GUILHERME TORRES
APOSTA NA CARREIRA
Artista de apenas 22 anos tem
buscado se consolidar no
mercado cultural da Ilha P.6

São Luís, Terça-feira, 3 de outubro de 2017
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Divulgação

WILSON

Marques lança
o livro hoje,
às 15h

A CRIAÇÃO pela
ótica Tenetehara
Wilson Marques lança hoje, às 15h, na livraria Paulus, o livro “Criações - Mitos Tenetehara”,
no qual reúne contos da tradição oral do povo indígena maranhense para o público infantil

M

itos da tradição oral
dos índios Tenetehara,
povo indígena que habita regiões da Amazônia maranhense são o foco do livro
“Criações - Mitos Tenetehara” que o
escritor maranhense Wilson Marques
lança hoje, às 15h, na Livraria Paulus
(Rua do Passeio, Centro), às 15h. A
obra tem ilustrações de Luciano Tasso e sai pela editora Paulus dentro da
coleção Mistura Brasileira.
O lançamento será enriquecido
ainda por uma mostra fotográfica
com imagens produzidas pelo antropólogo João Damasceno Figueiredo, retratando costumes e festas
desse povo cuja cultura e tradições
são marcadas pela beleza e complexidade. O evento terá um público especial: cerca de 100 alunos do
Colégio Santa Teresa que se reunirão naquele espaço para tarde de
autógrafos, bate-papo com o autor
e contação de histórias.
O livro “Criações - Mitos Tenetehara”, reúne sete contos recolhidos
de um vasto repertório da tradição
oral Tenetehara, especificamente recontos de mitos de criação. “São mitos que já tinham sido recolhidos
antes por pesquisadores e que decidi recontar tendo como recorte a
criação segundo a visão destes índios. Uma forma de preservação da
memória deles que perpetuam sua
cultura, principalmente por meio
da oralidade”, diz Wilson Marques.
Sobre o livro, o antropólogo João
Damasceno Figueiredo escreveu em
texto de abertura da obra: “Dada a
grandiosidade do acervo da tradição oral Tenetehara, este livro deve

ser lido como um convite para que
o leitor mergulhe no universo de um
povo que, apesar dos imensos desafios, soube resistir às intrusões.
Que se modificou inevitavelmente
com o tempo e os contatos externos, mas sem perder sua essência,
que está na sua língua, nos seus
mitos e nas suas referências enquanto povo indígena”.

Livro aborda
costumes
indígenas
Lançamento terá
uma exposição
fotográfica
Obra é voltada
para o público
infantil
A obra de Wilson Marques traz
temas como as origens da agricultura, farinha, rede de dormir, da
mulher, da lua, canoa e da chuva.
O escritor ressalta que “Criações Mitos Tenetehara” é o segundo livro de sua autoria lançado este ano
e que aborda mitos indígenas. “O
primeiro, “Arte e Manha do jabuti”
foi lançado pela Autêntica é também é uma reunião de contos sobre o jabuti, reunidos a partir da tradição oral dos tenetehara, que também são conhecidos como Guaja-

jara”, ressalta Wilson Marques.
Obras
Wilson Marques é autor maranhense com diversos livros voltados para
o público infanto-juvenil. Entre suas
publicações destacam-se as aventuras de Touchê, personagem que é
profundo conhecedor da cultura e
história do Maranhão, e que tem sempre coisas interessantes para ensinar
aos garotos Rafael e Amarilda. É ainda autor de uma biografia do compositor maranhense João do Vale, de
livros em cordel, a exemplo de “A lenda do Rei Sebastião e o Touro Encantado” e “Os dois irmãos e o olu”.
“Criações - Mitos Tenetehara”
tem ilustrações do paulista Luciano
Tasso. Graduado em Comunicação
Social pela Escola de Comunicação
e Artes da USP, Tasso começou em
2007 a ilustrar livros para editoras,
vencendo, no ano seguinte, o Salão
Internacional de Desenho para a imprensa de Porto Alegre na categoria
ilustração editorial. Já ilustrou vários
títulos infantis e infanto-juvenis. Para ilustrar o livro de Wilson Marques,
Luciano Tasso conta que desenvolveu uma linguagem própria a partir
da combinação de formas básicas.
“Algo semelhante a encaixar letras
para formar palavras”, destaca. 

Serviço
O quê Lançamento de “Criações Mitos Tenetehara”, de Wilson Marques
Onde Livraria Paulus, Rua do Passeio,
Centro Quando Hoje, às 15h

