-luisense. É uma construção 
coletiva, afirmando-se como um 
baluarte na defesa das tradições 
literárias maranhenses e, em 
particular, ludovicenses, na pro-
moção dos nomes consagrados, 
promissores ou imerecidamen-
te olvidados da literatura destas 
plagas e na valorização dos feitos 
e do legado da Atenas Brasileira.

Ó Guerreiros, meu relato ouvi! 
Muitos foram, da sacada do tem-
po, aqueles que sonharam com 
uma academia de letras em São 
Luís. Mas a entidade, nascida 
a 10 de agosto de 2013, no ber-
ço palaciano do Cristo Rei, em 
frente ao Largo dos Amores, na 
cidade fundada pelos franceses 
Daniel de La Touche e François 
de Razilly em 1612, é tributária, 
sobretudo, do sonho do pro-
fessor Wilson Pires Ferro, meu 
pai, da Universidade Federal do 
Maranhão, revelado em dois ar-
tigos de sua lavra, publicados no 
jornal O Estado do Maranhão. 
Um dos artigos, de 2012, outro 
de 2013, pugnando pela criação 
de certa Academia Ludovicense 
de Letras, sob a sigla ALL, dentre 
outras sugestões de denomina-
ção. O último artigo encontrou 
poderoso eco na professora 
Dilercy Aragão Adler, autora e 
coordenadora do projeto “Mil 
poemas para Gonçalves Dias”, do 
Instituto Histórico e Geográfico 
do Maranhão, a qual aceitou o 
desafio de converter a ideia em 
realidade, inserindo a proposta 
na programação em homena-
gem aos 190 anos de nascimento 
do grande poeta Gonçalves Dias, 
e coordenando os esforços e pro-
vidências para a concretização 
desse sonho, com o auxílio de 
valorosas mentes e mãos.

O cenário foi o auditório dos 
Colegiados Superiores do Palácio 
Cristo Rei, diante da praça em 
homenagem ao celebrado autor 
da “Canção do Exílio”. Os mani-
tôs não fugiram da taba. Anhan-
gá não pôde entrar, nem proibir 
sonhar. Sob o olhar de Tupã, ali 
se reuniram 25 intelectuais para 
o ato de fundação da Academia 
Ludovicense de Letras, uns por 
convite, outros como integran-
tes da Comissão Organizadora. 
Sou um desses fundadores. Não 
foi um fato isolado, mas um dos 
pontos altos da programação do 
evento “Mil poemas para Gon-
çalves Dias”, promovido pelo 
Instituto Histórico e Geográfico 
do Maranhão, pela Federação 
das Academias de Letras do Ma-
ranhão e pela Sociedade de Cul-
tura Latina. 

O projeto representou o derra-
deiro tributo do IHGM ao quadri-
centenário de fundação da capi-
tal maranhense.

A entidade possui Estatuto e 
Regimento Interno. O primeiro, 
aprovado em 14 de dezembro 
de 2013, quando foram eleitos 
a primeira Diretoria e o primei-
ro Conselho Fiscal. Roque Pires 
Macatrão foi o primeiro presi-
dente, tendo sido sucedido por 
Dilercy Aragão Adler, Antonio 
Noberto e Daniel Blume, atual 

capitão da nau ludovicense. As 
sessões ordinárias são mensais, 
regra essa que a pandemia, de-
safortunadamente, tem tornado 
de difícil observância. Vestimos 
capelo, de minha concepção, 
nas cerimônias oficiais. Nossas 
notícias fluem pela ALL em Re-
vista, sob a incansável batuta de 
Leopoldo Gil Dulcio Vaz.

Há quatro categorias de mem-
bros na ALL: efetivos, honorá-
rios, correspondentes e bene-
méritos. Na dos efetivos, há 40 
cadeiras, seguindo a tradição 
da Academia Francesa. Essas 
cadeiras são numeradas por or-
dem cronológica crescente de 
nascimento dos patronos, vultos 
da literatura maranhense, tais 
como o próprio Gonçalves Dias, 
os irmãos Artur e Aluísio Azeve-
do, Coelho Neto, Graça Aranha, 

Mário Meireles, Josué Montello, 
Lucy Teixeira, Conceição Aboud, 
dentre outros, selecionados por 
votação dos fundadores, na pro-
porção de um nascido em São 
Luís para cada não nascido, mor-
mente a partir de lista prepara-
da pelo professor Wilson Ferro, 
abrangendo dados sobre a vida e 
a obra de mais de 70 luminares 
das letras timbiras. De início, as 
cadeiras foram ocupadas por 
fundadores; outras o seriam por 
não fundadores, mas por indica-
ção de um dos 25, como é o caso 
de Ceres Costa Fernandes, numa 
fase de transição da ALL, ou por 
eleição, que é o sistema atual, 
pelo qual o confrade Antônio Ail-
ton ingressou no sodalício.

Há de ser ressaltado o perfil 
de pioneirismo e vanguarda da 
Academia Ludovicense de Le-

tras em vários aspectos, com 
destaque para a sua condição de 
primeira academia de letras ofi-
cialmente reconhecida da cidade 
de São Luís, com personalidade 
jurídica, assim como para a ine-
gável valorização, em perspec-
tiva histórico-comparativa com 
outras associações congêneres 
no Maranhão e mesmo no país, 
da contribuição da mulher para 
a cultura e a literatura da Atenas 
Brasileira. Essa valorização se 
anuncia na adoção do cognome 
de Casa de Maria Firmina dos 
Reis e se confirma à medida que 
exploramos as listas de patronos, 
fundadores e membros efetivos 
da Academia, apresentando seis 
nomes femininos no primeiro 
caso, três, no segundo, e sete, no 
terceiro. E culmina com a cons-
tatação de que a patrona da en-
tidade, a escritora Maria Firmina 
dos Reis, ela própria uma pionei-
ra escritora nacional, é a oitava 
estrela de uma constelação de 
grandes nomes da literatura ma-
ranhense retratada em seu bra-
são e na sua bandeira, ambos de 
minha autoria, sob o lema Savoir 
pour transformer. 

Seja promovendo eventos de 
literatura ludovicense ou ma-
ranhense ou publicando obras, 
seja participando ativamente de 
feiras literárias ou homenage-
ando personalidades da terra, 
a ALL ocupa hoje um proemi-
nente lugar no cenário cultural 
timbira, assentando-se em leito 
de folhas verdes. Gonçalves Dias, 
o Gigante do Largo dos Amores, 
inspiração para a fundação da 
Academia, contempla feliz o ho-
rizonte, do alto de sua palmeira, 
na certeza de que essa nau muito 
tem a navegar...

* Ana Luíza de Almeida Ferro é 
membro fundador da Academia 
Ludovicense de Letras (Cadeira nº 
31). Promotora de Justiça, escritora, 
historiógrafa, poeta, conferencista 
internacional, professora e Coorde-
nadora do Programa de Pós-Gradua-
ção da Escola Superior do Ministério 
Público do Maranhão (ESMP-MA), 
Doutora e Mestra em Ciências Penais 
(UFMG), Pós-Doutora em Direitos 
Humanos (Universidad de Salaman-
ca, Espanha), . E-mail: alaferro@uol.
com.br.

Breve narrativa sobre a Academia de Letras Ludovicense – ALL

•  DOIS NOVOS ACADÊ-
MICOS DA ALL –  No pró-
ximo dia 10/08/21, pró-
xima terça-feira, tomam 
posse conjuntamente na 
Academia Ludovicense 
de Letras os dois de seus 
mais novos membros, 
recentemente eleitos. 
O professor doutor em 
Psicologia Jadir Machado 
Lessa, que tem docência 
na UFMA e diversas publicações nas 
áreas de psicologia clínica com aborda-
gens existenciais e humanistas, toma-
rá posse na cadeira 37, patroneada por 
Maria da Conceição Neves Aboud. Já o 
professor e escritor José de Ribamar 
Neres, que é também um dos grandes 
pesquisadores da literatura brasileira 
de raízes maranhenses, tomará posse 

na cadeira 38, patroneada pela poeta 
Dagmar Desterro. As respectivas pos-
ses fazem parte da programação do 
8º aniversário dessa Academia e da V 
Semana de Literatura, promovida tam-
bém por essa instituição, na semana 
de 09 a 12/08/2021. 

• A ACADEMIA CA-
XIENSE DE LETRAS 
(ACL), também chama-
da de “Casa de Coelho 
Neto”, abriu edital para 
preenchimento de 05 va-
gas para seu sodalício. 04 
delas em razão do faleci-
mento de seus ocupantes, 
inclusive o do poeta Car-
valho Junior (cadeira 02), 
que vinha com bastante 
força se destacando na 
poesia contemporânea 
e partiu dom 35 anos. 
As demais vagas são as 
de Mílson Sousa Couti-
nho (cadeira 10), Jacques 
Inandy Medeiros (Cadei-
ra 11) e Raimundo Nona-
to Medeiros Silva (cadeira 

38). A 5ª vaga deve-se à 
mudança de condição 
associativa do acadêmico 
Antônio Augusto Ribeiro 
Brandão, que passa de 
membro efetivo a mem-
bro honorário, por soli-
citação, deixando vaga a 
cadeira de membro efeti-
vo. As inscrições vão até 
o dia 13 de agosto/2021, 
precisando ser caxiense 
nato u ter pelo menos 05 
anos de residência naque-
le município, bem como 
exercer notória atividade 
literária ou de relevante 
valor cultural. O e-mail 
da Academia Caxiense de 
Letras é: acaxiensedele-
tras@gmail.com.

Novos membros da ALL: Jadir Machado e José Neres

ALL no palacete Cristo Rei, onde tem sala cedida pela UFMA: Da esquerda para direita, na frente: Clores Holanda, Ana 
Luiza de Almeida Ferro, Dilercy Adler, Roque Pires Macatrão, Ceres Costa Fernandes, Antônio Ribeiro Brandão, Aldy 
Mello, Raimundo Gomes Meireles, João Batista Ericeira. Na fileira de trás: Leopoldo Gil Vaz, Michel Herbert, Raimundo 
Campos, Álvaro Urubatam Melo, João Francisco Batalha, Antonio Noberto, Raimundo Viana, Daniel Blume, Aymoré Al-
vim, Arquimedes Vale.

Membros da ALL em confraternização: Irandi Leite, Roberto Franklin, Ana Luji-
za Ferro, Dilercy Adler, Maria Thereza Azevedo, Clores Holanda, Ceres Fernan-
des e Jucey Santana.

Ceres Fernandes, Jucey Santana, Dilercy Adler, Miriam Angelim, Ana Luiza Fer-
ro, Clores Holanda.

Gonçalves Dias

[IV]

Meu canto de morte
Guerreiros, ouvi:

Sou filho das selvas,
Nas selvas cresci;

Guerreiros, descendo
Da tribo tupi

Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,

Guerreiros, nasci:
Sou bravo, sou forte,
Sou filho do Norte;

Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi.

[...]

Então, forasteiro, 
Caí prisioneiro 

De um troço guerreiro 
Com que me encontrei: 

O cru dessossêgo 
Do pai fraco e cego, 
Enquanto não chego 

Qual seja, - dizei!

Eu era o seu guia 
Na noite sombria, 

A só alegria 
Que Deus lhe deixou: 
Em mim se apoiava, 
Em mim se firmava, 
Em mim descansava, 

Que filho lhe sou.

Ao velho coitado 
De penas ralado, 

Já cego e quebrado, 
Que resta? - Morrer. 
Enquanto descreve 

O giro tão breve 
Da vida que teve, 
Deixai-me viver!

Não vil, não ignavo, 
Mas forte, mas bravo, 
Serei vosso escravo: 

Aqui virei ter. 
Guerreiros, não coro 
Do pranto que choro: 

Se a vida deploro, 
Também sei morrer.

[X]

Assim o Timbira, coberto de glória,
Guardava a memória

Do moço guerreiro, do velho Tupi.
E à noite nas tabas, se alguém duvidava

Do que ele contava,
Tornava prudente: “Meninos, eu vi!”.

*Em homenagem aos 198 anos de nascimento do poeta  
Gonçalves Dias, completados em 10 de agosto.
*Em homenagem ao aniversário da Casa de Gonçalves Dias, a 
Academia Maranhense de Letras – AML, fundada no dia 10 de 
agosto de 1908.

* I-Juca Pirama é considerado a obra-prima do poeta Gonçalves Dias. 
Foi publicado no livro Últimos Cantos, em 1851, no contexto do indianis-
mo do Romantismo brasileiro. É um poema que afirma a identidade e o 
nacionalismo brasileiro a partir da figura do índio como herói. De fundo 
narrativo, mas de evidente potência lírica, primor de forma, musicali-
dade, ritmo, seu centro é essa demonstração de força e de vida 
daquele que fala no poema e impulsiona a nossa alma e nossa 
alma, vigor e memória.

 FOTOS: ACERVO: ANA LUIZA DE ALMEIDA FERRO.
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POESIA E ENGAJAMENTO CULTURAL – ENTREVISTA

PAISAGEM 3

DILERCY ADLER 
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Poeta Dilercy Adler, este ano você comemora 30 anos de produção, 
comprometimento e engajamento poético.  O que a conduziu a essa 
trilha e a fez permanecer na poesia até hoje?

Em 1994 participei da “Segunda Antologia Poética” de “A Figueira”, 
Florianópolis/SC, organizada pelo já falecido e muito querido poeta, 
Abel B. Pereira, também membro da SCLB. Nessa Antologia o organiza-
dor fazia, para cada coautor, a seguinte interrogação: Por que escrevo 
poesias? Na época respondi: “A poesia sempre se impôs à minha vida. 
Até à adolescência eu organizava cadernos cheios delas. Depois da fa-
culdade deixei-a ‘um pouco de lado’. Mesmo assim, ela se fazia presen-
te. Mas os escritos dessa época ficavam dispersos, sem lugar específico. 
Passados alguns anos acho que não resisti ao seu poder de sedução 
e… me rendi! “Crônicas & Poemas Róseos-Gris”, o meu primeiro livro 
(1991), significa o marco da minha ‘reconciliação’ com a poesia, que, 
aliás, sempre foi um dos grandes amores da minha vida! É a poesia que 
me possibilita dizer: No frio e pálido papel/ eu me debruço/ debulho 
irrefutavelmente tantos prantos/quanto me custa! / degusto lenta e pra-
zerosamente / todos os sabores/ que me devassam e afloram/ corpo e 
mente/ quantos licores!… e o papel se enche / transborda vida!” In: “Po-
ematizando o Cotidiano ou Pegadas do Imaginário”, 1997.

Que concepção de poesia você percebe que vem trabalhando no 
decorrer de sua obra e quais as escolhas de caminhos de criação que 
tem feito?

Sou graduada em Psicologia, não tenho formação em Letras, por isso 
acredito que os caminhos escolhidos no meu trabalho literário adotam 
como suporte:  a vida, as pessoas, o mundo, tudo que me rodeia e me 
inspira, me inquieta, me seduz... veja a seguir o que diz o meu poema: 
“SEME(ANDO) Lavra na terra o sulco da vida/ lavra ideias/ lava a ‘culpa’ 
e o ‘pecado do mundo’ / limpa com ideias/ revolve o sumo do inominá-
vel/ com tuas ideias!” In: SEME... ANDO, dez anos, 2011. 

No poema INVASÃO declaro a minha sensação de quando sou lida: 
“Ao ser lida/ sinto-me invadida/ ...revolvida / como se todos adentras-
sem em mim/ mas em um “mim”/ que não sou eu sozinha/ sou eu sim/ 
com muita gente/ inteira e em pedacinhos/ um coletivo impregnado/ 
multicolorido/ multifacetado/ multiamado/ multireservado/ ...desco-
berto enfim!”  IN: Poematizando o Cotidiano ou Pegadas do Imaginá-
rio, 1997.

Assim, acredito que seja uma concepção de poesia predominante-
mente intimista, que expõe as emoções e sentimentos, o eu lírico tanto 
pessoal como de tantas outras pessoas, considerando que trabalhei na 
clínica psicoterápica por mais de 30 anos. O que me provocou e provoca 
muita inquietação, que traduzo em alguns poemas e nesse, a seguir, 
especificamente: “LIBERTAÇÃO/ Aprisiono o verbo/ devoro a “carne” 
/ - pecado humano-/ cerne do desejo/ tresloucado/ do fruto insaciavel-
mente/ insano!.../ aprisiono a dor/ em amargas palavras/ algemadas/ 
- cárcere privado -/ esvaziada/ da linguagem erótica .../ recrio liturgias/ 
procissões/ santos e rezas/ que se pretendem assépticos/ e no entanto/ 
mostram-se/ contagiam/ com os seus próprios/ venenos/  exoticamen-
te tóxicos!/ aprisiono o amor/ no papel A4/ que jaz/ na impresora/ do 
meu computador/ e digito/ tácita/  e indolentemente/ cada letra/ cada 
sílaba/ cada sentença/ cada cicatriz intensa/ da vida/ que se expõe/ e/ 
ao se mostrar/ completamente nua/ sem qualquer reserva/ se ergue/ se 
levanta/ alça vôo/ ... se liberta .../ e/ me liberta também!!”

IN: Desabafos... Flores de plástico... Libidos e Licores Liquidificados, 
2008.

Qual tem sido o ritmo de publicação de seus livros? Fale-nos um 
pouco dos projetos de publicação que tem em vista.

Em 30 anos consegui publicar 12 livros de Poesia,03 acadêmicos, 02 
biográficos e 01 de história infantil. Organizei 12 Antologias e a Exposi-
ção (poesia e fotografia-100 poemas-posters de 61 poetas maranhenses) 
que foi levada para outros Estados do Brasil e para o exterior, a exemplo 
de Milão/ Itália, México, Cuba, Uruguai e o livro da exposição, foi lan-
çado no Salão Negro do Senado. Tenho participação em mais de cem 
antologias nacionais e internacionais. Neste ano pretendo ainda fazer 
uma obra em comemoração aos meus 30 anos de publicação. No ani-
versário de 10 anos publiquei uma Antologia com alguns poemas esco-
lhidos dos 5 livros anteriores. Aos 20 anos optei por um projeto novo 
para mim: uma história infantil com os meus dois netos mais velhos, 

Daniel Victor com 12 anos e João Marcelo com 09, na época (hoje com 
22 e 19 respectivamente).

Você tem feito um trabalho reconhecido na criação de entidades 
como a Sociedade de Cultura Latina no Maranhão e no Brasil. Quais 
têm sido os significados mais fortes dessa participação?

É um trabalho que muito me honra, considerando que fui a Presiden-
te fundadora da SCLMA, em 1997 e em 2013 na programação dos “Mil 
poemas para Gonçalves Dias”, na programação de São Luís, fui empos-
sada na Presidência da SCLB.

Acredito que os efeitos mais significativos foram: no caso de a SCLMA 
integrar o nosso Estado ao conjunto das Estaduais, além do que organi-
zei no período, quatro antologias (com a participação de poetas do Ma-
ranhão, Brasil e do estrangeiro), além do “Informativo Praia Grande”, 
com tiragem bimestral (1998 a 2005) e o “Praia Grande Série Ensaios”. 
No caso da SCLB foi organizada uma Antologia cujo título “I Coletânea 
Poética da Sociedade de Cultura latina do Brasil: construindo pontes. 
Em comemoração aos 30 anos de fundação da SCLB”, o subtítulo, in-
tencionalmente, retrata a compreensão da finalidade maior da entida-
de: “construir pontes” entre as nações latinas e do mundo. Também já 
foram organizados dois Encontros Nacionais (Vitória/ Espírito Santo e 
São Luís/Maranhão) e um Internacional, em Carrazedo de Montenegro/
Portugal. O “V Encontro Nacional” estava programado para ser realiza-
do em 2020, no Rio de Janeiro, mas devido às condições sanitárias foi 
suspensa a sua realização. No entanto, continua na pauta de Encontros.  

Você é um dos ex-presidentes da academia ludovicense de letras, 
a academia da cidade São Luís do Maranhão, e foi uma das fundado-
ras. Qual a motivação principal que levou à criação dessa academia e 
quem contribuiu nessa estruturação?

 Costumo me fazer a seguinte interrogação: Por que a ALL foi fundada 
401 anos após a fundação da cidade de São Luís, considerando o grande 
contingente de intelectuais que o Maranhão concedeu e concede para 
o cenário literário brasileiro? Não seria por falta de nomes ilustres para 
patronear ou ocupar as suas 40 cadeiras. Por outro lado, se a ALL tivesse 
sido fundada algum tempo atrás, seria Maria Firmina a Patrona? Acre-
dito que dificilmente. Então quero crer que foi uma “trama do tempo e 
do destino”, esperando o momento em que a mulher tivesse vez e voz 
no cânone literário; que o Pássaro Sankofa Maranhense, Nascimento 
Morais Filho, tivesse desfeito o apagamento de Firmina. E a ALL nasceu 
no bojo de um Projeto proposto por mim ao Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Maranhão: “Mil Poemas para Gonçalves Dias”, cuja primeira 
edição, “Mil poemas a Neruda”, nasceu no Chile, com o escritor e anto-
logista Alfred Asís que a mim sugeriu que fizesse uma similar no brasil 
e eu aceitei a sua” provocação”. Claro que se faz necessário quantitativo 
razoável de pessoas para criar uma Academia de Letras ou realizar um 
Projeto como o “Mil poemas para Gonçalves Dias” (que abrangeu mais 
duas cidades, além de São Luís: Caxias e Guimarães), cada cidade com 
a sua programação.  O Projeto previa, além do lançamento das anto-
logias, incentivar outras atividades culturais, entre as quais a criação 
de entidades e organizações culturais. por isso muitas mãos se uniram 
nessas duas missões. No caso da ALL entre os confrades e confreiras 
que contribuíram para a sua estruturação podem ser citados: Leopol-
do Gil Dulcio Vaz, Wilson Ferro, Ana Luiza Almeida Ferro, Raimundo 
Nonato Campos Filho,  Alvaro Urubatan,  Aldy Mello de Araújo, Roque 
Pires Macatrão, Clores Holanda, Noberto da Silva, entre outros.  A ata 
de Fundação foi assinada por 25 intelectuais.

Outro ponto que tem feito parte do seu trabalho e engajamento é, 
perceptivelmente, a pesquisa e a divulgação sobre a obra e pessoa da 
escritora Maria Firmina dos Reis. Como se deu esse encontro e quais 
são os próximos grandes passos desse projeto.

O meu primeiro contato com Maria Firmina e encantamento pela 
vida e obra da autora deu-se na “V Semana Literária Maria Firmina 
dos Reis”, promovida pelo “Centro de Ensino Médio Nossa Senhora da 
Assunção”, localizado na cidade de Guimarães em 2012, ocasião em 
que fui divulgar o Projeto Mil Poemas para Gonçalves Dias e convidar 
Guimarães para se juntar a São Luís e Caxias no referido projeto.  Nes-
se evento vi, ouvi e vivi Maria Firmina na voz e interpretação teatral 
dos alunos da escola e me encantei!...  Voltei a São Luís determinada 
a buscar mais informações sobre ela e o encanto se fortaleceu. “Bebi” 
em várias fontes, dentre as quais louvo o incansável trabalho do nosso 
Pássaro Sankofa Maranhense, Nascimento Morais Filho. Em 2022 será 
comemorado o Bicentenário de nascimento de Maria Firmina, e já está 
delineado um pré-projeto, com envolvimento de várias instituições 
culturais, inspirado na grande comemoração de 1975, idealizada por 
Nascimento Morais Filho.

 Numa síntese possível, que mensagem você gostaria de passar com 
sua vida, sua palavra e sua poesia, para aqueles que por estas serão al-
cançados? 

Quero deixar o poema a seguir, por acreditar que ele diz muito do que 
sinto, penso sobre a sina de escrever...que é a de todo escritor:

Uma das pessoas de maior ativismo ou engajamento no cenário 
cultural do Maranhão tem sido inegavelmente a poeta, profes-
sora e pesquisadora Dilercy [Aragão] Adler. Ela completa agora 

três décadas de poesia, mas, além disso, já foi presidente da Acade-
mia Ludovicense de Letras, da Sociedade de Cultura Latina do Brasil 
e tem se dedicado de corpo e alma à pesquisa sobre sua patrona na 
cadeira 08 da ALL, a poeta e romancista Maria Firmina dos Reis. Ela 
tem levado com afinco o nome de Maria Firmina aos mais diversos 
lugares e discussões. Natural de São Vicente Férrer/Maranhão/Brasil, 
Dilercy nasceu em 07/07/1950. É Psicóloga, Mestre em Educação e 
Doutora em Ciências Pedagógicas. Ela tem publicados: 12 livros de 
poesia, 3 acadêmicos, 2 biográficos e 1 de história infantil. Organi-
zou 12 antologias e integra mais de cem antologias entre nacionais e 
internacionais. Convidamos essa mulher, mãe e avó incansável para, 
nesta quase pausa, compartilhar conosco sua fala, de seu labor e de 
sua alegria pelo que vive e faz.

ESCRIBA

Leio nas linhas do tempo
tudo que escrevi 
nas noites de solidão
nos domingos de praia e sol
na festa embalada por uma canção
na voz de uma criança que eu vi
acompanhada de um único violão...

escrevo ainda hoje
continuo a escrever 
ininterruptamente
não posso parar
e intempestivamente
escrevo nas linhas 
tortas 
retas
e curvas à minha frente ...
escrevo algo novo 
- inédito-
às vezes repito o velho
do espelho 
que me mostra 
as rugas do dia 
que se despediu inerte!

às vezes escrevo sobre restos
do que me sobrou
do dia esquálido
do ano que se foi em vão
daquela noite especial
de natal
ou dos dias e dias 
de um folião
bailando sozinho no salão
daquele triste carnaval!…

aí paro numa quarta-feira de cinzas qualquer
e olho ao redor de lado a lado
procuro na esquina
perscruto o prescrito 
e não encontro nada
não encontro ninguém
não me encontro mais também...

continuo procurando
continuo querendo ver
não importa muito o quê
só para continuar a sina
a sina solitária
           - mas cortês -
                      a sina de escrever!…

IN: Dilercy Adler. Antologia Poetas e Escritores Brasileiros – ACLAP-
TCTC, 2020.

 SENTIDOS

Me olha dessa maneira
                    que só os amantes sabem fazer
me enxerga fundo na alma
                    na intimidade maior de mim
me inala sentindo o cheiro
                    de amor no cio ao amanhecer
me sente voluptuosamente
                    com mãos devassas
                                            qual a argamassa
                                                             nas mãos do artista
me sente inteiramente tua
                    na fantasia da poesia
                                 que me inebria
                                                por vir de ti!

Dilercy Adler

Poeta Dilercy Adler em lançamento de projeto

Dilercy Adler, membro fundadora, efetiva e ex-presidente da ALL.
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NAURO MACHADO – 86 anos
“Ocupo o espaço que não é meu, 

mas do universo”
(Nauro Machado. Do Eterno Indeferido, 1971)

No último dia 02 de 
agosto, o poeta 
Nauro Machado faria 
86 anos. Faleceu 

em 2015, um monumental 
conjunto de obras, que sua 
esposa, a também escritora 
Arlete Nogueira tem 
arduamente feito questão de 
completar, com os inéditos 
que ele deixou. Na verdade, 
apesar de certa rejeição 
de sua poesia por bastante 
tempo, uma poesia visceral, 
de palavras duras e timbre 
trágico, conquistou depois 
ampla recepção e hoje tem, 
merecidamente, não poucos 
seguidores e admiradores.  
Nauro Machado é poeta que 
abala e impacta todos quantos 
se deparam com sua poesia. 
Recolhemos e trazemos aqui 
algumas poucas assertivas 
de sua fortuna crítica, 
para apresentá-lo àqueles 
poucos que porventura não 
o conhecem, ou mais uma 
vez relembrar sua escritura 
àqueles que já o conhecem, 
bem como não poderíamos 
deixar de dar este espaço, 
mesmo que tão breve, a um 
vislumbre do universo de sua 
alta poesia. Viva Nauro!

O PARTO 

Meu corpo está completo, o homem – não o poeta.
Mas eu quero e é necessário
que me sofra e que me solidifique em poeta,
que  destrua desde já o supérfluo e o ilusório
e me alucine na essência de mim e das coisas,
para depois, feliz ou sofrido , mas verdadeiro,
trazer-me à tona do poema
com um grito de alarma e de alarde:
ser poeta é duro e dura
e consome toda uma existência.

(Campo sem base, 1958)

UM NOVO PARTO

Minha vida, que é vã, muito pior seria,
não houvesse em pobre mesa o pão que oferto aos outros.
o pão deste poema que escrevo dia a dia
na germinação de um trigo a ser para todos,

a cada manhã de uma manhã desigual,
até que o verdadeiro homem após se farte 
no interminável verbo de uma única boca :
– o poema  é o sol que a humana noite quer,

que o cego, além da córnea, carrega por dentro,
querendo ver a luz que jamais nos morra,
no verdadeiro chão por onde ainda andamos
sem a calosidade falsa de humanos ossos.

(O pombo negro dos sobrados, 2020)

FILA INDIANA

Um atrás do outro, atrás um do outro,
ano após ano, ano após outros,
minuto após minuto, século
após séculos, continuam

(a conduzir seus madeiros
na perícia dos próprios dramas )

um atrás do outro, atrás um do outro
ano após ano, ano após outros,
minuto após minuto, século
após séculos, e de novo

“um atrás do outro, atrás um do outro ”
até a surdez final do pó.

(Nauro Machado. O calcanhar do humano, 1981)

NÓ GÓRDIO
Como um bofete na face de um morto,
como o sangue, as lembranças me acompanham.
Rios desaguam do meu cárcere,
trazendo o estrume das mais secas folhas.
Piqueniques em mim se realizam, 
merendas do remorso, quais lagartos
a descerem pela encosta da alma.
(os mortos voltam na noite de lua,
os mortos de lençóis embalsamados.)
Os barcos vão-me e vêm-me: as mesmas margens 
percorrem-me, desde o início de mim.
Aquele traz um nome: A eternidade;
aqueloutro: o naufrágio da esperança.
Como um  bofete na face de um morto,
como o sangue, o passado me acompanha.

(Ouro noturno, 1965)

“Sua lírica de cunho inti-
mista, na qual se destacam 
temas como a angústia, a 
existência, a individualida-
de, a consciência, a morte, 
também se volta, a diversos 
momentos, a temáticas de 
espectro mais social e po-
lítico, sobretudo quando o 
tema é sua cidade natal, São 
Luís do Maranhão.”

(Ricardo Leão. In: Nauro Machado. O 
pombo negro dos sobrados, 2020.)

TÔMOBLA FINAL

Como uma sombra
tapando um ombro,
como uma soma
na qual já tombo,

como uma tômbola
que a soma assuma,
um homem tomba
na minha tumba.

Eternos fâmulos
de quem nos soma,
talvez sejamos
apenas sombra.

E a dormir no Amo,
sem crânio e fêmures,
talvez sonâmbulos
nos recordemos.

(Nauro Machado. O pombo 
negro dos sobrados, 2020.)

“A complexa e multiforme problemática que alicerça seu 
fluxo poético tem as marca da contemporaneidade. Entre 
seus muitos componentes, citamos: consciência da dupli-
cidade de ser: homem/poeta; opção pela poesia das “entra-
nhas”, do “dentro”, das coisas e seres, por acreditar que a 
essência é decisiva para a plenitude da existência; valori-
zação da palavra poética como o único valor que redime a 
condição humana”

(Apresentação da Antologia Poética, INL, 1980, 
organizada por Nelly Novaes Coelho)

Poeta Nauro Machado, em depoimento aos jornalistas Luís Fernando Baima e João Ubaldo de Moraes, em 2007.

Nauro Machado aos 50 anos. In: Antologia Poética Nauro Machado, INL, 
1980, pretextuais.

GOOGLE IMAGENS

“...Alta e impressionante poesia.”
(Carlos Drummond de Andrade. In: Nauro Machado. Epicerum da 

clausura, 1985)

“Poeta marcado por uma angústia da individualidade e se-
nhor de uma voz inconfundível, ao mesmo tempo estranha 
e original, Nauro Machado vem publicando seus livro des-
de 1958, num ritmo constante, numa cadência uniforme e 
numa inquietação permanente. Sua semântica, se assim 
podemos nos expressar, palmilha, perplexa, as rotas da soli-
dão, além de banhar-se pelos relâmpagos de violentas ima-
gens, numa tempestade de perscrutação que beira o miste-
rioso e o abraço metafísico.”

(Hildeberto Barbosa Filho. Literatura na Ilha, 2004)

“[...]

Poesia: idade-média,

idade da pedra,

idade de adão.

Teu mundo 
amanhece 

diariamente.”
(Nauro Machado, Mamorra 

didática, 1979)


