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A Literatura Maranhense
Por Antônio dos Reis Carvalho

Para fixar as ideias e metodizar esta notícia, 
dividimos em três ciclos a literatura 
maranhense, muito embora não haja 

na realidade fatos decisivos e características na sua 
evolução capazes de representar as linhas divisórias 
de cada ciclo.

O primeiro ciclo vai de 1832 a 1868; principia 
com a célebre poesia de Odorico Mendes, Hino à 
tarde, publicada no Rio de Janeiro em 1832, e fecha-
se com a revista literária Semanário Maranhense, 
que suspendeu a publicação em 1868, tendo durado 
apenas dois anos. Os Primeiros Cantos, de Gonçalves 
Dias, vindos à luz no Rio de Janeiro, em 1846, são o 
livro representativo desse período. O segundo ciclo 
compreende cerca de vinte e seis anos, de 1868 a 
1894. A sua obra representativa é O Mulato, de 
Aluísio Azevedo, publicada em 1881, na cidade de 
São Luís. O terceiro ciclo, finalmente, vai de 1894 
até hoje. É iniciado com o livro de Inácio Carvalho, 
Frutos Selvagens, publicado em São Luís naquele 
ano. A obra principal deste período são os Mosaicos, 
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de Domingos Barbosa, publicados em 
São Luís, em 1808, se se abstrair o 
Canaã, de Graça Aranha, publicado no 
Rio de Janeiro, em 1904, livro de autor 
maranhense, pertencente, pela idade, 
mais ao segundo que ao terceiro ciclo, 
e pensado e escrito fora do Maranhão. 
Isto não quer dizer que equivalhamos 
as duas produções; absolutamente 
não. Os Mosaicos são um bom livro 
no gênero, mas não revelam corrente 
literária nova; simbolizam apenas a 
literatura local de agora. Canaã, ao 
contrário, é obra de inovador; por 
sua arte original é um livro único na 
literatura brasileira; mais por isso do 
que pelo próprio valor das ideias, marca 
nas pátrias letras, nova época. Com os 
Primeiros Cantos e O Mulato, Canaã 
forma uma grande trilogia pela qual 
o Maranhão assinala a sua influência 
preponderante na evolução literária do 
Brasil.
 Forçado, pelas condições de 
espaço e de tempo, a reduzir ao 
mínimo esta  memória sobre literatura 

Trata-se de 
um  pequeno 
equívoco, 
pois Canaã 
foi publicado 
por Graça 
Aranha em 
1902, mesmo 
ano que Os 
Sertões, de 
Euclides da 
Cunha. Duas 
obras que 
dão início ao 
período pré-
modernista 
nas letras 
brasileiras.
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de nossa terra natal, é impossível dizer de todos os 
autores e obras que a colocam entre as mais distintas 
pelo mérito intelectual de seus filhos. Assim, não 
só deixaremos de nos referir às produções que 
não são exclusivamente literárias – muito embora 
sejam prova exuberante do valor da intelectualidade 
maranhense manifestada pela palavra escrita, 
como os livros de Sotero dos Reis, Gomes de Sousa, 
Cândido Mendes, Henriques Leal, César Marques, 
entre os mais antigos, e Teixeira Mendes, F. Viveiros 
de Castro, Justo Jansen, Barbosa de Godóis, entre 
os mais modernos – mais ainda limitar-nos-emos a 
tratar dos autores e obras que nos parecem definir 
ou caracterizar cada uma das fases ou cada um dos 
movimentos parciais integrantes do movimento 
literário total.



 -14-

A Literatura Maranhense

PRIMEIRO CICLO

 A primeira etapa (1832-
1868) resume-se num 
grande prosador e num 

grande poeta: João Lisboa e Gonçalves 
Dias.
 JOÃO LISBOA (1812-1863) 
não escreveu poemas, não fez contos 
e novelas, não compôs dramas e 
comédias, mas nos seus escritos e nos 
seus discursos revelou todas as aptidões 
de um artista da palavra. A sua língua 
é pura e elegante. Lembra a de Vieira 
sem lhe atingir toda a incomparável 
beleza, mas também sem lhe imitar 
deploráveis sutilezas e preciosidades. 
Menos correto do que Sotero dos 
Reis na observância escrupulosa 
dos preceitos gramaticais, Lisboa é, 
contudo, um clássico escrevendo no 
século XIX. São de mestres da língua, de 
artistas do verbo escrito as páginas em 
que evoca as lides eleitorais do passado 
greco-romano, a figura heroica de 

O esnsaísta 
refere-se ao 
Padre Antônio 
Vieira, um 
dos mais 
importantes 
prosadores 
da Língua 
Portuguesa 
e um dos 
principais 
representates 
da literatura 
barroca.
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Manuel Beckman e a individualidade 
complexa, desigual e incoerente, mas 
sempre grandiosa do Padre Antônio 
Vieira.

GONÇALVES DIAS (1823-
1864) é o poeta por excelência do 
Maranhão e do Brasil. Produto genuíno 
das três raças em que se vem elaborando 
o povo brasileiro, filho de português 
e mameluca, trazendo na alma, a 
alma do ocidental já convulsionada 
por séculos de revolução, cujo 
desfecho a grande crise de 1870 tinha 
assinalado, e também a alma do índio 
e do negro, onde imperavam ainda 
as ingênuas crenças fetichistas e que 
viviam de sofrer a opressão do branco, 
Gonçalves Dias tornou-se o órgão 
poético dos antepassados, celebrando 
na lira imortal o amor humano, que 
a civilização medieval, em cujas 
tradições  se lhe fizera a educação, 
havia depurado e dignificado, e as 
virtudes características das raças 
oprimidas; a coragem indômita do 

Gonçalves Dias 
é considerado o 
Poeta da Raça 
na literatura 
Brasileira
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selvagem  e o coração magnânimo 
do negro. Refletindo as correntes 
literárias do momento, Gonçalves 
Dias foi um romântico, um dos 
iniciadores do romantismo brasileiro 
com Magalhães e Porto-Alegre, 
mas nos seus poemas guardou sempre 
a linguagem castiça de um clássico; 
chegou a ser quinhentista no século 
do romantismo; escreveu as Sextilhas 
de Frei Antão. Cultivando com rara 
maestria o verso e a prosa, criou entre 
nós o drama romântico Beatriz Cenci, 
Patkull, Boabdil e, principalmente, 
Leonor de Mendonça, se, por si só, 
lhe não justificam o renome, certo 
lho realçam mais. São, porém, os 
admiráveis Cantos a sua obra-prima. É 
neles que o poeta do amor e do índio 
ostenta todo o esplendor do estro. É 
neles que se acham os dois poemetos 
imortais como a língua em que foram 
escritos: I-Juca Pirama e Ainda uma 
vez - Adeus.

 A essas duas culminâncias da 
literatura maranhense em qualquer 

Domingos 
Gonçalves 
de 
Magalhães 
(1811-1882), 
autor de 
Suspiros 
poéticos e 
saudades é 
considerado 
pioneiro no 
Romantismo 
brasileiro

Manuel 
de Araújo 
Porto-Alegre 
(1806-1879) 
foi um dos 
fundadores 
da Revista 
Niterói, 
considerada 
um dos 
marcos 
iniciais do 
Romantismo 
no Brasil. 
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de seus períodos, junta-se, na fase que 
estamos apreciando, a plêiade chefiada 
por Trajano Galvão de Carvalho. 
Dizemo-lo assim, porque dos poetas 
que a constituem – Trajano Galvão, 
Marques Rodrigues, Gentil Braga, Dias 
Carneiro, Joaquim Serra, Franco de Sá 
– é Trajano o mais espontâneo, o mais 
harmonioso, o mais original, senão o 
mais correto. Quase todos eles formam 
o que Sílvio Romero chama poetas 
sertanistas ou campesinos.

 
TRAJANO GALVÃO (1830-

1864), lírico como Gonçalves Dias, 
consagrou o lirismo à vida do sertão. 
Em vez do aborígene é o negro em 
suas relações com o branco, o escravo 
vivendo nas fazendas que o poeta 
das Sertanejas celebra no verso. O 
Calhambola, A Crioula, Nuranjan, 
Jovino, são poemetos inspirados 
exclusivamente nas cenas do sertão, 
todas repassadas de amor pelo escravo, 
todas verdadeiros hinos em prol da 
abolição. O Calhambola é a idealização 

Sílvio Romero 
(1851-1914) 
é ao autor da 
História da 
Literatura 
Brasiliera, 
publicada 
em vários 
volumes e na 
qual estuda a 
produção de 
vários autores 
maranhenses.
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do negro que, fugindo à escravidão, se 
embrenha nas matas preferindo viver 
livre na selva a ser escravo entre os 
brancos. A Crioula canta os amores 
da escrava e do feitor; e Nuranjan, 
as cismas da virgem cativa. Jovino 
dramatiza a vingança da escrava contra 
o senhor lascivo que lhe mata a filha a 
chicote por ela recusar aceder a seus 
libidinosos desejos. Todas estas poesias 
primam tanto pela naturalidade e 
originalidade da inspiração como 
pela beleza da forma. Gonçalves Dias 
poderia assiná-las e Gonçalves Dias, no 
seu gênero, nada produziu que se lhe 
compare. O poeta do sertão completou 
o cantor do índio.

DIAS CARNEIRO (1832-1895) e 
JOAQUIM SERRA (1838-1888) são, 
depois de Trajano Galvão, os poetas que 
mais celebraram o sertão maranhense. 
As cenas do campo e Um coração de 
mulher provam-no sobejamente. Mas 
entre eles notam-se diferenças capitais, 
traduzidas nos próprios títulos dos dois 

Joaquim 
Serra, um dos 
maiores nomes 
do jornalismo 
brasileiro.
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poemas. Em Carneiro, sobressaem as descrições do 
meio físico. Os heróis do seu poema desaparecem ou 
mal avultam na imensidade dos quadros. Em Serra, 
dá-se o contrário. O episódio romanesco destaca-se 
no meio das descrições, que apenas lhe servem de 
cenário. Difere também a linguagem de ambos. O 
cantor das Cenas do campo trata a língua com mais 
cuidado, verseja com mais correção, é, porém, menos 
brilhante; ao passo que o autor de Um coração de 
mulher tem uma imaginação; seu verso é mais 
espontâneo e fluente.

Completando o grupo dos bardos campesinos, 
distinguem-se MARQUES RODRIGUES (1826-
1873) e GENTIL BRAGA (1836-1876), cuja musa, 
não obstante inspirar-se às vezes na vida rural, já 
muito se afasta de tal inspiração, quando comparada 
a dos seus antecessores. É o que se vê do Curupira, 
de Marques Rodrigues, e São José de Ribamar, de 
Gentil Braga. Mas inspirando-se ou não nas lendas, 
usos e costumes maranhenses, todos os poetas desse 
grupo celebram, além do amor, a natureza brasileira 
através da natureza maranhense. Suas produções 
contam espécimes do mais belo lirismo. Atestam-no: 
A lua, de Trajano Galvão; O orvalho, de Gentil Braga; 
Pelo Itapecuru, de Dias Carneiro; Rastro de Sangue, 
de Joaquim Serra; e O Brasil, de Marques Rodrigues, 
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essas quatro sextilhas em que o poeta 
maranhense canta com entusiasmo e 
beleza, o céu e a terra, as coisas e os 
homens do Brasil.

FRANCO DE SÁ (1836-1856), 
contemporâneo dos poetas sertanistas, 
mas sem ser tal por nenhuma das 
suas produções, como lírico pertence, 
todavia, ao mesmo cenáculo. Na sua 
curtíssima existência, mal esboçou os 
talentos poéticos em algumas poesias 
amorosas e humorísticas, como Nênia, 
Amor e Namoro, Meus namoros 
de Olinda, sem falarmos nos versos 
patrióticos do 7 de setembro.

Três outros poetas distintos entre 
si e de cada um dos que enumeramos 
completam a série de individualidades 
seletas que caracterizam o primeiro 
ciclo da literatura maranhense: Manoel 
Odorico Mendes, Frederico José 
Correia e Joaquim de Sousa Andrade.

ODORICO MENDES (1799-
1864) é cronologicamente o primeiro 
poeta maranhense. Simboliza a 
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transição entre o período clássico e romântico da 
literatura portuguesa no Brasil do norte; o que 
coincide com o próprio advento dessa literatura. Uma 
só produção original: o célebre Hino à tarde, serve de 
marco a essa transição; mas as traduções de Virgílio 
e Homero, vazadas nos moldes clássicos, muito 
embora posteriores aos Cantos de Gonçalves Dias, 
são as verdadeiras obras poéticas de Odorico, as que 
constituem monumentos da literatura maranhense 
ainda não influenciadas de todo pelo romantismo. 
Digam o que disserem os censores dessa obra do 
escritor maranhense, representa ela documento 
imorredouro de quanto a língua portuguesa, não 
obstante o seu caráter analítico, pode aproximar da 
admirável concisão do latim e do grego, sem perder a 
própria vernaculidade.

FREDERICO CORREIA (1817-1881), autor  
das Inspirações poéticas, publicadas no Maranhão, 
em 1848, dois anos depois dos Primeiros cantos de 
Gonçalves Dias terem vindo à luz no Rio de Janeiro, 
mas composto antes de 1842, é um poeta de transição 
com Odorico Mendes; ao inverso deste, porém, é mais 
romântico do que clássico. Seu sentimento poético é 
quase sempre baldo da espontaneidade característica 
dos bons poetas, mas revela-lhe a cultura literária 
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superior à de muitos dos seus êmulos 
da escola maranhense.

SOUSA ANDRADE 
ou SOUSÂNDRADE (1838-
1902) destaca-se entre os poetas 
maranhenses pela singularidade, 
íamos dizer esquisitices da sua forma 
poética. É prova deste acerto o bizarro 
e obscuro poema Guesa Errante. 
Inspirando-se numa lenda indiana, 
o poeta canta com entusiasmo a 
opulenta natureza americana e o seu 
herói indígena. É quase magistral 
na descrição dos quadros: a aurora, 
o crepúsculo, a tempestade. Faz a 
apoteose do selvagem e condena-lhe à 
opressão pelo conquistador europeu. 
Mas, confuso e singularmente original 
no desenvolvimento do assunto, torna-
se frequentes vezes incompreensível; 
fatiga o leitor e, em vez de comovê-
lo, provoca-lhe o riso. Contudo estes 
defeitos atenuam-se e até desaparecem 
nas suas outras produções, aliás 
anteriores, nas Eólias e nas Harpas 

Joaquim 
de Sousa 
Andrade, o 
Sousandrade, 
atualmente é 
reconhecido 
como um 
poeta inovador 
dentro 
das letras 
brasileiras, 
sendo objeto 
de diversas 
pesquisas.
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selvagens. Nessas coletâneas se não encontram talvez 
páginas de um esplendor poético comparável às que se 
destacam excepcionalmente entre as singularidades 
do Guesa Errante, mas atestam ambas que a musa 
de Sousândrade não era sempre obscura e bizarra.

SEGUNDO CICLO

O segundo ciclo da literatura maranhense 
abrange a geração nascida nas duas 
primeiras décadas do século do último 

semi-século, de 1850 a 1870. Então não é mais o 
Maranhão um centro literário como no período 
anterior. Os literatos maranhenses são sobretudo 
literatos brasileiros apenas nascidos no Maranhão. 
Mal ensaiam as letras já se retiram da terra natal e, 
na sua maioria, vão viver no Rio de Janeiro. Inferior 
à fase precedente por lhe faltarem individualidades 
que lhe sejam o que para aquela forma Gonçalves 
Dias e João Lisboa, o segundo momento conta 
maior número de escritores de valor e mais variadas 
manifestações literárias. A poesia propriamente dita 
é representada por Teófilo Dias, Raimundo Correia, 
Hugo Leal, Adelino Fontoura, Euclides Faria, Teixeira 
de Sousa, Teixeira Mendes. O romance, por Celso 
Magalhães, Aluísio Azevedo, Coelho Neto e Graça 
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Aranha. O teatro, por Artur Azevedo. 
De todas estas individualidades, a obra 
literária que se ressente da influência 
local, que tem caráter maranhense, é a 
de Celso Magalhães e depois a de Artur 
e Aluísio Azevedo. Uma delas até, 
Raimundo Correia, é exclusivamente 
poeta brasileiro. Filho intelectual 
da metrópole nem sequer viveu os 
primeiros anos em terra maranhense. 
Quase não chegou a nascer no 
Maranhão, pois veio à luz a bordo de 
um vapor quando sua família se retirava 
para o Rio de Janeiro. Entretanto, nem 
por isso deixa de ser maranhense e de 
figurar como tal nesta resenha.

RAIMUNDO CORREIA (1860-
1911) é o Gonçalves Dias do segundo 
ciclo literário, se não pela natureza e 
pelo valor, certo pelo prestígio nacional 
de seu estro. Entre os mais notáveis 
parnasianos brasileiros distingue-se 
pela subjetividade da inspiração. Sua 
musa, menos acessível à vulgaridade 
do que a dos seus pares, conseguiu, 
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no entanto, tornar-se popular através 
de alguns sonetos mortais como As 
pombas e Mal secreto.

TEÓFILO DIAS (1854-1889), 
apesar de ter escrito no Maranhão 
os seus primeiros versos – Flores e 
amores – é, como seu eminente tio, 
mais um poeta brasileiro do que um 
poeta maranhense. Como Gonçalves 
Dias e Trajano Galvão simbolizam 
respectivamente dois momentos do 
romantismo nacional, o indianista 
e o campesino, Teófilo Dias encarna 
a reação parnasiana. As Fanfarras 
inauguraram uma nova época na poesia 
brasileira. Mas o parnasianismo de 
Teófilo não sacrifica a emoção à forma. 
O poeta é um romântico que traduz as 
mais intensas emoções na mais perfeita 
linguagem. Comprovam-no duas 
obras-primas no gênero: A Matilha e 
as Procelárias, a idealização do amor 
sensual em todo o seu impetuoso 
transbordamento, e a glorificação 
revolucionário do gênio. Teófilo é, por 
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assim dizer, um romântico parnasiano.

HUGO LEAL (1857-1833) e 
ADELINO FONTOURA (1859-
1881), dos quais só o primeiro publicou 
livro de verso – Rosas de maio - 
são dois líricos delicados, formados 
na escola de Teófilo Dias. Adelino 
Fontoura, principalmente, sabe aliar 
a espontaneidade e a delicadeza da 
emoção com o bem acabado da forma. 
O Vácuo, Celeste e Fruto proibido 
são modelos de inspiração lírica e 
expressão parnasiana.

EUCLIDES FARIA (1816-1911) é 
a sátira maranhense. Ficaram célebres 
as suas Cartas a Compadre Lourenço, 
folhetim em verso onde com graça e 
sem maldade levemente brincava com 
as pessoas conhecidas, descrevendo 
espiritualmente fatos pitorescos da 
capital. Cultivou também a sátira 
pessoal, mordente e apaixonada, 
escrevendo Os retratos a giz, nos quais 
expunha à irrisão pública personagens 

Adelino Fontoura

Euclides Faria 
notabilizou-
se mais pela 
polêmica 
com  Aluísio 
Azevedo na 
época da 
publicação de 
O mulato. Sua 
obra hoje está 
praticamente 
esquecida, 
contudo foi 
um excelente 
escritor 
satírico.
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de influência política no seu meio, e a 
quem atribuía injustiças de que fora 
vítima. Os versos de Euclides Faria têm 
a incorreção e a simplicidade da musa 
popular. Escrevendo versos líricos 
como os das Brisas da Amazônia, o 
poeta é o mais correto, porém menos 
espontâneo, menos emotivo. Seu nome 
figurará sempre, na literatura local 
do Maranhão, como poeta satírico, o 
popular humorista do Todos bebem e 
do Todos furtam.

TEIXEIRA DE SOUSA (1852-
....) é uma figura à parte na literatura 
maranhense e na literatura brasileira. 
Inaugurou a poesia social inspirada 
nas ideias filosóficas e científicas. 
Como Teófilo Dias, é Teixeira de Sousa 
um tipo representativo da reação 
antirromântica; mas, enquanto o autor 
das Fanfarras exprime tal reação 
melhorando os processos métricos, 
aperfeiçoando a forma, descurada 
antes na maioria dos românticos, 
o poeta de Os dois anfiteatros 

Teixeira de Sousa 
faleceu em 1923.
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simboliza-a como cantor de novos 
ideais. Sob este aspecto suas produções 
literárias, essencialmente inspiradas 
em motivos sociais, abrangem duas 
categorias: na primeira, o poeta, 
ainda não de todo desprendido da 
filosofia metafísica, deixa transparecer 
nos seus cantos vestígios de crenças 
mortas; na segunda, chegado à 
plenitude da emancipação mental, 
livre do ontologismo espiritualista 
ou materialista, ficções poéticas, 
misticismo ou materialismo. São 
magníficos modelos destas duas formas 
de poesia social Os dois anfiteatros, 
Naturae vox, Ave! América, Amor e A 
Humanidade. Sílvio Romero proclama, 
com razão, Os dois anfiteatros “uma 
das poesias do gênero mais belas que 
existem em língua portuguesa”.

A Teixeira de Sousa, na sua 
última maneira de poetar, deve-se 
juntar TEIXEIRA MENDES (1855- 
....) que, todo entregue ao apostolado 
sistemático da Religião da Humanidade, 
mais pensador do que poeta, tem, 

Raimundo 
Teixeira Mendes  
faleceu no Rio 
de Janeiro, em 
1927, aos 72 
anos de idade.
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todavia, composto e publicado poesias 
exclusivamente inspiradas no culto 
novo. São espécimes: o Hino à Amor, 
A dor sem nome e A hora terrível, as 
duas últimas poesias consagradas a 
comemorar a morte de Auguste Comte 
e Clotilde de Vau, como fundadores 
do Positivismo, sem incluir o Hino ao 
trabalho, ainda inédito.

A este grupo de poetas reúne-se o 
de romancistas, inaugurado com Celso 
Magalhães, a que se seguem Aluísio 
Azevedo, Coelho Neto e Graça Aranha.

O romance maranhense surgiu 
de fato, pela primeira vez, na segunda 
fase literária e surgiu realista, 
idealizando uma vida campestre 
nos seus mínimos pormenores. Um 
estudo de temperamento, de CELSO 
MAGALHÃES (1850-1879), que, 
aliás, só foi publicado incompletamente 
anos depois de escrito e após a morte do 
autor, é na prosa o que as Sertanejas, 
de Trajano Galvão, são no verso. 
Ambos são modelos dessa poesia real, 
simples e tocante da vida no sertão, 
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vazada através de duas almas de 
artistas. Não se recomenda Um estudo 
de temperamento pela pureza clássica 
da língua; ao contrário, se lhe notam 
infrações à disciplina gramatical, 
mas entretanto mostra no autor 
notável faculdade de observação; não 
observação superficial, mas profunda, 
minuciosa, como talvez se não encontre 
em muitos escritores naturalistas. 
Sente-se que o romancista descreve o 
que viu e que soube ver o que descreve. 
Há na literatura maranhense poucas 
páginas descritivas comparáveis 
à Floresta, capítulo em que Celso 
Magalhães desdobra aos olhos do 
leitor os quadros imponentes da selva 
brasileira.

O que Celso Magalhães fez com 
os tipos, usos e costumes do interior, 
ALUÍSIO AZEVEDO (1857-.....) 
realizou com os tipos, usos e costumes 
da capital. Um estudo de temperamento 
tem por teatro Viana, cidade do sertão; 
a ação de O Mulato passa-se em São 
Luís, cidade marítima, capital da então 

Aluísio Azevedo 
faleceu em 1913, 
na Argentina.
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província, hoje estado. Um e outro são dois livros 
essencialmente maranhenses, representam com 
precisão a literatura local.

O Mulato, primeiro livro de Aluísio Azevedo em 
ordem cronológica, sem contarmos Uma lágrima 
de mulher, que o precedeu, de um ano, o é talvez 
na escala do merecimento. Pensado e escrito no 
Maranhão, aos vinte anos, em plena efervescência 
de uma luta político-religiosa em que se digladiavam 
retrógrados e revolucionários, clericais e anticlericais 
pelas colunas de A Civilização e de O Pensador, 
dois jornais tornados célebres na imprensa local, O 
Mulato reproduz o meio e a época com admirável 
naturalidade e raro vigor de ideias e de linguagem. O 
autor fez de seu herói o mártir do velho preconceito 
contra os homens de cor, porventura mais inveterado 
no Maranhão do que noutras regiões do Brasil. 
Raimundo, O Mulato, superior, embora pelo espírito 
e pelo coração, é vítima da fatalidade que o fez nascer 
da união ilícita de uma negra escrava com o senhor. 
Ao desenho de cada uma das personagens, em que 
se descobrem não só tipos verdadeiros da sociedade 
maranhense, mas também se refletem as ideias 
anticlericais e antirreligiosas do autor, juntam-se 
magníficos e fiéis quadros de usos e costumes de 
São Luís, como a belíssima descrição das festas de 
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São João, realizadas num arrabalde da 
capital.

O livro de Aluísio causou escândalo 
no Maranhão. Os clericais atacaram-no 
com veementes insultos, revidando-lhe 
a sátira tremenda com que os injuriou 
no tipo repelente do Cônego Diogo. A 
sociedade maranhense ressentiu-se 
das audácias iconoclastas do jovem 
escritor.

Esta reação até certo ponto 
explicava-se. Como quer que seja, 
porém, O Mulato, pela forma e pelo 
fundo, é um livro de incontestável valor. 
Com ele, pode-se dizer, foi inaugurado 
definitivamente o naturalismo no 
Brasil. É para esta nova corrente 
literária o que são para o romantismo 
os Primeiros Cantos, de Gonçalves 
Dias.

Os dois outros nomes que formam 
com Aluísio Azevedo a tríade notável 
dos romancistas filhos do Maranhão, 
pertencem realmente à literatura geral 
do Brasil. São eles Coelho Neto e Graça 
Aranha.

O Mulato, 
de Aluísio 
Azevedo, é 
considerado 
como sendo o 
marco inicial 
da estética 
naturalista 
na literatura 
brasileira.
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COELHO NETO (1865-....), o 
mais copioso dos escritores brasileiros 
de todas as épocas, autor de cinquenta 
livros sem ter ainda cinquenta anos, 
em nenhuma das suas obras, a não ser 
no Sertão, idealiza homens e coisas do 
Maranhão. Da terra natal veio para o 
Rio de Janeiro ainda na infância e foi 
no Rio que se lhe formou o espírito e o 
coração. O que nele é maranhense é a 
capacidade mental. Os produtos dessa 
capacidade, são, porém, estranhos 
ao Maranhão e em grande parte até 
estranhos ao Brasil. Coelho Neto é 
sobretudo um escritor universalista, 
como bem lhe chama Sílvio Romero. 
Cultiva todos os gêneros literários e 
inventa por toda a parte a ação dos seus 
contos e romances, dramas e comédias, 
adotando as mais diversas correntes 
literárias. Há nele, entretanto, um 
caráter predominante que o torna único 
entre os literatos da língua portuguesa: 
é o talento verbal, a magnificência da 
sua palavra, a pompa luxuriante do 
seu estilo. É por isso que em todas as 

Coelho 
Neto, que foi 
aclamado como 
sendo o Príncipe 
dos Prosadores 
Brasileiros, 
faleceu no Rio 
de Janeiro, em 
1934
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suas obras o que mais se admira são as 
páginas rendilhadas da sua inesgotável 
fantasia, as que pertencem ao gênero 
das Baladilhas e Rapsódias, livros de 
estreia, em que o escritor mostra-se tal 
como deveria ser sempre: o admirável 
burilador da frase. Esta qualidade 
explica-lhe os principais defeitos. Às 
vezes o seu estilo, por muito brilhante e 
aprimorado, por demais magnificente, 
torna-se precioso e rebuscado. Mas 
estas falhas quase desaparecem 
na imensidade de sua obra, onde a 
carência de pensamentos profundos, 
a falta de um grande ideal estético, é 
em parte compensada pelas belezas da 
expressão.

GRAÇA ARANHA (1868- ....) 
ainda é menos maranhense do que 
Coelho Neto. Ao contrário do seu 
compatrício e coestaduano, é quase, 
por assim dizer, o menos copioso 
dos escritores brasileiros de todas 
as épocas. Possui apenas dois livros, 
tendo mais de quarenta anos: Canaã 

Graça Aranha 
faleceu no Rio 
de Janeiro, em 
1931.
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e Malazarte, um romance e um drama. Num e 
noutro certo patenteiam-se as qualidades nativas 
do maranhense, os dotes de espírito que distinguem 
os filhos do Maranhão, mas nenhum possui, senão 
excepcionalmente, os caracteres da literatura local. 
Os episódios de Canaã passam-se no Espírito Santo 
e as cenas de Malazarte, no Rio de Janeiro. Demais 
são ambos livros simbólicos. Graça Aranha não é 
romântico nem naturalista o sentido exclusivamente 
literário destes termos. Influenciado pelas literaturas 
do norte europeu, principalmente pela obra de 
Ibsen, a sua arte é essencialmente simbólica. Milkau 
e Lentz, os heróis de Canaã são encarnações de 
filosofias diversas, pensadores discutindo em meio 
da opulenta natureza brasileira. Canaã é, por isso, 
menos um romance que um diálogo filosófico. O 
autor soube, porém, tirar-lhe a aridez adornando-o 
com a fantasia de episódios romanescos, descrições 
vivas e bem feitas dos fenômenos da natureza e os 
atrativos de um estilo puro e elegante. Os livros 
de Graça Aranha são obras originais na literatura 
brasileira. Pintam novas ideias sociais através de 
símbolos individuais. Canaã e Malazarte aliam a 
emoção estética ao pensamento filosófico. Não há 
neles a preocupação única de fazer arte pela arte. 
Ao contrário, o autor consagra o talento poético ao 
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sentimento social. Pode-se divergir das suas ideias 
sociais, mas se lhe deve reconhecer o mérito de fazer 
delas objeto de arte.

Antes do romance, surgiu no Maranhão o teatro. 
Foi Gonçalves Dias quem nos criou escrevendo os 
dramas românticos a que já nos referimos: Beatriz 
Cenci, Leonor de Mendonça, Patkull e Boabdil. Mas 
do teatro maranhense propriamente dito, tomando 
por assunto ação e caracteres maranhenses, a mais 
antiga manifestação é Bequimão, de Sabas da Costa, 
publicado em 1866 contra o despotismo industrial. 
Joaquim Serra alguns anos depois escreve também 
duas peças, as comédias – O jogo das libras e Pomba 
sem fel. Entretanto, a não ser Gonçalves Dias, cujo 
renome de poeta eclipsou o de dramaturgo, nenhum 
desses autores dramáticos, todos pertencentes 
ao primeiro ciclo, impulsionou tanto a literatura 
dramática, consagrando-se com excepcional 
dedicação ao teatro, como Artur Azevedo, uma das 
figuras representativas da segunda fase da literatura 
maranhense e o maior comediógrafo do Maranhão e 
do Brasil.
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ARTUR AZEVEDO (1855-
1909) não é apenas um comediógrafo 
maranhense, mas um comediógrafo 
brasileiro nascido no Maranhão. 
Como comediógrafo maranhense, 
representante exclusivo da literatura 
local, é autor de duas peças sempre 
representadas e sempre aplaudidas:  
Amor por anexins, obra dos quinze 
anos, e Uma véspera de Reis, ambas 
imaginadas e escritas no Maranhão. 
Como comediógrafo brasileiro é 
festejado autor de inúmeras peças de 
todos os gêneros: a revista, a burleta, 
o vaudeville, a alta e a baixa comédia. 
Entre as suas numerosas produções 
sobressaem: A Joia, A Almajarra, O 
escravocrata, A Capital Federal, A 
fantasia, O badejo ou O Bandolim, O 
retrato a óleo, O dote, Vida e morte – 
sem contar a tradução de três comédias 
imortais: A escola dos maridos e 
Sganarello, de Molière, e O casamento 
de Fígaro, de Beaumarchais.

Nem sempre a sátira cômica de 
Artur Azevedo, escrevemos algures, 

Trata-se aqui 
de um novo 
equívoco em 
relação às 
datas, pois o 
dramaturgo, 
contista, poeta 
e jornalista 
Artur Azevedo 
faleceu  no dia 
22 de outubro 
de 1908, 
no Rio de 
Janeiro.

Molière 
- nome 
artístico de 
Jean-Baptiste 
Poquelín, um 
dos maisores 
comediógrafos 
da história do 
teatro.

Pierre-
Augustin 
Caron de 
Beaumarchais 
(1732-1799) 
- dramaturgo 
francês.
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converge a um fim moral imediato ou mediato, e até 
pode determinar às vezes um resultado inteiramente 
negativo, mas o certo é que, na sua maior parte, se 
destaca o talento dramático do artista, ainda mesmo 
quando cedendo  às exigências de um público sem 
gosto, de plateias cujo sentimento estético está 
embotado, tergiversa nas suas opiniões de escritor, 
contraria a própria inspiração e faz composições 
que em nada concorrem para sustentar-lhe o mérito 
artístico. Ninguém como ele conhece melhor a 
técnica especial e complexa de escrever um diálogo, 
dispor uma cena, arranjar uma situação ao mesmo 
tempo natural e cômica. As minúcias mais íntimas 
da composição dramática lhe são familiares. Tudo 
faz esforço natural, natural e espontaneamente, 
sem rebuscamento de linguagem ou artifícios 
amaneirados para armar efeito. Escritas em boa 
prosa ou em belos versos, as peças de Artur revelam-
lhe o belo talento de escritor, manifestado ainda em 
numerosos contos e poesias soltas. Além de tipo 
representativo da literatura dramática, Artur Azevedo 
figura entre os nossos melhores poetas e prosadores, 
primando entre eles pela graça e espontaneidade de 
seu estilo, tão simples e tão natural que o seu defeito 
ser por vezes demasiado vulgar. Contos efêmeros, 
Contos possíveis, Contos fora de moda, Contos 
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possíveis, Contos fora de moda e Rimas, sem incluir 
as inúmeras produções espalhadas pela imprensa 
periódica, justificam plenamente esta opinião.

TERCEIRO CICLO

O terceiro ciclo da literatura maranhense 
compreende os escritores nascidos 
nas duas primeiras décadas da última 

geração do século passado, 1870 a 1890. Começaram 
a florescer nas vésperas da Proclamação da República. 
Inaugurou-se de fato em 1894 com a publicação dos 
Frutos selvagens, de Inácio de Carvalho. Este novo 
ciclo retoma a tradição do primeiro. A maior parte 
dos escritores nasceram e vivem no Maranhão. Se o 
novo cenáculo não possui mesmo valor intelectual e 
social do primeiro, se nele faltam individualidades 
comparáveis aos homens daquele tempo, possui, 
todavia, apreciáveis beletristas em verso e prosa. A 
poesia propriamente dita é representada por Aluísio 
Porto, Inácio de Carvalho, Inácio Raposo, Maranhão 
Sobrinho, Costa Gomes, Vieira da Silva, Humberto 
de Campos e Correia de Araújo; a prosa, por Antônio 
Lobo, Viriato Correia, Domingo Barbosa e Astolfo 
Marques.
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ALUÍSIO PORTO (1871-1893), 
poeta essencialmnte lírico, cultivou 
não só o lirismo pessoal, do que 
deixou primores, mas ainda o lirismo 
universal, o que é comum a todos os 
tempos, escrevendo as admiráveis 
estrofes dos Poemas do coração, 
poesia imortal que um grande poeta 
teria glória em assinar.

INÁCIO DE CARVALHO 
(1872-......), muito embora tenha 
surgido publicamente quando Aluísio 
Porto já havia conquistado o renome 
de poeta, consideramo-lo o iniciador 
da segunda fase literária por seu livro 
Frutos selvagens, publicado em 1894, 
pois Aluísio [Porto], falecido um ano 
antes, não deixara livros; apenas poesia 
esparsa nos jornais de São Luís.

Os Frutos selvagens, apesar dos 
defeitos comuns a livros de estreia, 
revelam um poeta espontâneo e de 
variada inspiração. Versejando sobre 
diversos temas, no entanto, o lirismo 
pessimista de dez anos depois, sob a 

Inácio Xavier 
de Carvalho 
nasceu em 26 de 
agosto de 1871 
e faleceu no Rio 
de Janeiro, no  
dia 17 de maio 
de 1944, aos 72 
anos de idade.
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influência da escola decadente, devia 
produzir as Missas Negras. Neste 
intervalo, o poeta progrediu sempre. Se 
bem que muitas vezes extravagante, a 
ideia neste livro é quase sempre original 
e vigorosa, e a forma sempre perfeita. 
Em Missas Negras, se não encontra o 
suave lirismo que inspirou nos Frutos 
selvagens, os delicados sonetos, Flores 
murchas, Flor eterna, No crepúsculo, 
Absens, mas se nos deparam primores 
plásticos, traduzindo embora 
pensamentos satânicos, ideias de 
ceticismo e desespero, desalentos e 
ódios, como: O cão, Fim de ano, Não, A 
um rico, A um jogador, Para trás. Da 
musa de Inácio de Carvalho destaca-se 
ainda, entre as produções não reunidas 
em volume, uma das mais belas poesias 
maranhenses, A mulata, digna de 
figurar ao lado de A crioula, de Trajano 
Galvão.

INÁCIO RAPOSO (1875-...) 
autor das Protofonias e dos Cânticos, 
é um poeta lírico; mas seu estro não se 

Inácio Raposo 
faleceu em 1944
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expande somente em versos de amor, voa mais alto; 
idealiza quadros históricos ou místicos, cenas da 
natureza, temas sociais e morais. É assim que, ao lado 
de Maria e Safirinas, estrofes românticas que evocam 
reminiscências da grande lira de Gonçalves Dias em 
Ainda uma vez – adeus e Teus olhos, ao lado de A 
pérola e de O orvalho, modelos de lirismo simples 
e comovente; admiram-se – As flores do campo, 
quadro vivo e saudoso da natureza maranhense; o 
sonho macabro, ao mesmo tempo ficção e símbolo, 
intitulado  Até as pedras se encontram; Fidélia,  
apoteose do amor conjugal em versos magníficos, 
segundo um episódio da história árabe; O outeiro 
da cruz, poemeto rico de entusiasmo cívico e beleza 
de expressão em que o poeta, melhor do que Gentil 
Braga e Augusto Colin, que celebraram o mesmo 
tema, canta a vitória do Maranhão contra as armas 
holandesas. Inácio Raposo é um poeta sóbrio e 
correto: não rebusca termos preciosos nem rimas 
esquisitas; não verseja sobre ideias extravagantes; 
sua forma é simples e raras vezes vulgar.

 MARANHÃO SOBRINHO (1879-...), 
autor das coletâneas Papéis velhos e Estatuetas, é 
o representante mais completo da escola simbolista 
no Maranhão. O seu simbolismo, porém, é menos 
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extravagante, mais sensato, menos 
bizarro e mais compreensível do que o 
dos mestres franceses. Destes recorda o 
menos enigmático e mais sentimental; 
lembra a musa de Verlaine, talvez o 
mais poeta dos poetas malditos. Mas, 
se em Maranhão Sobrinho a ideia é 
simbólica, o sentimento é romântico 
e a forma é parnasiana. O mar, Morte 
do lírio, Ave Maria, Crepusculares, 
Vênus, Sonhos, Poetas malditos, Vale 
acordado, Ânsia inocente, O enterro, 
Rosas, rosas, rosas... são belos 
espécimes desse ecletismo poético. 
Um caráter distintivo dos Papéis 
velhos e das Estatuetas encontra-se 
no emprego abusivo do enjambement. 
Nisto se parece o autor com o poeta 
do Guesa Errante, que, de passagem 
digamo-lo, pela bizarria e obscuridade 
de expressão, foi decadente antes dos 
decadentistas.

COSTA GOMES (1879-...), autor 
dos Pâmpanos e alabastros, é por 
excelência o sonetista dos galanteios 

José Américo 
Augusto 
Olímpio 
Cavalcanti dos 
Albuquerques 
Maranhão 
Sobrinho 
faleceu 
em 1915. 
Atualmente é 
considerado 
um dos mais 
importantes 
nomes da 
estética 
simbolista no 
Brasil.

Antônio da 
Costa Gomes 
nasceu em 1880 
e faleceu em 
1916.
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e madrigais. A sua lírica consagra-
se quase exclusivamente a cantos de 
amor sensual ou platônico. Entretanto, 
através desse lirismo profundamente 
pessoal destacam-se-lhe composições 
sobre temas líricos gerais e belos versos 
inspirados na natureza maranhense. 
Entre as primeiras distinguem-se os 
imaginosos e comoventes sonetos: 
Assombro, Supremo arranco, Louca, 
Criança, Muda, Amor Moderno, 
Apaixonada; entre os últimos, as 
descrições tão exatas quanto poéticas 
delineadas nas quadras de A tarde de 
Itapeua e nas quintilhas descritivas 
do sítio “Boa Fé”. Sem primores 
excepcionais de forma, o estilo poético 
de Costa Gomes é fácil e espontâneo 
como a sua inspiração.

VIEIRA DA SILVA (1882-....), 
autor das Poesias, é um poeta sem 
grandes voos, mas de um encantador 
e delicado lirismo. Dos seus versos de 
amor, e o são quase todos, muito nos 
comovem, apesar da trivialidade do 

Armando 
Vieira da Silva 
nasceu em 
1887 e faleceu 
em 1940.
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assunto, pela beleza, pela garridice 
das imagens, pela doçura dos ritmos 
e espontaneidade das rimas, às vezes 
pobres, mas nunca forçadas. Tais os 
belíssimos sonetos Cigana e Lázaro. 
Não merecem menos louvores o quadro 
campestre Carro de bois e Ante uma 
árvore. É um lírico como Costa Gomes, 
talvez menos poeta, porém mais artista.

HUMBERTO DE CAMPOS 
(1883-....), com o seu livro Poeira... 
alista-se entre os líricos parnasianos. 
Canta o amor com sentimento e arte: 
Vemo-lo nos sonetos Tua beleza, 
Confissão e Tu. Inventa contos líricos 
como A borboleta e essa simples e 
formosa História de um jarro. Realiza 
quadros regionais de belo vigor 
dramático, como A morte de um 
seringueiro.

CORREIA DE ARAÚJO (1885-
...), um dos mais moços, senão o mais 
moço dos literatos maranhenses, seria 
no verso o que na prosa é Domingos 

Humberto 
de Campos 
nasceu  em 25 
de outubro de 
1886 e fale-
ceu no Rio de 
Janeiro, em 05 
de dezembro 
de 1934, aos 
48 anos.
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Barbosa, se à espontaneidade 
fulgurante do seu estro juntasse a 
indispensável correção da linguagem. 
As suas coletâneas Harpas de fogo 
e Evangelho de moço são livros que 
caracterizam um verdadeiro poeta, 
transbordante de emoções grandiosas 
e de esplêndidas e novas imagens, 
mas também desorientado e desigual, 
esquecido até de comezinhos preceitos 
gramaticais. Parece-nos um epígono 
embrionário de Luís Delfino. Há nela 
algo dos voos e das quedas do admirável 
e admirado cantor das Três irmãs. A 
par do verso magnífico, da imagem 
original e emocionante se nos deparam 
o cacófato e o solecismo. Entretanto, 
destes vícios mais graves estão libertas 
muitas de suas composições, cujos 
outros defeitos desaparecem ou se 
atenuam diante da beleza e do vigor da 
inspiração. A esta categoria pertencem 
O poeta divino, Do cimo da montanha, 
Olhando os astros, Versos a Portugal, 
sem falarmos nos belos sonetos líricos 
A minha irmã, Em desespero e Alma 

O professor 
Jomar Moraes 
advertiu que o 
nome correto 
do autor 
de Harpas 
de fogo é 
Raimundo 
Corrêa de 
Araújo, poeta 
que faleceu 
no dia 24 de 
agosto de 1951.

Luís Delffino 
(1834-1910) 
foi um médico 
e poeta cata-
rinense que 
não publicou 
nenhum livro 
em vida, mas 
teve grande 
aceitação entre 
seus pares.
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de mulher.

ANTÔNIO LOBO (1870-
....), poeta e sobretudo orador, não 
nos consta que haja reunido em 
volume seus versos e discursos. 
Figura nesta resenha como prosador, 
como romancista da Carteira de um 
neurastênico. Muito embora seja este 
o seu trabalho de fôlego, onde se vê 
que o autor envidou esforços para 
produzir um bom livro capaz de sagrá-
lo definitivamente homem de letras, 
todavia, não nos parece que o novelista 
tenha feito esquecer o orador e o poeta. 
O neurastênico de Antônio Lobo não 
é o tipo concreto, mas uma entidade 
abstrata, um caso clínico imaginário, 
arquitetado por informações colhidas 
em compêndios de patologia nervosa. 
Além disso, era dispensável tal 
personagem. Todo o romance poderia 
existir sem ele. Outro tanto não diremos 
das cenas e figuras locais. Sem possuir a 
visão profundamente analítica de Celso 
Magalhães, nem o vigor descritivo de 

Antônio Lobo 
faleceu em 24 
de junho de 
1916. Sobre 
ele, o escritor 
e historiador 
Carlos Gaspar 
escreveu a 
biografia 
intitulada 
O senhor 
Antônio 
Lobo, na 
qual comenta 
detalhes da 
vida e a obra 
desse   poeta 
e pesquisador 
maranhense.



 -48-

A Literatura Maranhense

Aluísio Azevedo, Antônio Lobo revela 
qualidades de observador e narrador 
que não colocam mal a Carteira de um 
neurastênico a par de Um estudo de 
temperamento e de O mulato. Sob este 
aspecto, os capítulos que tratam da 
livraria do Ramada são dos melhores 
do livro. Ali se registram com flagrante 
verdade hábitos característicos da vida 
maranhense na capital. É de notar-
se também a página dramática sobre 
a maternidade de Mariana, a rameira 
de profissão. Aqui, como em outros 
capítulos, percebe-se o orador através 
do novelista. Antônio Lobo representa, 
em sua terra natal, um centro em 
torno do qual se congrega a maioria 
dos jovens autores. Versado em letras 
contemporâneas, lido em escritos 
filosóficos e científicos da atualidade, 
mas baldo em cultura científica 
propriamente dita, Antônio Lobo 
manifesta no seu romance o resultado 
das suas prediletas e variadas leituras. 
Vê-se-lhe no livro o erudito inspirando 
e guiando o romancista. Como quer 

Em 2019, o 
romance Um 
estudo de 
temperamento 
foi editado 
e publicado 
pela Academia 
Maranhense 
de Letras, com 
a organização 
do escritor 
Lourival 
Serejo.
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que seja, o autor da Carteira de um 
neurastênico é um dos mais brilhantes 
e operosos literatos do Maranhão de 
hoje.

VIRIATO CORREIA (1880-...) é 
o contista do sertão. Os Minaretes, seu 
primeiro livro, e ainda hoje aquele que 
o recomenda. São uma coletânea de 
narrativas inspiradas quase todas em 
fatos e lendas sertanejas. Num estilo ao 
mesmo tempo espontâneo e brilhante, 
natural e quente, o contador desenrola 
aos olhos do leitor empolgado cenas 
palpitantes da vida em toda a sua miséria 
trágica, como esses fortes episódios 
dramáticos que são os belos contos 
– Sinhá Dona, Incesto e Morfético. 
Viriato é um naturalista no sentido 
restrito do termo. Pinta a natureza 
física e moral, o mundo exterior e 
interior em toda a sua plenitude 
objetiva com fidelidade e beleza. O que 
lhe pode censurar é o defeito comum 
aos naturalistas materialistas: buscar 
do natural o que mais excita o egoísmo; 

Viriato Correia 
nasceu no dia 
23 de janeiro 
de 1883, em 
Pirapemas, e 
falceu no Rio 
de Janeiro, 
no dia 10 de 
abril de 1967, 
aos 83 anos. 
Atualmente, 
seu livro mais 
conhecido é 
o romance 
de formação 
intitulado 
Cazuza.
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idealizar sobretudo as manifestações 
da sexualidade.

DOMINGOS BARBOSA (1880-
...) é um dos melhores prosadores do 
Maranhão atual. Em pureza e concisão 
de linguagem cremos nenhum outro o 
excede. Seu estilo simples e elegante 
demonstra estudo especial dos mestres 
da língua. É o que conhecemos da 
leitura de Mosaico, coleção de contos 
tão pequenos quanto bem feitos. O 
autor é naturalista sem ser puramente 
objetivista, como o é Viriato Correia. 
Para Domingos Barbosa, a natureza é 
apenas um tema. O objeto idealizado 
não é o que lhe prepondera na arte, 
mas as consequências subjetivas dele. 
O que preocupa o escritor é a ilação 
do fato natural descrito, a moralidade 
do conto, velada e implicitamente 
subentendida. Descrevendo A roça, 
narrando Um sonho, pintando Um 
anarquista, a impressão que nos deixa 
é a das misérias da escravidão, das 
decepções da imaginação, das fraquezas 

O escritor 
Domingos 
Quadros 
Barbosa 
Álvares 
faleceu no Rio 
de Janeiro, 
no dia 26 de 
dezembro de 
1946.
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da natureza humana. Em todas as suas 
produções transparece também leve e 
graciosa, às vezes pungente ironia, um 
fino humorismo à maneira de Eça de 
Queirós. Nas Silhuetas, miniaturas 
biográficas de algumas notabilidades 
maranhenses, sobressaem as mesmas 
qualidades o observador e estilista.

ASTOLFO MARQUES (1880-
....) é o cronista do Maranhão, dos seus 
arrabaldes e subúrbios. A notícia exata 
e minuciosa de episódios da cidade 
no passado próximo ou no presente, 
os usos e costumes da população, 
principalmente das classes mais 
pobres, fazem o objeto exclusivo e 
único dos seus contos. Tanto em A vida 
maranhense como em Natal não se 
encontra propriamente a idealização, 
mas a reprodução fiel da realidade. Os 
lugares e personagens conservam até 
os seus próprios nomes. Ao lerem-se 
os contos de Astolfo Marques tem-se a 
impressão de estar lendo notícias reais 
do Maranhão. Com mais estro e melhor 

Eça de Quei-
rós, escritor 
realista da 
literatura por-
tuguesa, autor 
de O Primo 
Basílio e de O 
Crime do Pa-
dre Amaro.

Raul Astolfo 
Marques 
nasceu  em 
São Luís  ,no 
dia 11 de 
abril de 1976 
e faleceu na 
mesma cidade, 
no dia 20 de 
maio de 1918, 
aos 42 anos.
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estilo seriam deliciosos. Entretanto 
produzem no leitor, se maranhense, doce 
sentimento de saudade; se estranho, 
agradável sensação de interesse pelas 
coisas e pessoas do Maranhão. A vida 
maranhense  e Natal são dos livros 
mais representativos da literatura local 
do Maranhão de agora.

******

 Nos três períodos literários 
que acabamos de esboçar figuram 
nomes femininos que se não devem 
olvidar numa resenha da literatura 
maranhense. São as poetisas MARIA 
FIRMINA DOS REIS (1825-...), no 
primeiro ciclo; MARIA CRISTINA 
ALVES DE OLIVEIRA AZEDO 
MATTOS (1855-...), no segundo, autora 
da coletânea Amor e desventura; 
LEONETE DE OLIVEIRA, no terceiro, 
autora dos Flocos. A estes três nomes 
juntam-se os de algumas outras que não 
deixaram livros ou não nos publicaram 
ainda, como Jesuína Augusta Serra (1º 

Maria Firmina 
dos Reis, 
autora do 
romance 
Úrsula, 
nasceu em São 
Luís, em 1822 
e faleceu em 
Guimarães, 
em 1917

Segundo 
estudo do 
professor 
Clóvis Ramos, 
Maria Cristina 
Azedo Mattos 
faleceu 
em 1889 
e Leonete 
Oliveira 
nasceu em 
1888 e faleceu 
em 1969.
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ciclo), Mariana Luz (2º ciclo) e Laura 
Rosa (3º ciclo).

Incorporados ao movimento 
literário maranhense devem ser 
também alguns estrangeiros, entre 
os quais três europeus que adotaram 
o Maranhão para segunda pátria: o 
dinamarquês Martinos Hoyer (1825-
1881) e os portugueses Manuel de 
Bethencourt (1855-...) e Francisco 
Pacheco (1872-...). Hoyer figura 
no primeiro ciclo; Bethencourt, no 
segundo; Pacheco, no terceiro.

O dinamarquês não era um 
literato propriamente dito, mas um 
industrial que formou o espírito no 
Maranhão, na convivência assídua de 
João Lisboa, e cultivou as letras em 
obras de economia, política e finanças.

Os portugueses, ao contrário de 
Hoyer, estabeleceram-se no Maranhão 
com o espírito já formado. Francisco 
Pacheco, o último chegado, tem 
exercido atividade intelectual análoga 
à de Hoyer, publicando opúsculos de 
caráter prático. Manuel de Bethencourt, 

Falecido 
em 1916, 
Manuel de 
Bethencourt 
foi uma das 
maiores 
influências 
intelectuias de 
Antônio dos 
Reis Carvalho
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sem ter publicado livro algum é, contudo, dos três, o 
que mais tem influído na evolução literária.

Entre as inúmeras produções desse raro 
espírito, todas espalhadas por jornais e revistas, 
destacam-se em meios das propriamente literárias 
estes espécimes: o belíssimo soneto Cismando e os 
contos Suzana no banho e Vestido de noivado.

 Ao lado dos poetas e prosadores que já citamos 
figuram outros muitos sobre que a escassez do tempo 
e a natureza deste resumo não permitem referência 
especial. Entre estes sobressaem: no primeiro ciclo, 
Lisboa Serra, Vieira da Silva, Túlio Beleza, Cunha 
Rabelo, Reis Raiol, César de Berredo, Augusto Colin, 
Vieira Ferreira, Miguel Quadros, Benício Fontenele, 
Nuno Sousa, Severiano de Azevedo, Sabas da Costa; 
no segundo, Joaquim Teixeira de Sousa, Juvêncio 
Auto Pereira, José Antônio de Freitas, Francisco 
Viveiros de Castro, Dunshee de Abranches, Américo 
Azevedo, Carlos Rogo, João de Deus do Rego; no 
terceiro, Montrose Miranda, Joaquim Belmonte, 
Heráclito Matos, Walter Sabino Broadbent, Euclides 
Marinho, Agostinho Reis, Francisco Serra, Luso 
Torres, Lisboa Filho, Alfredo de Assis, Luís Carvalho.

Completando esta resenha da literatura 
maranhense, é preciso recordar a influência 
exercida pela imprensa periódica. No primeiro ciclo, 
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distinguem-se A Revista e A Chronica, nas quais 
tersaram armas em memorável debate político os dois 
mestres da língua, Sotero dos Reis e João Lisboa, onde 
colaboraram Sousândrade, Sabas da Costa e Celso 
Magalhães, e que encerra a primeira fase literária. No 
segundo ciclo, avultam A Civilização e O Pensador, 
órgãos respectivos dos clericais e revolucionários, 
onde brilharam entre os primeiros Euclides Faria e o 
Padre Raimundo Alves da Fonseca, filho do Piauí, mas 
maranhense pelo espírito e pelo coração, e, entre os 
últimos, Manoel de Benthencourt e Aluísio Azevedo. 
No terceiro ciclo, finalmente, distinguem-se, como 
periódicos exclusivamente literários, O Século, A 
Philomathia, Os Novos e a Revista do Norte, onde 
com Manoel de Benthencourt, nos dois primeiros, 
figuram Antônio Lobo, Aluísio Porto, Inácio de 
Carvalho, Francisco Serra, Astolfo Marques, Viriato 
Correia, Domingos Barbosa e toda a nova plêiade de 
beletristas maranhenses.

A história de todo este movimento literário, 
registram-na quatro livros maranhenses: O 
Pantheon, de Henriques Leal; Um livro de crítica, 
de Frederico Correia; Sessenta anos de jornalismo, 
de Joaquim Serra; Os novos atenienses, de Antônio 
Lobo. O primeiro e os dois últimos são o panegírico 
de todos os que manejaram e ainda manejam a pena 
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no Maranhão. Um livro de Crítica, 
ao contrário, é um libelo tremendo 
contra quase todos os glorificados no 
Pantheon.

Sem pretendermos fazer crítica 
dessas críticas, justo é ponderar 
que aqui, como sempre, a verdade 
é a média desses extremos. O 
Maranhão nunca produziu gênios 
como Henriques Leal faz supor e o 
próprio Frederico Correia admite, 
classificando  como tal Gonçalves 
Dias. Nenhum intelectual maranhense 
jamais produziu obras capitais na arte, 
na ciência e na filosofia, capazes de 
assinalar uma época na evolução total 
da humanidade e estadear os seus 
autores na galeria dos gênios. Produziu, 
sim, e continua a produzir, espíritos 
de escol, muito acima do vulgar, tais 
são Gonçalves Dias, como poeta, e 
Teixeira Mendes, como pensador. Mas 
a maior parte, destacando-se embora 
da mediocridade, atinge apenas o grau 
de notabilidade peculiar a inteligências 
pouco acima do comum, desenvolvidas 

Um livro de 
crítica foi 
reeditado em 
2015 pelo selo 
da Editora 
Pitomba, sob 
a coordenação 
do escritor 
Bruno 
Azevêdo.
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e aperfeiçoadas pela cultura. Entretanto, este juiz 
severo atenua-se aferindo o mérito dos escritores 
maranhenses pelo critério nacional. Na civilização 
brasileira propriamente dita, entre os intelectuais de 
nossa pátria, figuram os maranhenses, plêiade rara 
e distinta. Assim considerados, podem recordar os 
atenienses de outrora, muito embora não tenham 
influído tanto na evolução nacional como os 
intelectuais de Atenas na civilização planetária. Mas 
só assim e, como diz o poeta, se as cousas grandes 
se podem comparar com as pequenas, é que o 
Maranhão, a cidade de São Luís, merece a tradicional 
antonomásia de Atenas Brasileira.
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BREVES APONTAMENTOS SOBRE 
ANTÔNIO DOS REIS CARVALHO

Embora tenha deixando pelo menos 
uma importante contribuição para as 
pesquisas sobre a literatura maranhense, 

o nome de Antônio dos Reis Carvalho é pouco 
conhecido até mesmo entre os estudiosos do assunto, 
e o artigo no qual ele traçou algumas diretrizes 
críticas e historiográficas sobre as letras de sua terra 
está há muito tempo disponível apenas para quem 
se disponha a garimpar raridades bibliográficas em 
arquivos e bibliotecas. 
 Além de ensaísta, Antônio dos Reis Carvalho, 
que nasceu em São Luís do Maranhão, em 10 de 
abril 1874, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1946, foi 
também professor, poeta, dramaturgo e jornalista. 
Foi muito admirado por seus contemporâneos, mas, 
com o passar do tempo, acabou caindo no vácuo do 
esquecimento.
 De sua lavra, além do estudo intitulado A 
literatura maranhense, que foi publicado como 
primeiro verbete do vigésimo volume da Biblioteca 
Internacional de Obras Célebres, de 1923, são 
conhecidos também os seguintes trabalhos: 

Dino Cavalcante
José Neres
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Através da ciência, coletânea de artigos 
publicada no Rio de Janeiro, em 1998; 

Prelúdios, volume contendo poemas 
escritos no período compreendido entre 1894 e 1897, 
e publicado em 1903, pela editora Laemmert;

Cavatina, volume de poemas publicado em 
1904, no Rio de Janeiro, pela editora Laemmert; 

Senhora – em parceria com E. Marinho 
Aranha – trata-se de uma releitura em forma de peça 
teatral, do romance Senhora, um dos sucessos de 
José de Alencar. A peça foi encenada pela primeira 
vez, em 26 de março de 1896, no Teatro São Luís 
(atualmente Teatro Artur Azevedo), e foi publicada 
em 1904;

O cavalheiro rústico  – adaptação em 
versos, com a colaboração de Montrose Miranda, 
do libreto da ópera homônima, de Pietro Mascagni. 
O trabalho foi publicado pela casa Viana e Cia, em 
1904;

Noções de filosofia primeira – coletânea 
de ensaios filosóficos publicada pela Imprensa 
Nacional, em 1932.

Poligrafias – coletânea de artigos 
publicados em jornais sobre temas diversos, com 
textos publicados em jornais entre 1896 e 1904.

Poesia – publicado em 1922.
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 O escritor algumas vezes também anunciou 
que estavam prontos os seguintes livros: Poemas 
sociolátricos (contendo ensaios de poesia positivista), 
Sonata (um volume reunido seus poemas escritos 
entre 1898 e 1902) e o volume Íris (contendo contos 
e fantasias). Mas não há informações concretas sobre 
a publicação dessas obras.
 Colaborador bastante atuante em periódicos, 
o autor de Cavatina costumava enfeixar seus artigos 
e ensaios publicados em jornais na forma de livro. 
Com um nome bastante respeitado entre seus pares, 
ele expôs suas ideias em diversos veículos impressos 
estabelecidos no Maranhão (A Pacotinha, Diário, O 
Federalista, Revista Elegante, Philomathia, Revista 
do Norte e Os Novos), no Rio de Janeiro (O País, 
O Debate, Gazeta de Notícias, Notícia, Jornal do 
Brasil, A Tribuna, Revista Americana, Revista 
Contemporânea e Revista da Escola Politécnica) e no 
Ceará, onde publicou artigos no jornal A República.
 Além do amor pelas letras, Antônio dos Reis 
Carvalho também demonstrava notável pendor para 
as chamadas ciências exatas, conforme pode ser visto 
a partir de seus Ensaios científicos – uma reunião 
de dissertações versando sobre matemática, física e 
química; de seu livro Através da ciência, que contém 
artigos de teor científico; de sua anunciada tradução 
de O cálculo aritmético, de Pierre Laffitte, cuja 
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versão foi devidamente autorizada pelo autor, e das 
anotações ao clássico livro Princípios de Mecânica 
Geral, de Joseph Lonchampt. 
  A escolha de seus autores prediletos, bem 
como seus métodos de análise e de interpretação 
de obras deixam entrever sua visão positivista com 
relação ao mundo e às ciências em geral. esse olhar 
positivista aparece inclusive na forma de organização 
do artigo A Literatura Maranhense, que segue um 
esquema cronológico associado a uma valorização da 
forma e da correção da linguagem, com pouco espaço 
para a aceitação das inovações estéticas, como pode 
ser visto na avaliação feita sobre o principal livro de 
Sousândrade.
 Antônio Lobo, em seu livro Os Novos 
Atenienses, que aparentemente foi uma das bases 
de consulta para a elaboração do artigo A literatura 
maranhense, comenta que Reis Carvalho, assim como 
Aluísio Porto, Inácio Xavier de Carvalho, Euclides 
Marinho, Montrose Miranda, Manoel Miranda e o 
próprio Antônio Lobo, tinham por hábito reunirem-
se para receberem lições de filosofia e de outros 
assuntos ministradas por Manuel de Bèthencourt, o 
notável professor do Liceu Maranhense que acolhia a 
todos os jovens com o devido respeito e consideração.
 Consta também que era o jovem Reis Carvalho 
quem instigava o mestre Manuel de Bèthencourt 
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a ir além das aulas sobre a filosofia clássica e 
comentar também sobre autores como Auguste 
Comte, Herbert Spencer e Roberto Ardigo, filósofos 
cujos pensamentos ainda não eram estudados em 
profundidade nas escolas maranhenses.
 Como poeta, embora tenha transitado por 
diversas formas, Antônio dos Reis Carvalho é mais 
lembrado como exímio sonetista, sendo seus poemas 
reproduzidos em diversas obras, como, por exemplo, 
em Sonetos brasileiros, organizado por Laudelino 
Freire, em 1890; na Antologia maranhense, 
organizada pelo professor José Ribeiro de Sá 
Valle, em 1937; no volume Sonetos maranhenses, 
elaborado pelos componentes da chamada Távola 
do Bom Humor, de 1922; e no livro Onde canta o 
sabiá, de Clóvis Ramos, datado de 1972, além de 
outras publicações e de haver alguns poemas seus 
atualmente espalhados pelas páginas da grande rede 
de computadores.
 Tão conhecido como seu nome nas rodas 
literárias maranhenses e brasileiras era também 
o pseudônimo com o qual assinava alguns de seus 
trabalhos: Oscar D’Alva. Mas, modestamente, o autor 
preferiu ocultar suas próprias contribuições para as 
letras quando escreveu o artigo sobre os ciclos das 
letras maranhenses.

A seguir está reproduzido o poema do autor que 
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consta na coletânea Sonetos maranhenses (pág. 47) , 
que foi organizada pelos membros da Távola do Bom 
Humor, composta por  Arnaldo de Jesus Ferreira, J. 
A. Vieira dos Reis, Cipriano Marques da Silva, Éder 
Santos, Crisóstomo de Souza, Joaquim de Souza 
Martins e José de Ribamar Teixeira Leite.

             Talvez tu não me ames. Eu receio
Que o teu amor por mim seja quimera
E, num ardente e louco devaneio,
Quero mal a quem tanto bem quisera.

Vamos: arranca-me o fatal enleio
Dize a verdade. É o que minh’alma espera,
Até por triste desengano anseio,
Mas... não, que tal certeza dilacera.

Cala, cala esse lábio malfazejo!
E assim a vida passo consumido, 
Sem saber afinal o que desejo;

Pois não sei qual será mais duro fado:
Se a dúvida do amor correspondido 
Ou a certeza do amor desenganado.

 Interessante notar que Reis Carvalho 
parece haver criado para si próprio um projeto de 
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publicações, pois é possível observar que, desde 
a publicação de Prelúdios, em 1903, cujo título já 
remete aos primeiros passos de uma caminhada, ele 
já anuncia suas demais obras, deixando claro que 
praticamente todas já estavam organizadas e prontas 
para seguirem para o prelo.
 Este é, em poucas palavras, um breve perfil 
de um escritor que mereceria ser mais estudado, 
mas cuja obra encontra-se fora de edição, com sua 
vasta produção intelectual relegada a um injusto 
esquecimento.
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