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Pesquisa realizada aquém de um 
quarto de século de existência do 
ainda jovem Rossini Corrêa, 
Formação Social do Maranhão:  o 
presente de uma arqueologia, 
constitui ponto interno de inflexão, 
imantando todo  um projeto 
ensaístiensaístico corporificado em livros 
como Mudança Social no Nordeste; 
Um Fio de Prosa Autobiográfica 
com Ignácio Rangel; 1945: A Lição 
da Transição no Brasil; O 
Modernismo no Maranhão e 
também, no estudo inédito,  Atenas 
BBrasileira (A Cultura do Maranhão 
na Civilização do Brasil). 
Escritor da vida fecunda, o Autor 
desse livro, o qual é o primeiro a 
reconhecer que hoje o faria e o 
diria de maneiras diferentes, pois 
melhores seriam o seu fazer e o 
seu dizer. Sucede que Luís de 
Camões ensinou que o mundo todo 
é é feito de mudanças. E Rossini 
Corrêa, Ser no Mundo, tem  o 
sortilégio constante da mudança, 
que depura e refina, na certeza de 
que nada é mais denso do que um 
fio de luz.
Formação Social do Maranhão: o 
presente de uma arqueologia vem 
a lume com as marcas do tempo 
em que o livro foi escrito, no qual o 
seu Autor, formado na escola da 
luta democrática, combatia a 
ditadura militar. Tal integridade é, 
em si mesma, muiem si mesma, muito boa, 
porquanto aproxima saber e ética e 
deixa transparentes as 
possibilidades de convívio entre a 
erudição e a vanguarda. Erudição 
de um humanista total e autêntico, 
que conhece como poucos o Brasil, 
e e vanguarda temática na análise do 
mágico e do mítico na formação de 
uma sociedade concreta, muito 
antes da onda dos estudos sobre o 
imaginário quebrar na praia.

ROSSINI CORRÊA

AADVOGADO, ESCRITOR, FILÓSOFO DO DIREITO E 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO COM MAIS DE 35 

LIVROS PUBLICADOS, ENTRE OS QUAIS 
DESTACAM-SE: BACHAREL, BACHARÉIS: GRAÇA 

ARANHA, DISCÍPULO DE TOBIAS E 
COMPANHEIRO DE NABUCO; JOSÉ AMÉRICO, O 

JURISTA; E BRASIL ESSENCIAL: PARA 
CONHECER O CONHECER O PAÍS EM CINCO MINUTOS

Rossini Corrêa é verdadeiramente apaixonado pelos des-
tinos do Maranhão. Atualmente radicado em Brasília, 
parece que está ali na Praça João Lisboa em São Luís 
disponível em partilhar suas inquietações, memórias e 
amores por nossa terra. Cidadão do mundo, suas refle-
xões situam o Maranhão no conjunto do Brasil, como 
lugar a explicitar caminhos criveis para sairmos da en
cruzilhada do desenvolvimento. 

Espero que a coleção da BBM e este livro em especial 
propiciem e estimulem esse debate. As reflexões aqui 
impressas só farão sentido se forem descobertas, redes-
cobertas, reinventadas, criticadas ou reconstruídas 
pelos que desejam, acreditam e lutam por uma socieda-
de inclusiva.  
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Obra matricial socializada há 
mais de uma década em cursos, 
debates e seminários Formação 

Social do Maranhão: o presente de 
uma arqueologia, do humanista 

Rossini Corrêa, inspirou prosa de 
ficção sobre o paraíso perdido, em 

visão e em visão e em versão timbira, bem 
como releituras críticas dos 

caminhos e dos descaminhos do 
poder público estadual e 

abordagens da literatura dos 
viajantes na centúria passada, a 

começar por Henri Koster.
Essa vitoriosa tese de mestrado 

defendida no PIMES/ UFPE - 
Programa Integrado de Mestrado 

em Economia e Sociologia, da 
Universidade Federal de 

Pernambuco - foi orientada pelo 
saudoso Sylvio Marcelo de 

AlbuqueAlbuquerque Maranhão, destacado 
na História das Ideias Sociológicas 

no Brasil, de Vamireh Chacon, 
como um dos renovadores das 

ciências sociais no país.
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Feliz é o Maranhão, que tem razões em alimentar fun-
dadas e certeiras esperanças. Parabéns, Rossini Corrêa.

Hernandez Herrera de Nuñez Y Nuñez

“Dois formosos  livros de poemas, repletíssimos de 
tua Poesia-Maior, Almanaque dos Ventos e Baladas do 

Polidor de Estrelas.

Merecem o convívio dos grandes poetas portugueses e 
espanhóis  da atualidade. E são em número reduzido!

Subscrevo, com acréscimos, o que diz a teu respeito e 
de tua poética o bom Márcio Catunda, inclusive no que 

tange à tua genialidade. É isto, meu irmão!”

Antônio de Oliveira

“E se as letras de Abecedário se repartissem pelos 
Estados de  Portugal, que letra tocaria ao nosso 

Maranhão? Não há dúvida de que o M: M Maranhão, 
M Murmurar, M Motejar, M Maldizer, M Malsinar, M 

Mexericar e sobretudo M Mentir: mentir com palavras, 
mentir com as obras, mentir com os pensamentos, que 

de todos e por todos os modos aqui se mente”.

Padre Antônio Vieira





Para Anna Raphaela, que é o ouro de vida.
A Roberto Viana, o amigo fraterno de sempre.

A meus pais, Maria e José, muito especialmente.
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É com imenso prazer que vejo ser colocado à disposição de um 
amplo público o livro de  José Rossini Campos Corrêa, sobre a 
Formação Social do Maranhão.  E sinto-me  bastante honrado 

com o convite para fazer algumas breves considerações, apresentando 
o texto.

Esse é o mais importante e o mais profundo livro já escrito 
sobre o Maranhão. E o seu autor, sociólogo por formação, é um dos 
mais competentes e promissores dentre a nova geração de ensaístas  
nordestinos.

Como amigo e ex-professor, tive o privilégio de conviver com 
Rossini Corrêa e a sua então esposa, Maureli Costa durante vários 
anos. Logo que Rossini iniciou seus estudos universitários  em Recife, 
na Universidade Federal de Pernambuco, em 1975, fui seu professor 
de Introdução à Sociologia. Em seguida, ainda no curso universitário, 
fui seu professor  em 1977. Mais adiante, quando o já bacharel Rossi-
ni realizava seus estudos pós-graduados no Mestrado em Sociologia, 
foi novamente meu aluno, em 1980.  E, finalmente, quando em 20 de 
setembro de 1982, defendeu a tese que, com algumas adaptações re-
queridas pelos formalismos acadêmicos, é o livro que aqui está, tive a 
imensa satisfação de fazer parte da banca examinadora.
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Acompanhei, portanto, a trajetória acadêmica de Rossini Corrêa 
desde que ele ingressou no curso superior. Ao longo desses anos foram, 
ele e Maureli, meus alunos, meus colaboradores em pesquisas sobre a 
estrutura agrária nordestina e, sobretudo, meus amigos. Aliás, durante 
esse tempo selamos uma amizade que espero ser firme e duradoura.

Ao mencionar a passagem desse conterrâneo de Ferreira Gullar e 
Bandeira Tribuzzi  pela Universidade Federal de Pernambuco, eu gostaria 
de ressaltar duas afirmações. A primeira é que, ao iniciar seus estudos 
superiores em Recife, Rossini Corrêa já podia ser considerado um inte-
lectual maduro, com uma enorme bagagem de conhecimentos e uma 
aguçada capacidade crítica. A segunda é que, ao longo de seus estudos 
universitários e de pós-graduação, ele aprofundou a sua formação in-
telectual e aprimorou ainda mais a sua capacidade de observação e de 
crítica. E uma indiscutível indicação do elevado nível intelectual e das 
promessas desse jovem ensaísta  se tem presente no livro.

O volume que o leitor tem às mãos é de leitura indispensável para 
as duas categorias de pessoas: aquelas que desejam conhecer o Mara-
nhão e as que, preocupadas com outras realidades sociais, buscam um 
modelo para o estudo da sociedade.

O autor procura e consegue, apreender a realidade social total, 
analisando as inter-relações  das instâncias econômica, política e ide-
ológica. Busca e obtém uma compreensão global da realidade social  
estudada, aprendendo o processo através do qual um arcabouço ideo-
lógico específico e um conjunto particular de ações e relações políticas 
afloram de uma dada estrutura de apropriação dos meios de produção 
e das correspondentes relações sociais de produção.  Ao mesmo tempo 
percebe adequadamente as relações entre o todo e a parte, o particular 
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e o geral, o local e o universal: detém-se em indivíduos, sem deixar de 
mostrar como “determinadas condições dadas” levam esses indivíduos 
a fazer História; detém-se no local particular maranhense, mas analisa 
como esse particular se insere no geral brasileiro; detém-se no presen-
te, e, para isso, rebusca o passado apontando como o presente surgiu 
no passado, e deixando vislumbrar o passado no presente e o presente 
no passado, dialeticamente.

É esse, enfim, um livro denso e que ficará como um marco na 
bibliografia sobre o Maranhão.

Recife, Janeiro de 1983.

BONIFÁCIO ANDRADE
Coordenador do Mestrado em Sociologia da

Universidade Federal de Pernambuco
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Este livro integra a Biblioteca Básica Maranhense, criada sob 
os auspícios da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SECTI) com o objetivo de encetar interpretações sobre nossa 

realidade, bem como, resgatar para novos públicos trabalhos meritórios 
que ousaram pensar e repensar o Maranhão, abrindo caminhos para a 
construção de um projeto de desenvolvimento com democracia e justiça 
social.

A coleção da BBM, conforme afirma Rossini Corrêa tem por ambi-
ção primeira “a reunião de cem títulos essenciais para o conhecimento 
da realidade estadual, de maneira a constituir uma autêntica enciclo-
pédia timbira”1. 

Temos uma lacuna importante na organização das interpretações 
sobre o Maranhão, bem como, das reflexões que buscam identificar 
seus problemas e apontar caminhos. A BBM irá contribuir para tal pro-
pondo nova organização, não para repetir tentativas anteriores, mas sim 
para resgatar e reapresentar livros e autorias que ficaram à margem, 
tendo como pano de fundo, estimular o debate sobre um projeto de país.

1  CORRÊA, Rossini. Termo de referência da Biblioteca Básica Maranhense. São Luís: 
SECTI, 2016.
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É ocasião de construímos um projeto de país fora do eixo Rio-São 
Paulo, explicitando de outro ponto quais são os desafios e caminhos 
para o desenvolvimento brasileiro. A última vez que os intelectuais 
deste quadrante propuseram e conduziram um projeto de país se 
deu no longo ciclo de prosperidade observado entre os anos 1940 e 
1960. Perdemos protagonismo para visões concentracionistas cujos 
imperativos categóricos excluíram distribuir o desenvolvimento e 
estimular sua regionalização.  

A atual liderança política do Maranhão busca conciliar a agenda 
econômica com a agenda social em síntese que combina o acesso a 
direitos com o estímulo ao crescimento. O tempo dirá se a síntese está 
correta ou menos errada. Não abrimos mão de arrecadar de quem so-
negava impostos. Não abrimos mão da transparência na aplicação do 
recurso público arrecadado. 

Priorizamos o investimento em educação e saúde como vetores 
fundamentais para a conquista de novos futuros e a preservação da 
vida. Apostar na melhoria da infraestrutura e na qualificação dos traba-
lhadores como meios para atrair empresas ou fomentar sua criação e 
enfrentar a cultura instituída para fazer do serviço público algo eficien-
te e de qualidade tem sido pontos estratégicos para a sustentabilidade 
dessa síntese.

Economia, educação e ciência são três eixos capitais para cons-
truirmos um projeto crível e viável com capacidade de gerar consensos 
mobilizadores e resultados práticos que animem a caminhada. Nesse 
sentido a coleção da BBM constitui plataforma local para pensarmos o 
país e criar o elã necessário de ideias e ideais.
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Rossini Corrêa é verdadeiramente apaixonado pelos destinos do 
Maranhão. Atualmente radicado em Brasília, parece que está ali na Pra-
ça João Lisboa em São Luís disponível em partilhar suas inquietações, 
memórias e amores por nossa terra. Cidadão do mundo, suas reflexões 
situam o Maranhão no conjunto do Brasil, como lugar a explicitar cami-
nhos criveis para sairmos da encruzilhada do desenvolvimento. 

Espero que a coleção da BBM e este livro em especial propiciem 
e estimulem esse debate. As reflexões aqui impressas só farão sentido 
se forem descobertas, redescobertas, reinventadas, criticadas ou re-
construídas pelos que desejam, acreditam e lutam por uma sociedade 
inclusiva.  

JHONATAN ALMADA
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação
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O presente ensaio de interpretação sociológica, resultado de 
seis  semestres consecutivos de pesquisa e reflexão individu-
ais, constitui um esforço artesanal de decodificação analítica 

da estrutura da sociedade maranhense, compreendida na articulação 
dos processos históricos de formação e evolução sociais.

Como uma investigação da categoria Maranhão, de modelagem 
ensaística e panorâmica, o trabalho acadêmico ora apresentado é uma 
tentativa de confecção analítica, de construção superior, abrangente e 
longitudinal, do sentido sócio-histórico do seu objeto de estudo.

Representa, portanto, uma sociologia de sociologias, procuran-
do uma explicação unitária e simultânea da situação econômica, da 
organização política e da convivência cultural maranhense, enquanto 
capítulo de relevo na construção da formação social brasileira.

Dessa maneira, é uma declaração de vinculação científica e uma 
alternativa metodológica, em que há uma explicação da totalidade di-
nâmica da estrutura social, configurada na organização, na reprodução 
e na transformação de sociedades concretas: a maranhense na brasi-
leira.

A prioridade, entretanto, não coube jamais ao método, que foi, 
não obstante, um instrumento utilíssimo de captação das realidades 
escondidas na trajetória percorrida pelo Maranhão à diferença das res-
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tantes unidades da federação brasileira, na dialética do particular e do 
universal.

Não houve o elogio da singularidade. Ao contrário, empenhei-me 
na formulação analógica, dirigindo-me à perspectiva da sociologia 
comparada, requisitando os processos históricos do Maranhão e de 
Pernambuco, como os parceiros mais permanentes de comparação das 
semelhanças e particularidades de estruturas sociais autônomas e re-
lacionadas.

Procurei demonstrar que a história maranhense não é redutível à 
história dos complexos minerador, cafeicultor e canavieiro. Afirmativa-
mente, analisei a especificidade da configuração produtiva  da agricul-
tura estadual, que conheceu uma hierarquia de cultivos de exportação, 
dependentes das conjunturas do mercado internacional.

De particular, ainda, experimentei a permanente vontade de des-
coberta de como, das opulências às decadências econômicas, houve o 
fechamento da estrutura da sociedade, revelado pelo comportamento 
dinâmico das instâncias política e cultural, as quais, também bastante 
complexas, não ofereceram facilidades à análise sociológica.

De resto, investiguei o funcionamento histórico da mitologia de 
prodigalidade terra-gente, consagrada pela conjugação da opulência 
econômica à ressonância cultural.

No  compasso da realidade pós-hecatombe, prossegui na ten-
tativa de decodificação da estrutura da sociedade maranhense, com 
a alternância unitária da concentração interpretativa no desempenho 
econômico, na maquinação política e na formulação cultural.
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Acredito ter confeccionado um mapeamento da transição da  so-
ciedade classista no Maranhão, percebendo, ainda, a modificação dos 
agentes sociais, o relacionamento dos intelectuais com os políticos e, 
destacadamente, a sedimentação histórica do pensamento renascen-
tista da opulência material (Manchester do Norte) e espiritual (Ate-
nas Brasileira).

Procurei verificar, sem dogmatismo, o comportamento sucessivo 
dos agentes históricos, quanto às  coordenadas constantes e reiteradas 
de restauração do passado maranhense, densamente relacionado com 
as  realidades mais contemporâneas, de estagnação econômica, de 
clientelismo político e de maleficência administrativa.

Concentrei-me na apreciação da exportação da inteligência – que 
no Maranhão nasceram o compositor João do Vale, o desenhista For-
tuna, o artista plástico Joãozinho Trinta, o violonista Turíbio Santos e a 
cantora Alcione Nazareth – aprendendo como os retirantes fabricavam 
a expectativa do reconhecimento nacional, contraposto ao anonima-
to provinciano dos que, permanecendo, foram desperdiçando-se, com 
alguma louvável exceção, no espírito do ressentimento decadentista.

Foi como, em uma perspectiva sumária, defrontei-me com o 
projeto do Maranhão “Novo”, veiculado na administração José Sarne, 
preocupando-me com o fechamento da trajetória total da categoria sob 
análise sociológica, ao submetê-la à decodificação das controvérsias 
das preferências econômicas, do reforçamento da situação política 
pós-64 e da trajetória justicialista - desenvolvimentista de um agente 
histórico privilegiado.

Esforcei-me, ao discuti-lo, em relacioná-lo com a perspectiva 
panorâmica  da totalidade estrutural da sociedade maranhense – pon-
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do em diálogo, em especial, o Maranhão “Novo” e a Atenas Brasileira 
– para, finalmente, organizar raciocínios mais definitivos sobre o pro-
blema da supressão da temporalidade na teologia timbirense.

Os numerosos indivíduos, muitos dos quais escritores, sobre os 
quais  há referências interpretativas , não foram apreciados pessoal e/
ou literariamente. Interessaram ao contexto analítico, apenas e unica-
mente, como agentes sociais e materiais históricos multibiográficos. 
Não mais.

Trabalhei com a literatura disponível, consciente de que os ma-
ranhenses deixaram de escrever a história dos maranhenses, pois, na 
realidade pós-hecatombe, escassearam as reflexões, mesmo as da 
livre-ensaística, formando-se um vazio na memória estadual, que pre-
cisa ser reparado.

Empenhei-me em compensá-lo, recorrendo, com disciplina, a 
consultas sistemáticas (a memórias e periódicos) e indagações conti-
nuadas (por inquéritos e entrevistas).

Os inquéritos, bastante plásticos, dirigiram-se às persona-
lidades participantes dos processos históricos em discussão.  Não 
houve, com o recebimento da colaboração, acatamento puro e simples 
dos depoimentos, os quais foram filtrados por uma rigorosa leitura 
ideológica, que os transformou em instantes de revelação da realidade 
vivenciada.

Fiquei devendo agradecimentos a, pelo menos, uma vintena de 
colaboradores, que me concederam entrevistas, responderam-me a 
inquéritos, remeteram-me jornais, presentearam-me livros, estimula-
ram-me à confecção do presente ensaio e, sobretudo, atenderam-me 
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no trabalho anônimo dos arquivos e bibliotecas, marcadamente em 
Pernambuco.

Agradeço a todos, na pessoa amiga de Valdelino Cécio. Não po-
deria, contudo, deixar de manifestar a satisfação com que, ainda a meio 
caminho da conclusão da Dissertação de Mestrado em Sociologia ora 
apresentada, recebi o convite para publicá-la  em livro, no programa 
editorial do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais - IPES/SE-
PLAN-MA.

Aproveito o ensejo para resgatar uma dívida moral, agradecendo 
aos professores Sylvio Marcelo de Albuquerque Maranhão e Joaquim 
de Arruda Falcão Neto, os estímulos de elevada inteligência com que, 
seniores, incitaram-me a transformar em realidade material aquilo que 
não passava  de um projeto  de Dissertação de Mestrado.

Sou, porém, o responsável pelos resultados da construção. Acre-
dito ter contribuído para o alargamento da concepção histórica e social 
relativa à realidade maranhense, distanciando-me da angularidade tra-
dicional das narrativas acríticas, nas quais os processos de consenso e 
de conflito dos macro-grupos sociais, logo preteridos, são substituídos  
pelos romances mais subjetivos das personalidades privilegiadas, como 
se não fossem portadoras das estruturas e dos condicionamentos so-
ciais.

Preferindo relacionar, na  lógica do conhecimento, macro-grupos 
sociais com a totalidade da estrutura societária, para instaurar na rea-
lidade objetiva o desempenho das figuras nucleares, seguramente vin-
culei-me a um patamar de investigação e construção científicas mais 
crítico, bem como realista e, sobretudo, comprometido metodológica  e  
filosoficamente com o humanismo concreto.
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Procurei entregar a realidade revelada, onde havia um complexo 
de problemas obscurecidos. Não tenho a pretensão de ser definitivo e, 
desta maneira, querendo apenas e unicamente ser autêntico, há, implí-
cito nas realidades que imaginei revelar, sem complexo de Colombo, um 
convite a mais revelação.

Empenhei-me na explicação unitária e simultânea dos problemas 
discutidos, como se filmasse fragmentos, para a subsequente monta-
gem da perspectiva da trajetória maranhense. Como se rodasse partícu-
las, querendo a totalidade, na compreensão de que o sentido das cenas 
estava na tessitura unitária da película.

Dessa maneira, relacionei, contínua e constantemente, os in-
teresses econômicos, os procedimentos políticos e as retóricas ide-
ológicas, procurando costurar tudo quanto, no movimento processual 
da realidade objetiva, não o aparentando, é a essência concreta dos 
fenômenos autônomos, vinculados e determinados histórico-estrutu-
ralmente, passíveis de reprodução e de transformações sociais.

Terminei. Foi um instante iluminado – densamente iluminado e 
consciente – que li em Göethe, no Fausto, as diferenças de coloração 
da teoria e da árvore da vida: “Cinza, caro amigo, é toda teoria. E verde, 
a árvore dourada da Vida”. Agora, as amo: a vida e a teoria. Principal-
mente, a Vida.
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PRIMEIRA 
PARTE

“ E o nosso nome voará de boca em boca - de 
pais a filhos -  até às mais remotas gerações e 

o esquecimento não prevalecerá contra ele”.

GONÇALVES DIAS



26

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

1FORMAÇÃO DA 
SOCIEDADE 
MARANHENSE I:
O PARAÍSO DA TERRA 
E O PARADISÍACO DA 
GENTE
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O Brasil é um país nos trópicos, com um litoral variado e es-
plendente. Contudo, mesmo na pátria ufanista da malandra-
gem, não foi possível surpreender, em um verão aguçado, a 

ideologia banhando de biquíni e topless. E, se jamais o conseguiram, é 
conveniente a afirmação de que os artífices das tentativas, a despeito 
da engenhosa sagacidade dos paparazzi, não poderiam conviver  com a 
expressão carnal da imagem mais deliciosa. Seguramente, porque os 
processos e mecanismos  de interferência da ideologia na estrutura 
da sociedade, com efeito, conseguem protegê-la, com a fabricação de 
uma espessa cortina de nebulosidade, que não possibilita a captação 
imediata da essência dos fenômenos questionados, no fluxo incessante 
do rio ambíguo da realidade.

O real, prático e concreto, sob a dinâmica dialética, manifesta-se 
na aparência e esconde-se na essência, que são contextos estruturais 
mais entrelaçados no que separados, na tríplice ordenação da totalida-
de –  a natureza, o homem e a sociedade. Não havendo semelhança (de 
essência e aparência), a mediação é uma exigência para o exercício de 
desvendar as máscaras acidentais, nos objetos ou sujeitos de análise 
examinados. A mais contemporânea, e sem excludência (a científica)  é 
uma das práticas responsáveis pelos ensaios do movimento mediador 
das formas de elaboração do saber social, em busca da decifração da 
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realidade complexa, exigente de um pensamento holístico para ser mi-
nimamente desvelada.

Com referência à ciência social, mais precisamente, à sociologia, 
e, de maneira específica, a do conhecimento, os encargos são autênti-
cos labirintos, exigentes de  análise e crítica efetuados com segurança 
e sensibilidade, para a crescente resolução explicativa do complexo de 
problemas do universo em discussão. Ficando, em consequência, ga-
rantida a licitude da pergunta:

(O que acontecerá, se for enunciado:  a unidade para a análise  
sociológica, o Maranhão, da chamada “Geração de 45”, de tra-
jetória bifronte, direcionada para a relação entre literatura e 
política?)  

No mínimo, acontecerá a necessidade de reflexão a res-
peito da categoria Maranhão, envolta em uma mitologia edênica, de 
terra vocacionada pelas  hipotéticas forças  superiores, a um desti-
no especial, porque grande, heroico e glorioso. De antemão, distingo 
a utopia maranhense – retirando-a de uma provável liquidação – da 
visão do paraíso, concebida sob ângulo de mestre, por Sérgio Buarque 
de Holanda, como fantasia de descobridores e aventureiros marítimos, 
sequiosos de riquezas, honrarias e reconhecimentos, que esperavam 
conseguir a abertura de avenidas de chegada aos poderes enumerados, 
com o sucesso nas empresas de conquista do paraíso terrestre, escon-
dido, certamente, na mais do que “sedutora mitologia geográfica”1.

Por que geográfica? Com exatidão, porque subvertidas e compli-
cadas as fronteiras do onírico e do empírico, os navegantes procuravam 
uma região terrestre misteriosa, onde  estaria o paraíso – a conquistar 
ou a recuperar – na condição de Reino da Perfeição, transbordante em 
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mananciais de leite e de mel e em reluzentes montanhas do Rei Salo-
mão. É relevante que vá ficando, desde agora, ressaltado na cobertura 
magicamente idealista, o propósito material cobiçado pelos europeus, 
de convívio com a instância  da perfeição, mas enquanto depósito ori-
ginal das múltiplas e fascinantes riquezas, sedutoras e inigualáveis, na 
magia febril de sua vida em abundância.

Sem dúvida, o Maranhão estava no roteiro do panorama edênico. 
Ocasião houve, até, em que foi o personagem central da intuição belís-
sima. Suponho eu, agora, que por motivos diferentes, e de acentuação 
do caráter ilusório da navegação pela paisagem ignota, à procura ima-
nente do imaginado. Refiro-me a uma consideração de Sérgio Buarque 
de Holanda sobre a migração dos nativos tupinambás, do litoral de 
Pernambuco para o Maranhão, no começo do século XVII, cuja “causa 
determinante fora, nem mais nem menos, o desejo que tinham esses índios 
de alcançar o Paraíso Terrestre”2.

Existe um gênero próximo na categoria em investigação, que a 
transforma em conteúdo da visão do paraíso. Os viajantes literatos, 
de passagem pelo Maranhão, cantaram as excelências da terra. Uma 
pequena antologia de comprovação, sem pretender  ser exaustiva, enu-
merará depoimentos representativos, como o pronunciado pelo capitão 
Simão Estácio da Silveira, destacando as qualidades do ar, do céu, das 
frutas, dos campos e dos sabores maranhenses, que “excedem a toda 
declaração humana”3.

O que era, àquela altura, pertinente à declaração humana?

Sobretudo, a existência de uma terra perdida e fantástica, na 
qual a transcendência  se tornara imanência vestida de ouro, cobiçada 
por todos os navegantes, inclusive, Simão Estácio da Silveira,
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“onde havia povoações mui grandes e de 
muitos vizinhos, entre os quais eram tantas as 
riquezas, que havia ruas muito compridas de 
ourives que só se ocupavam em lavar peças de 
ouros e pedrarias”4.

Escoimado em Gandavo, que conclusão maravilhosa proclamou o 
súdito, militar e relator português? Ele proferiu a rútila sentença de que 
o paraíso terrestre era maranhense, como se anunciasse ter encontrado 
aquilo que fervilhava na gramática do imaginário da projeção oceânica 
da Europa, na medida em que:

“estas gentes ricas, devem ser os habitadores 
do Lago Dourado, em cujo descobrimento se 
hão consumido infinitas gentes, e capitães 
castelhanos, e vem a cair  no sertão  do nosso 
Maranhão, a que os do Peru chamam Paititi e 
Dourado”5.

A  colocação definitiva do relatório mercantil, escrito pelo militar 
português, foi um decreto conciso, porém, de alada eloquência, que 
permanece provocando a altura dos astros na taquicardia do amor-pró-
prio dos maranhenses. Declinou Simão Estácio da Silveira:

“Eu me resolvo, que essa é a melhor terra do 
mundo, donde os naturais são muito fortes, e 
vivem muitos anos, e consta-nos, que, do que 
correram os portugueses, o melhor é o Brasil, e 
o Maranhão  é o Brasil melhor”6.



31

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Quando, em verdade, expressivo fragmento do discurso amoro-
so do militar lusitano significava ser extraordinário o Brasil, e, mais 
ainda, o Maranhão, para a condição de Colônia de saque e de feitoria 
de exploração portuguesa. O caráter utilitário da conquista é da mais 
cristalina transparência, no propósito de fundação da França Equino-
cial, pois o missionário Claude  d´Abbeville rememorou os argumentos 
de persuasão de Henrique, o Grande – o acúmulo de honraria real em 
dependência dos resultados adventícios e a missão espiritualista de 
catequese e de conversão dos nativos ao cristianismo, “além do proveito 
e da utilidade que dela  tiraria a França”7.

Ao penetrante compatrício de Rebelais e de Montaigne não es-
capou a antevisão daquilo que, constatado, foi compreendido como um 
excesso favorável à Ilha Grande do Maranhão – a natureza privilegiada 
e o destino histórico de vanguarda – desde que a terra:

“É um verdadeiro jardim de palmeiras, e como a 
palmeira é o emblema da vitória pode-se dizer 
que essa ilha mais do que outros lugares é um 
verdadeiro campo de vitória”8.

De particular, destaca-se, no capuchinho europeu, a preocupação 
de tipificar os maranhenses, aprendendo-lhes as características subs-
tantivas no gênio, na amizade, na conduta, na recepção, no tempera-
mento etc.  Dessa maneira, o escritor religioso considerou os primeiros 
maranhenses como agudíssimos na arte de raciocinar, excelentes na 
prática da oratória, construtores engenhosos, guerreiros vingativos e 
praticantes da divisão solidária dos bens soberanos necessários à so-
brevivência. E, retornando do problema do gentio, com as artes e os en-
genhos referidos, e muitos outros a considerar, para o problema físico e 



32

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

material do espaço, Claude d´Abbeville entrelaçou geografia e política, 
decidindo, enfim, que o Maranhão “é a chave de todo país”9.

Existe uma diferença  específica na categoria em decomposição, 
que se transforma em um acréscimo ao conteúdo da visão do paraíso. 
Os literatos viajantes, de passagem  pelo Maranhão, cantaram as ex-
celências da gente. E, se a visão do paraíso foi a procura dos motivos 
edênicos na geografia fantástica, a ideologia timbirense a transcen-
de, como uma reprodução ampliada da imaginação dos aventureiros 
e dos navegantes, multiplicando as dificuldades e as possibilidades 
na complexa síntese de terra e de homem. Antes que puramente uma 
simbologia de passagem no itinerário dos descobridores, o discurso dos 
literatos viajantes sobre o Maranhão, demarcando uma diferença, é um 
fabulário radical, onde a terra mágica é produtora do homem pródigo. 

Na tradição do arquétipo de Claude d´Abbeville, um viajante li-
terato do século posterior, Alcide d´Orbigny, em trânsito pela província 
do Maranhão, antecipou que,  mais do que a riqueza da região e o com-
portamento quase europeu, reflexo e imitativo, como diria Gabriel Tarde, 
da elite comunitária:

“principalmente, a liberdade, a boa educação, 
a polidez e a doçura das maranhenses, 
contribuíram para tornar aquela cidade um 
dos lugares do Brasil onde é  mais agradável 
a permanência”10. 

Se  as maranhenses  eram detentoras das virtudes enumeradas, 
há uma possibilidade mínima inegável dos maranhenses, com os quais 
conviviam, possuírem outras, de condição correlata e qualidade equiva-
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lente. Acabando, então, admitidos como virtuosos os masculinos e as 
femininas, desde que produtos, os dois, de uma mesma sociedade – a 
maranhense. E Raimundo José de Sousa Gaioso, paciente executante da 
divisão dos habitantes da província maranhense em cinco classes so-
ciais desiguais, segundo os critérios  de estratificação étnica, material 
e cultural, sem dificuldades memoráveis, liquidou a hierarquia de euro-
peus, nacionais, mulatos, mestiços, negros, e finalmente, índios, para 
descobrir a existência de uma peculiaridade, concedendo “ao Maranhão 
um tom de civilidade, e de corte, que se não acha nas outras capitanias  de 
criação muito mais antiga”11.

Não era, contudo, de emergência repentina, o prodígio  da gente. 
Antigo e mais do que secular, foi constituído pelo espaço vivido (e/ou 
imaginado) das experiências concretas (e/ou ilusionistas), como aque-
la retratada pelo religioso Felipe Bettendorf, e noticiada por Jerônimo 
de Viveiros, guardião da duvidosa aristocracia de Alcântara, segundo a 
qual Padre Mateus Delgado, cuidadoso administrador dos rebanhos es-
pirituais gentílicos, sabendo do falecimento e do sepultamento de um 
índio, sem confissão, motivada por sua ausência acidental, “repreendeu 
muito os que o tinham enterrado e mandara abrir cova, e ela aberta, vivera o 
índio e se confessara”12.

Um episódio bastante semelhante, em potência mística, foi o re-
gistrado pelo Frei Santa Maria Jaboatão, realizador de demorada leitura 
de Pereira de Berredo, e um dos raríssimos cronistas a detectar defei-
tos na terra visitada. Descrevendo os roçados  de mandioca, comedoria 
geral dos habitantes e dos transeuntes do Brasil, confessou ser o Ma-
ranhão infestado pela imundície da gafanhotos, eficientes destruidores 
da referida lavoura, de visível importância, desde que responsável pelo 
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sustento de todos. Acontecendo, dessa maneira, um assalto  de  gafa-
nhotos à plantação:

“assolarão estes naquelle anno todas as Roças 
dos Tupinambazes rebeldes, e não convertidos, 
deixando intactas, e sem ofensa as dos já 
reduzidos, e Catholicos, com a circunstância 
notável, que circulando os ares aquelles 
volantes exércitos, passavam pelas lavouras 
dos Gentios já convertidos, sem as ofenderem, 
e hião fazer assento, e destruir a dos Rebeldes 
e Pagãos”13.

Eram quase as sete pragas do Egito a discriminar cristãos e gen-
tios. Para fechamento do raciocínio, recorro à rememória da recriação, 
pela imaginação coletiva, da batalha relembrada como se fosse a do 
Outeiro da Cruz, quando foram os holandeses combatidos pelos  portu-
gueses e indígenas, nas proximidades do Rio Anil... De súbito, cresci-
da  a campanha, despontou uma senhora que, participando do ímpeto 
beligerante, conseguiu engendrar a façanha de retirar toda a eficácia 
da armada poderosa dos conquistadores flamengos, carregando, pa-
ralelamente, de pólvora e de animação os soldados maranhenses (e 
portugueses), liderados pelo libertador Muniz Barreiros. Na tradição 
gonçalvina, outra não foi, senão – Nossa Senhora, a exercitante  do 
parcialismo definidor da contenda – a  Nossa Senhora da Vitória ....

Consegue-se perceber, meridiana a claridade sobre a parelha de 
fenômenos, a hipótese de que são excepcionais a terra e a gente. 
Sem   exagero, a suposição representa a formação real de uma visão do 
paraíso (e do paradisíaco). Colocando novamente em destaque a visão 
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histórica de Sérgio Buarque de Holanda, e relacionando-a com a utopia 
maranhense, consolida-se um pensamento conclusivo: O pródigo da 
terra, vinculado ao paraíso, constitui o gênero próximo, enquanto 
que o caráter da gente, referido ao paradisíaco, representa a diferença 
específica. A constatação e a confecção da distinção aristotélica so-
lidificam uma extremada relevância pedagógica, permitindo o mape-
amento  do arcabouço da fábula, de território estendido ao “ser’ da 
terra e ao “ser” da gente, em dupla ontologia, e consequentemente, a 
configuração (e sobrevivência) do discurso Greco-timbirense e o esta-
belecimento das matrizes analíticas de investigação e explicação da 
mitologia  maranhense, agenciada pelo complexo de interesses econô-
micos, políticos e intelectuais, reforçada, por filtragem, pelo homem de 
senso comum, na formação de uma unidade comunitária de legitimação 
do que representa, em verdade, mais do que um esforço retórico de re-
versão da decadência em renascimento da apoteose, resumida em com-
binar o eventual crescimento econômico com a estabilidade  política 
minoritária e com o brilhantismo intelectual, densamente ressonante 
na civilização brasileira.

Regressarei, sem dúvida, ao problema ventilado. Agora, parece-
-me oportuna a rememória, correndo o perigo de colocar em discussão 
um elemento –  na aparência – deslocado. Entretanto, examinado o 
contexto, concordo em ter cabimento a alternativa de apresentação 
imediata  do conteúdo ideológico estadualista de palavras de ordem 
proclamadas, no começo  da década de sessenta do século XX, pelo 
movimento estudantil de São Luís. Aquele que compulsar, com cuidado, 
os periódicos da província, experimentará a fatalidade do encontro – 
misturados, nos editais da união, do grêmio e do diretório estudantis, 
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os problemas de meia-passagem, reforma agrária e residência dos es-
tudantes, com a proposição definitiva: Abaixo de Deus, o Maranhão!

Terminada a feitura do registro, retorno aos viajantes e aos cro-
nistas, procurando a obtenção proposital de um excedente empírico, 
que provoque o descortino de esferas pertinentes à questão ainda não 
salientadas. Recorro a frei Santa Maria Jaboatão,  um raríssimo escri-
tor que, como o Padre Claude d´Abbeville, descobriu na terra visitada 
animais imperfeitos, para reforçar, porém, o imaginado caráter excep-
cional do Maranhão. Dessa maneira, registrou o religioso lusitano  Luís  
de Mello e Silva, aventureiro em embarcação particular, navegado nas 
águas paraenses e maranhenses, adquirindo notícia, desde a Ilha de 
Margarita, “dos seus  grandes haveres”14.

Tem curiosos caracteres  a carta  do jesuíta Padre João Tava-
res, missionário no Maranhão, dirigida ao Padre Jacinto de Carvalho 
– presumivelmente, um superior  hierárquico. Descrevendo a paisagem, 
referiu-se o religioso às nascentes das águas, situadas nos sertões 
maranhenses, considerados melhores do que os do Pará: saudáveis,  
porque frios, de terras produtivas, pecando apenas pela rigidez dos ha-
bitantes e pela ferocidade dos animais. Acrescentando às potências  da 
terra a presença do homem, o religioso anteviu a chegada possível e 
vindoura de missionários europeus, bastante crédulo de que “deixaram 
os religiosos as delícias da Itália, não pelos trabalhos, mas pelas recreações 
do Maranhão”15.

A afirmativa do Padre João Tavares  foi riquíssima, porque vati-
cinou uma permuta – as delícias (da Itália) pelas recreações (do Mara-
nhão). Sociologicamente significativa, haja vista que, na substituição, 
as delícias europeias não terminariam trocadas pelos trabalhos ame-
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ricanos. Ao contrário, o fundamento do intercâmbio seria a validade 
indicada como vantajosa – a das recreações maranhenses, típicas do 
Paraíso antes da Queda, quando não se ganhava o pão com o gotejar 
sudorento do rosto.

Ora, que são as recreações? São o preenchimento – coleti-
vo ou individual – do tempo do não-trabalho.  Nas recreações há a 
possibilidade do exercício real da interação social, sob o império de 
processos associativos, cimentadores das relações comunitárias. 
Sobretudo, há um mínimo de alternativa a consolidar, no âmbito da 
liberdade de atividade – qual a festa, outra ou aquela, a saborear; qual 
a lúdica a vivenciar, qual o folguedo a desfrutar? Como a Ilha Gran-
de foi decantada pelo espaço contrário aos trabalhos (os quais, no 
íntimo, resguardaria), antiteticamente haveria de apresentar expressiva 
contenção de exercícios  corporais, enquanto expressão de labuta, de 
fadiga e de cansaço decorrentes de diligência em atividade física. Per-
mitiria – na contrapartida da terra de gente excepcional – a alternativa 
das recreações  para o cultivo e o requinte do espírito. Desdobrado da 
hipótese das recreações coletivas, o raciocínio desenclausurado, outro 
não é, senão o de que, no Maranhão, seria comunitária a amizade pelas 
luzes, pela razão, pela sabedoria etc., considerada a educação de pen-
samento e de sentimento um fragmento indispensável das recreações, 
disseminada na consciência coletiva, fazendo de um traço um caráter, 
e do caráter, uma tradição.

Conseguida a fixação pretendida – a terra e a gente – contínuo 
a caminho, no sentido de demonstrar a unidade da mitologia, isto é,  
demonstrar que são trigêmeas siamesas as estórias fabulosas do ouro, 
do sertão e da visão do paraíso. Discordo, assim, por definição, do es-
critor e confrade Meira Penna, que escalona os mitos da terra em três, 
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separados e autônomos em relação  ao tempo histórico de emergência, 
descrevendo um movimento hierárquico: “1) Paraíso; 2) Queda e Expulsão 
do Paraíso; 3) Promessa de Salvação”16. 

Ao primeiro, corresponderia a visão do paraíso, mitologia muito 
reacesa na passagem da Idade  Média para o Renascimento, em razão da 
qual o conquistador europeu imaginou resgatar o paraíso escondido nos 
recônditos da lendária América. O segundo, estaria conforme o inferno 
verde, mito surgido quando da resolução do português de abandonar 
o litoral, e penetrar no sertão, defrontando-se, de antemão derrotado, 
com  os excessos do calor, das águas,  dos bichos, das chuvas e dos 
matagais. Quanto ao terceiro, restaria de acordo com o eldorado, mito 
síntese, aparecido  posteriormente, prometendo a salvação colorida dos 
metais, sobremodo a amarela, do ouro; e a verdíssima, das florestas e 
das esmeraldas; caçados que foram, todos, pelo delírio da audácia dos 
organizadores e participantes das entradas.

Prefiro inaugurar as oposições à proposta de estudioso Meira 
Penna, com o problema do sertão, lembrando a multiplicidade de sig-
nificâncias que lhe são atribuídas. Bastando recorrer-se a Euclides da 
Cunha, para constatar o reconhecimento de que há um componente a 
desequilibrar a ecologia geral da sobrevivência – o do “martírio secular 
da terra”17.

Não obstante, o escritor batido em duelo erguerá – falsamente, 
segundo Mário de Andrade – sobre a terra inóspita, uma figura  hercú-
lea. E, vivenciando o convencimento dos oradores, Cunha decidirá que  
“o sertanejo é, antes de tudo, um forte”18.

O limite de variação é extremado, englobando dois complexos 
polares – o de inferioridade e o de superioridade. Não ficando o sertão, 
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em hipótese aceitável, adstrito à significância de um mito do segundo 
grau – o do inferno verde, sucedendo à visão do paraíso. Aliás, se não 
me engano, para Sérgio Buarque de Holanda, com alguma certeza, as 
nascentes do sertão do São Francisco estão em estreito vínculo com a 
idealização dos magistrais tesouros auríferos. O tempo histórico, com 
Meira Pena, é contraposto ao pensamento buarqueano da “mitologia 
geográfica, surgida desde os tempos iniciais da colonização, em torno da 
cobiça dos tesouros ocultos do sertão”19.

São recomendáveis os alicerces  da argumentação do diplomata 
Meira Pena, até porque, traiçoeiros, permitem a contestação do racio-
cínio da repartição ternária da mitologia. Afinal, eis o que evidencia o 
fragmento da oração de Cristóvão Colombo:

“Posso Nosso Senhor, em sua misericórdia, 
guiar-me e fazer encontrar esse ouro. O ouro 
é excelente. O Tesouro é feito de ouro.  Quem 
possui ouro faz tudo que deseja neste mundo e 
consegue enviar as almas ao paraíso”20.

Evidencia, simplesmente, que, no pensamento mercantil e oci-
dental do descobridor da América, com a proteção de Deus, o eldorado 
é uma condição da visão do paraíso. Na expressão de Cristóvão Co-
lombo, a relação de determinação do terreno e do edênico foi revelada 
claramente: a  vulgaridade materialista do eldorado aurífero, em seu 
discurso, consegue a submissão integral do terreno, e, como se não 
bastasse, penetrando com liberdade nos domínios espirituais, participa 
da definição da demografia do paraíso...
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Quanto ao sertão, há tempos é revestido, no plural, pelas míticas. 
Uma – de que era a mãe geral das águas – alicerça-se  na fantasia indí-
gena. Brandônio, desconfiado, suspeitava ausentes os fundamentos re-
ais de semelhante topografia aquática. E narrava o princípio das águas:

“os naturais da terra querem que o tenha de 
uma lagoa que dizem estar no meio do sertão, 
de onde afirmam nascerem os demais rios reais 
e caudalosos”21.

Em que direção navegarei? Os ventos caminham no sentido da  
terra esplêndida, de quem Alvino, deslumbrado com os pescados de 
qualidade, exigentes de escassos trabalhos, por serem dádivas espe-
ciais, comentou com segurança:

“pudessem haver as carnes, poderiam dizer  que 
estavam na idade dourada, da qual fabulavam 
os poetas que a terra emanava rios de mel e de 
manteigas”22.

E Brandônio replicou a Alviano, no elogio das carnes do peixe-
-boi, gostoso, e farpoado com facilidade. Era a Ilha Grande, portanto, na 
idade do ouro. Garanto, como mitógrafo no emaranhado da alucinação, 
que o peixe-boi não era aparentado da espécime que desafia o absurdo, 
conhecida pelo grandíssimo amante da fábula, Padre Simão de Vascon-
celos, que a detalhou a frio, distante de qualquer alegoria:

“Dos peixes homens, e peixes mulheres vi 
grandes lapas junto ao mar cheias de ossadas 
dos mortos; vi suas cavernas que não tinham 
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mais diferença de homem, ou mulher, que 
um buraco no toutiço, por onde dizem que 
respiram”23.

Era mais modesto o peixe-boi... Brandônio falava já do Maranhão, 
louvando-lhe o porto natural capacíssimo, as terras fertilíssimas (des-
tinadas à povoação, aos engenhos de açúcar e aos cultivos de manti-
mentos inumeráveis)  e as madeiras, de bondades “e de tanta grandeza, 
que causam espanto”24.

Falando, Brandônio pronunciara  a premonição capital, como que 
a antemanhã  da utopia maranhense (entrelaçada com uma realidade 
material e espiritual alcançada e desperdiçada). A despeito da povoa-
ção ainda recente, a terra, para o narrador, “dá de si grandes esperanças 
de haver de ir em muito aumento para o diante”25.

Havendo  chegado à terra, não estarei, decerto, no desperdício de 
tempo, ao recordar que foi em São Luís, no Maranhão do colonialismo 
português, a montagem do auditório privilegiado, no escutar o gênio 
quase diabólico do Padre Antonio Vieira, proferindo a pregação aos pei-
xes. E jamais o surrealismo foi mais real, mais exato e mais dirigido. 
Justificava-se o retórico barroco: “ao menos têm os peixes duas boas 
qualidades de ouvintes: ouvem e não falam”26.

Pois foi na terra de mágicas certezas, de apólogos sobrenaturais 
e de alegorias ardorosas, em que o real e o febril, o concreto e o mítico, 
o cético e o crédulo se misturavam,  avançado o tempo da Colônia, que 
permaneceu vivificada a unidade da mitologia: a da visão do paraíso, 
escondendo, no sertão do Iguará, o eldorado maranhense – tópico a 
respeito do qual desabafou o racionalismo de César Augusto Marques:
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“A quantas desgraças e misérias não deu 
causa essa extravagante e ridícula fábula da 
existência, no Brasil, de um país a que se dava 
esse nome”27.

Muitíssimo temerário, o notável historiador César Augusto Mar-
ques, sem especificação da fonte de pesquisa, calculou estar no tér-
mino do século XVI, quando, na Europa, as suas raízes revolvem, no 
mínimo, as terras férteis do imaginário medieval e, quando menos, as 
ilhas afortunadas da psique do primeiro Renascimento, a origem da:

“fábula inventada por um aventureiro inglês, 
chamado Raleigh, depois do saque praticado no 
Recife pelos piratas da mesma nação, James 
Lancaster e Jon Venner”28.

 Transcorrido o tempo, já era mais da metade do século XVIII, 
quando o Governador, sob sete chaves, comunicou a Sua Majestade o 
segredo que lhe foi sussurrado pelo Desembargador Ouvidor-Geral da 
Capitania. Qual? O de que, conforme a narrativa exatamente de César 
Augusto Marques:

“haviam descoberto umas minas de ouro 
nas  fazendas dos Angicos, onde serviu o 
pardo  Francisco da Silva Passos, as quais 
na seca próxima foram reconhecidas por um 
seu vaqueiro em um riacho, casualmente, por 
ocasião de abrir umas cacimbas para o gado 
beber”29.
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O  Ouvidor- Geral da Capitania, muito falastrão, confessou outras 
ocorrências ligadas às minas de ouro: o ourives Aurélio Gomes fundira 
ouro em pó das fazendas dos Angicos; o armeiro Pedro da Cunha enco-
mendara instrumentos de mineração; o Padre José Vivardo conversara 
com Marcos de Araújo Pita, querendo adquirir dois pretos conhecedores 
do ofício da mineração etc. Com o acontecido, certamente o Governador 
Gonçalo Pereira Lobato e Sousa multiplicou a cobiça pelas minas serta-
nejas do eldorado paradisíaco, as quais, no registro de César Marques, 
“tinham 3 léguas de comprimento e se estenderam pelos campos dos lados 
do dito riacho, (cujas nascentes eram em um muritinzal) até uma serra vi-
zinha”30.

Embora envolvendo Padres, a confusão foi dos diabos... Não 
querendo efetivar diligências denunciadoras dos autênticos mentores 
da geografia da pátria aurífera, o Ouvidor-Geral da Capitania foi 
transferido para Alcântara, e,  de Tapuitapera, foi achegado a São Luís 
o Capitão-Mor, em  sua substituição. Ocasião na qual foi, consoante 
César Augusto Marques, “chamado à presença do Governador o armeiro 
Pedro da Cunha”31.

Com o armeiro Pedro da Cunha levado à presença da Autoridade, 
começou a vacilação da denúncia dos consorciados. O inquirido logo 
declarou, em seu favor, que a encomenda dos instrumentos de minera-
ção não lhe pertencia, e, assegurou, no cometimento de inconfidências, 
como explicou César Marques, que o solicitado :

“lhe fora feito pelo mulato Manuel Henriques 
do Conto, o qual, por sua vez, confessou 
ter sido por pedido de outro mulato, o Padre 
José de Sousa Machado, há pouco chegado 
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de Pernambuco e das terras de Minas ou da 
Bahia”32.

Os Padres Vivardo e Machado – por vontade do Governador Gon-
çalo Pereira Lobato e Sousa – deveriam, em presença da Autoridade, 
confessar sob juramento. Estava iniciado o conflito com o Bispo D. Frei 
Antônio de São José, que chegaria, posteriormente, ao embate de rom-
pimento com o Governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, para quem 
o Padre José Machado, ardiloso, como especificou o referido historiador 
integrante do Grupo maranhense:

“disse haver recebido uma carta de Manuel 
Moreira do sertão da Parnaíba, assegurando-
lhe ter descoberto ouro em bastante quantidade 
num riacho que fica no Brejo dos Anapurus  
para  a parte  do Iguará, e pedindo-lhe que lhe 
comprasse ferramentas e negros próprios para 
a mineração, o que estava deliberado a fazer”33.

Até parecia  que tivessem conseguido a matança do segredo, 
com a revelação do serviço pelo Padre Machado. A descoberto, o Padre 
Vivardo não resistiu, e completou a revelação das informações, afir-
mando ser o principal responsável pela empreitada o Padre José Ma-
chado, sempre sugestivo e convincente, tornando-o, como esclareceu o 
sobrecitado estudioso:

“companheiro a minerar com igual parte nessas 
terras, e incumbido de várias encomendas, 
prometendo-lhe muitos lucros, que sempre 
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julgou fabulosos por conhecimento que tinha 
desses lugares”34.

O Governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa acreditava, a prin-
cípio, ser o Padre José Machado um mentiroso. Entretanto, o metálico 
religioso, ameaçado de prisão, não cessara de divulgar que os tesou-
ros do sertão maranhense eram superiores, muito mais extensos do 
que, por cautela, revelara. Foi célere a corrida da notícia, haja vista o 
conhecimento repentino de toda a província, da conversa do religioso, 
convicto de que ali, como registrou o referido médico maranhense:

“se tirava ouro às arrobas em qualquer cava 
feita em um dos três riachos, tapados com uns 
ramos, com leves diligências, e em quantidade 
de encher sacos”35.

Entretanto, o Governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa foi per-
dendo as resistências, e, febricitante e cobiçoso com a hipotética des-
coberta da fulguração aurífera, organizou uma expedição de conquista, 
no propósito de garantir o monopólio  do eldorado maranhense à Ordem 
Estabelecida, deslocando os Padres e outros civis caçadores  de pre-
ciosidades, do controle e do usufruto das riquezas do sertão. Decidido, 
como explicitou o supracitado dicionarista histórico:

“partiu para esses lugares do Icatu o 
Desembargador  Ouvidor-Geral, com intendente 
das minas, com quatro pretos mineiros, um 
homem branco, como prático de minas, que 
havia na bandeira do Mearim, uma escolta 
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militar, oficiais de justiça e outras pessoas, 
tudo à custa da Fazenda Real”36.

Foi como que a ocasião propícia, em consequência, para o Padre 
José Machado demonstrar, à maneira dos mais divertidos embusteiros, 
o revestimento satírico de sua ideologia aurífera, pois, com a partida da 
comitiva de descobridores liderada pelo intendente das minas, escla-
receu  o referido dicionarista geográfico, que “principiou o clérigo a es-
palhar que o havia enganado por desconfiar que lhe queriam roubar a glória 
de tal descobrimento”37. Tratou-se de uma picardia amarela, brilhante e 
interesseira...

O Desembargador Juiz-de-Fora, instruído pelo Governador Gon-
çalo Pereira Lobato e Sousa, foi conversar com o Padre José Machado 
para adquirir o autêntico jazigo das minas, e, na negociação de proveito 
bilateral, prometia, como assegurou César Marques, “até sob juramento 
fazer-lhe tudo quanto ele quisesse, e oferecendo-lhe finalmente canoas, pre-
tos e instrumentos para minerar”38. O encantador dominaria a serpente?

O excesso de preocupação das Autoridades Provincianas cheirava 
a corrupção. Para combatê-la, o Padre José Machado, que não era san-
to, desfiava o rosário da vigarice, colorindo a imaginação do interlocu-
tor, na recordação da passagem pelo jazigo das minas, onde conseguira 
o filão de ouro, negociando, em conformidade com os apontamentos de 
César Marques:

“a troco de algumas patacas uma perna de pele 
de veado cheia desse metal, de que já tinha 
fundido onze mil cruzados, restando-lhe ainda 
12 libras enterradas, o que não declarou nas 
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conferências passadas “por julgar desgraça 
ter a fortuna de saber do descobrimento e 
manifestá-lo sem primeiro ele se encher e 
aproveitar”39.

Escondido  o Governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa em um 
guarda-roupa, na residência de Lourenço Belfort, logo foi testemunha 
do compromisso do Padre  José Machado, de dividir o precioso metal 
com o senhor da morada e o Desembargador Juiz-de-Fora. No onde e 
no quando  combinaram o encontro da partilha, não apareceu sequer o 
vestígio do dinâmico religioso. Descobriram desoladas as Autoridades, 
como explicou César Augusto Marques, que “dinheiro e barras de ouro, 
que se tinham visto, pertenciam a José da Silva , capitão de um dos navios 
da frota”40. Tudo quanto reluzira não era ouro...

Os desentendimentos  da Igreja com o Estado reacenderam-se, 
quando da prisão do Padre José Machado, de quem, àquela altura, 
duvidavam dos  votos sacerdotais. Diga-se de passagem – estada no 
cárcere que terminou consumada – pois o quase, ou talvez religioso, 
consoante o referido dicionarista:

“foi preso pelo Juiz-de-Fora, e como clérigo 
entregue à sua jurisdição, mas ficando 
responsável por ele a Sua Majestade, mando-o 
recolher à cadeia pública até que fosse para 
Lisboa”41.

O Bispo D. Frei Antonio de São José foi solidário com o Padre José 
Machado, consciente de que o colega de votos sacerdotais necessitava 
de anteparos à cólera do Governador Gonçalo Pereira Lobato e Sousa. 
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Como todos duvidassem das virtudes teologias do descobridor do el-
dorado maranhense, no ensejo da sua viagem para Lisboa foi provido o 
embargo da Autoridade Religiosa, alegando como razão da retenção do 
caçador de metais preciosos, conforme escreveu o historiador mara-
nhense, “não poder ele  partir sem ser primeiro aqui julgado o seu estado, 
posto em dúvida”42. Sobreviveu o impasse.

Haveria  uma sociedade do quase, ou talvez religioso, Padre José 
Machado, secreta e eficiente, com o seu protetor e Bispo D. Frei Antonio 
São José? Choveram cartas e ofícios censurando a Autoridade Religio-
sa, por proteger um Padre posto em dúvida, e considerado um indivíduo, 
consoante registro do referido historiador, “revoltoso, sedicioso, pertur-
bador e farisaico”43. O ambiente fervilhava.

Quando estava no máximo a miragem mineral, foi expedido um 
ofício estatal, dirigido ao comprometido Governo  da capitania eldorada, 
onde Sua Majestade  decretava a proibição da mais mínima correria às 
minas de ouro, ficando tipificados como embusteiros, todos quantos 
fossem dedicados ao ofício de caçadores de metais preciosos. O que 
era feito do expedicionário  Desembargador Ouvidor-Geral Gonçalves 
dos Reis? Estava nos matagais, de onde escreveu ao malogrado entu-
siasta das riquezas auríferas, o Governador Gonçalo Pereira Lobato e 
Sousa, avisando-lhe ter percorrido, em quatro semanas de aventuras, 
os sertões perigosos e surpreendentes, nas águas maiores do Iguará e 
do Parnaíba e nas águas menores do Moquéns e do Mangabeiras, não 
havendo em Icatu, como explicitou César Augusto Marques, “descoberto 
uma só faísca de ouro”44. As pedras de tropeço da vida prática substituí-
ram as imaginárias pepitas de ouro.
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A realidade espatifou a credulidade ambiciosa dos poderosos do 
Maranhão, quiçá, submissos ao ridículo, entregues ao falso mentecap-
to, abandonados ao pândego, enganoso e delirante Padre José Macha-
do, que, sacanamente solitário, no levantamento de César Marques: 

“motivou a prisão de algumas testemunhas, 
o conflito de jurisdição entre o Bispo e o 
Governador, a censura da corte ao  procedimento 
destes funcionários públicos, as despesas e 
trabalhos, perigos e desespero do  Ouvidor-
Geral, a morte do Juiz-de-Fora, e por último  a 
demissão do Governador”45.

Sem perceber a passagem da ideologia para a ridicularia picares-
ca, César Marques, manuseando uma origem de abrangência superior à 
ilusão eldorada, argumentou que, na oportunidade da declaração do es-
panhol Martinez, anunciando ter encontrado, na separação do Orenoco 
com o Amazonas, o território aurífero, foi a “esplêndida ficção firmemente 
acreditada na Europa”46. Os tempos vindouros reescreveriam o juízo do 
historiador maranhense. 

Conseguida a travessia, e acumulada a conclusão da alongada 
exposição do vendaval aurífero que trespassou o Brasil nos séculos co-
loniais, e experimentou uma redução e uma ampliação na Capitania do 
Maranhão, é permitida a pergunta sobre a significação e a funcionalida-
de  (para o discurso em composição) da demorada narrativa. À decisão 
de colocar em evidência o romance mineral dos religiosos, funcioná-
rios da Metrópole e da população maranhense (em geral), equivaleu 
à consciência de que o aparente e demorado emaranhar de crenças, 
inventos e frustrações de uma região da Colônia, escondia uma ver-
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dade de altíssima relevância: a reprodução, nas relações sociais, 
da ideologia das excelências da terra e das excepcionalidades  
da  gente, sem dúvida, foi consequência, como que automática, 
dos cronistas visitantes, no exercício mais do que secular de 
convencer os naturais da terra (e, em especial, os segmentos 
minoritários e poderosos da sociedade em questão) de que par-
ticipavam de um espaço físico e humano privilegiado (e, a um 
destino de Corte, não poderia corresponder um comportamento 
de Colônia – cabendo aos da terra, assumirem uma essência e 
um pensamento europeus).

A consagração de um destino europeu ao segmento elitário da 
sociedade maranhense, radicou na terra e no homem de maneira forte, 
densa e ressonante. Bastaria para exemplificar a recordação de que fo-
ram as minorias poderosas do Maranhão, convencidas de uma unidade 
material e espiritual com  Portugal, as derradeiras na aceitação da In-
dependência do Brasil, que não representava mais do que uma fantasia 
de integração, se comparado com o intercâmbio real, mas de Metrópole 
na extorsão da Colônia, do Maranhão para com  Portugal. O revestimen-
to ideológico do destino “a dois”, que cimentara o vínculo desigual de 
São Luís e de Lisboa, enquanto capitais estratégicas  da Metrópole e da 
Província, acionado, colocou-se, a princípio, favorável à subsistência da 
convivência extorsiva e exploradora, quando, em diferentes províncias, 
os nacionais esmeravam-se em manifestações lusófobas, vociferando 
o mata-mata marinheiro.

E, prendendo o fio da conversa, a convicção e a transmissão 
do pensamento de que o Maranhão era um espaço físico e humano 
sublime, excelso e perfeito, foi o ambiente social, pela mitologia e para 
a mitologia preparado – com capacidade, portanto, de garantir o mo-
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vimento dialético, e referendar-se, ao ser referendado, a psicose cole-
tiva do eldorado  maravilhoso, aguardando, paciente, e no Maranhão, a 
chegada do homem ao paraíso. Como a ninguém é permitido imaginar, 
escorado em impunidade, habitar e ser produto do paraíso, os mara-
nhenses pagaram um tributo específico à visão do paraíso (e do para-
disíaco) vitimados pela evidência visionária (e não menos satírica) do 
Padre José Machado. A riqueza mineral, no Maranhão, como no Brasil, 
era verificável na realidade. Não o era, porém, o eldorado paradisíaco e 
opulentíssimo, escondido nas florestas sertanejas de Brejo de Anapu-
rus, no território maranhense. O caráter da empresa era visionário e foi 
comum aos navegantes europeus. Ao devaneador foi acrescentado o 
satírico como uma manifestação particular, vivenciada, em risível me-
mória, pelos maranhenses.

De resto, a permanência da ideologia, em reprodução am-
pliada, transformou-a em mitologia de convivência.

A contribuição  imediata e necessária, decorrente dos malabaris-
mos imaginosos do Padre José Machado, com certeza, foi a possibili-
dade de demonstrar, com argumentos materiais, que a hierarquia social 
mais avançada  do romance mitológico, se os elementos destacados 
são expressão e consolidação, relacionou-se, mais do que com uma 
reflexão, com uma interferência nos sentidos e nos caminhos da con-
vivência social. Ficando ainda fechado o alicerce empírico de compro-
vação de que havia, secularmente, no círculo terra-gente maranhense, 
a concessão de uma hipotética substância, suplementando a qualidade 
do físico e do humano e demarcando uma diferença, no mínimo, com o 
restante dos brasileiros.
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Não devendo, entretanto, ficar robustecida a suposição de que as 
caçadas minerais foram lamentáveis equívocos delirantes, sem possi-
bilidade de adequação, pelo deslocamento, com um processo histórico 
universal, como o de ascensão e de fortificação do modo de produção 
capitalista. Não. Ao contrário. A riqueza mineral, repetindo, era veri-
ficável na realidade, conhecedora da intervenção do extrativismo mi-
nerador, que incorporou o Brasil (e outras Colônias do Novo Mundo) 
aos mecanismos de acumulação de capital situados entre o Metalismo 
Europeu e a Revolução Industrial.

Foi o começo de uma integração dominada e dependente do Brasil 
na divisão internacional do trabalho. E Portugal, pai totêmico do Brasil, 
era um repassador submetido à Grã- Bretanha. A legislação draconiana, 
sob vigência na região mineradora, procurava reprimir, no nascedouro, 
os nativismos econômicos e políticos, expressos no itinerário da mine-
ração à metalurgia, que, consoante Franklin de Oliveira, ali foi articula-
da por um Intendente da Câmara, e aproximaria o Brasil, como partícipe  
dominante, da Revolução Industrial, ou, em ângulo distinto, na hipótese 
de amadurecimento da conjuração responsável pela Independência do 
Brasil, pelo rompimento do sistema colonialista (semelhante ao que foi 
conspirado por Tiradentes e outros poetas).

Também havendo a considerar-se, sem dúvida, o fato material da 
descontração relativa provocada pelo fenômeno da mineração na socie-
dade colonial brasileira, sumamente fechada, segregacionista (do étni-
co e do social) e de hierarquia em extremos, polarizada entre senhores e 
escravos. A exploração do ouro estacionou o homem de uma sociedade 
itinerante, o qual, mais sedentário, realizou a fundação de povoados e 
recorreu ao trabalho de artífices, muitos deles aventureiros, que eram 
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homens livres coma esperança de deixarem de ser pobres e miseráveis, 
ascendendo na ordem escravocrata.      

As relações sociais, na região mineradora, tinham o imperativo 
da flexibilidade, consequente de uma mais efetiva diferenciação dos 
ofícios ocupacionais, refletida no relacionamento cotidiano dos agentes 
sociais: mais quase cidadãos do que simplesmente senhores e escra-
vos. Dessa, e de outras  maneiras, é legítimo suspeitar-se de que o 
embrião minúsculo do espírito da unidade nacional foi muito mais uma 
derivação do nativismo minerador, do que das aristocracias da paisa-
gem açucareira e litorânea e/ou  dos coronelatos do panorama pecua-
rista e sertanejo, nos nordestes do Brasil.

Os ligeiros contornos esboçados têm o propósito solitário de 
descartar a possibilidade de imaginação da mitologia visionária como  
a-histórica, sem causação de origem  e de resultados colocados na re-
alidade concreta. Uma mistura de delírio e de pesadelo: há, na epopeia 
da corrida aurífera, aquele mínimo de comprovação e de conferência 
(na maioria dos ensejos, sob os parâmetros da ideologia) sem os quais 
visão e convencimento deformados começam a ser neurose, absurdo e 
fanatismo exacerbados. Com a regulação dos limites, riquezas minerais 
havia, como ainda há,  suficientes à detonação de roteiros, processos e 
aventuras criativos, na história concreta da  formação social brasileira.

Efetuados, nos devidos lugares, os reparos, é forçosa a restaura-
ção da discussão maranhense. Espero que tenha ficado à flor ou pleni-
tude da percepção o pequeno esboço de recomposição da mentalidade 
maranhense nos séculos coloniais, onde a terra e a gente foram reifica-
dos pelos cronistas, pelos colonos e pelos nativos. Embora instituída a 
reificação do particular (Maranhão) a consciência dos segmentos domi-
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nantes foi automaticamente transposta para o universal (Portugal). Há 
uma dissociação concreta de retórica e de execução, porque o discurso 
é de louvação da terra e da gente, quando a prática é de imitação do 
europeísmo lusitano.

De que era originário o lusitanismo maranhense? A sociedade 
maranhense, na metade do século XVIII, conhecia uma situação de ine-
narrável gravidade: a da miséria, que, conforme o governador Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado confessou ao Marquês de Pombal – era ex-
tremada. Foi acolhida por Sebastião José de Carvalho e Melo a sugestão 
da formação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, instaurando 
a regularidade do vínculo das Capitanias (Pará e Maranhão) com a Me-
trópole (Portugal). Era uma empresa monopolista, como a antiga, que 
Manoel Beckman combatera, liderando uma insurreição de oposição à 
exploração da Metrópole, destruidora dos empreendimentos nativos, 
dotados de aspiração nacional. E, com o monopólio  assegurado por 
duas décadas, realizando a navegação, a empresa mercantil estimulou 
a lavoura e o comércio.

Ao tempo em que abastecia o Pará e o Maranhão de produtos 
europeus, carregava a Companhia Geral em abundância arroz, couro, 
algodão etc. Os produtos transportados não estavam, evidentemente, 
fabricando a opulência de Portugal, que era um dos  instrumentos da 
composição internacional dos mecanismos do capital e da Revolução 
Industrial, acontecendo na Inglaterra e expressos, fausticamente, no 
domínio superior da natureza, na inovação tecnológica, no ensaísmo  
científico, na objetivação em série de mercadorias, na concentração das 
massas humanas resumidos, com maestria, na felicíssima colocação 
de Eric Hobsbawn, como processos emergentes e renovadores, desde 
“antes que a Bastilha fosse assaltada”47.
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O marasmo monetário  da economia maranhense foi substituído 
pelo financiamento das lavouras, e os resultados apresentados foram 
de uma estimulante dinâmica, havendo, ao que parece, um rigoroso 
cumprimento de disciplina estatutária da empresa. Jerônimo de Vi-
veiros acrescentou que a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão 
submetia-se, exclusivamente, aos poderes do Soberano e de sua Mesa, 
não dependendo da autoridade de Ministros, Tribunais e Governadores. 
Dispondo do direito de realizar, sem concorrentes, o intercâmbio  marí-
timo, o tráfico negreiro, o financiamento de lavouras, a comercialização 
de  mercadorias europeias, a aquisição dos produtos coloniais, e como 
se não bastasse, de atos excepcionais necessários e emergentes, que, 
com os poderes acumulados, seriam ressarcidos – era uma perfeita 
projeção do Estado Português, em seu reformismo autoritário. Não po-
dendo ser olvidado que o Marquês de Pombal, expoente da política de 
exclusão dos jesuítas, tinha interesses a defender na Companhia Geral 
do Grão-Pará e Maranhão, que era, para Jerônimo Viveiros, “uma enti-
dade quase absoluta”48.

A empresa comercial do Grão- Pará e Maranhão (1755) foi segui-
da pela de Pernambuco  e Paraíba (1759). A do Grão-Pará e Maranhão  
foi  extinta a caminho de um quarto de século, deixando uma profunda 
ressonância, porque sobreviveu o roteiro dos negócios e a economia 
permaneceu organizada, com uma divisão estadual do trabalho obe-
decida por uma concentração populacional. A situação de quem é ví-
tima do colonialismo como da dependência, jamais é de comodidade, 
excetuando-se as categorias com estatuto  privilegiado  na estrutura 
social, que conseguem uma funcionalidade específica na organização, 
na reprodução e na estabilidade (no espaço colonial ou nacional), par-
ticipando, como parceiros minoritários, de um sistema de denominação 
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internacional. A serventia superior do processo em questão foi para 
o acúmulo  de  capital  na Grã- Bretanha; em seguida, para os co-
merciantes de Portugal; e, finalmente, para os segmentos dominantes 
das sociedades paraense e maranhense, resumidos e escondidos no 
pensamento do diligente pesquisador Jerônimo de Viveiros, quando 
considerou que o monopólio metropolitano do comércio e da navegação 
foi artífice da “felicidade do Maranhão e do Pará”49.

Não poderá escapar à argúcia do analista o efeito multiplicador 
dos investimentos europeus, fortificando, no Maranhão, os comercian-
tes e os lavradores filhos do Reino e nativos, que  continuaram no exer-
cício dos negócios, e prosperaram, adquirindo autonomia relativa, se 
confrontados com a existência física do monopólio europeu. Estavam 
reunidos na terra timbirense os fatores de produção: os escravos, as 
ferramentas, os empreendedores (com o mínimo de recursos poupados 
nos negócios com a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão), os 
meios de transportes, o espaço físico disponível etc. E, completando o 
contexto, ao crescimento dos algodoais, correspondia uma necessidade 
da indústria têxtil da Grã-Bretanha, nitidamente em evolução, à qual foi 
acrescido, em conjuntura posterior, o mercado estadunidense, no con-
flito do Norte e do Sul, com a Guerra da Secessão. O raciocínio de Caio 
Prado Júnior foi, em essência, correto quando observou o descompasso 
da retirada do monopólio lusitano e os resultados dos investimentos, 
que rebentarão nas décadas seguintes, porque “o Maranhão continuará 
em sua marcha ascendente”50.

Quando Alcântara, sem o restante da terra próspera, suplantava 
São Paulo, havia um frenesi de negócios, e o Maranhão, em conjunto, 
ultrapassava a Bahia e Pernambuco, perdendo vantagem apenas para 
o Rio de Janeiro. Se a terra era próspera, quem progrediu, de fato, foi 
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o estamento dos filhos do Reino, secundado  por seleto grupo de bem-
-nascidos na terra. Na Colônia, os empregos públicos estavam reser-
vados aos filhos do Reino. Ao que parece, os segmentos dominantes 
repartiram-se em especialidades: os filhos do Reino ficaram mais no 
comércio (e nos empregos públicos) e os bem-nascidos mais na la-
voura. No ensinamento de Raimundo José de Sousa Gaioso, quando 
começa a referência aos lugares mais opulentos e povoados, termina 
esboçado o itinerário da ocupação, transposto à divisão estadual do 
trabalho, porque das “povoações são as mais importantes a cidade de São 
Luís do Maranhão, a vila de Alcântara, e  a Ribeira de Itapecuru”51.

São Luís ficava com as repartições administrativas, o  comércio 
da Praia Grande, o corredor de exportação dos produtos da Baixada, e, 
posteriormente, com um pequeno complexo industrial. Alcântara esta-
va com as salinas, os canaviais, os pescados, o comércio, as fazendas 
etc. E, finalmente, a Ribeira do Itapecuru restava com os algodoais, os 
arrozais, as madeiras, os couros, a pecuária etc.  Muito embora simplifi-
cado, o retrato desenhado apresenta os contornos gerais da organização 
econômica da sociedade maranhense. Por evidente, as regularidades 
anunciadas não têm excludência dogmática. Existiram, por exemplo, 
filhos do Reino vitoriosos na lavoura. Aquilo de mais relevante, porém, 
é o registro da opulência material do Maranhão, iniciada nos tempos 
coloniais e confirmada nos outros tempos vivenciados pela sociedade 
brasileira, imediatamente subsequente à ruptura do sistema colonial.

Ao crescimento econômico maranhense correspondeu, desde os 
começos, uma preocupação dos abastados comerciantes e dos agri-
cultores em refinar a educação dos rebentos, os remetendo, de vez a 
vez, para Portugal, à procura do treinamento universitário renomado de 
Coimbra, bem como para outros centros universitários europeus. Mui-
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tos regressaram para substituição paterna nos negócios comerciais e/
ou agrícolas, portadores de Diplomas sem adequação imediata, algu-
mas vezes, no espaço estreito das ocupações burocráticas, em uma 
sociedade fechada, cujas possibilidades de carreira conferiam maior 
capacidade de absorção para os Bacharéis em Direito. Portanto, o mais 
frequente era a escolha e a conclusão do bacharelado em Ciências Ju-
rídicas (ou Leis), de extremada adequação e funcionalidade, porque os 
formandos tornavam-se funcionários orgânicos da ordem, preenchendo 
os espaços  na burocracia estatal superior, e garantindo os resultados 
de uma carreira com variadas alternativas: a política, a magistratura, a 
delegacia, a procuradoria, a participação na Mesa, na Junta, no Conse-
lho da Província etc.

E, se fosse direcionada com a transação necessária, sob a cultura 
do compromisso patrimonialista, a carreira do candidato poderia termi-
nar com título de nobreza, comendas  honoríficas, conquista do Senado 
vitalício ou assento no Conselho de Estado. Foram os maranhenses 
portadores de educação universitária em Coimbra os agentes sociais 
da importação cultural, pois, retornando da transmigração, multiplica-
vam os vetores de difusão de valores, costumes, atitudes, modismos e 
comportamentos tipicamente europeus, em especial, lusitanos: portu-
gueses contaminados de francesismos ou de inglesismos. As vilas e as 
cidades maranhenses absorveram o sotaque português, esmerando-se 
no gosto e no requinte da morada inteira ou do sobradão, da  boa mesa, 
da arte de receber, da promoção de tertúlias, do fino vestuário e do 
consumo de cultura, dentre outros aspectos que simbolizavam o refi-
namento urbano. A aspiração máxima dos segmentos dominantes da 
sociedade maranhense colonial era a unidade – se possível, a unidade 
absoluta – com o “ser lusitano”.
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Não é acidental a pequenez da manifestação da cultura nos sé-
culos coloniais no Maranhão, se confrontada com que viria a consumar 
a sua real presença no Primeiro e no Segundo Reinados. A consciên-
cia alienada não poderia produzir manifestações superiores do enge-
nho humano: crítico e criativo. Onde estão as biografias e os produtos 
culturais dos poetas, dos músicos, dos oradores, dos artesãos e dos 
santeiros maranhenses, expressão dos séculos coloniais, resistindo e 
emocionando os tempos futuros? Sem dúvida, os mais expressivos ar-
tistas coloniais não estiveram nos nordestes do Brasil: no dos açúcares 
ou no das boiadas. Estiveram, acredito, nas Minas Gerais, na antema-
nhã de uma arte voltada, ainda que com problemas, para a realidade 
brasileira. E os poetas, se não foram nacionais, procuraram contribuir 
politicamente para a emergência de uma nação onde havia uma feitoria 
colonialista. Foram vítimas dos  processos  de submissão das mentali-
dades, instaurando, no Brasil, uma prática poética pastoril, bucólica e 
idílica, com  a correspondente  organização acadêmica arcádica, repe-
tindo até mesmo o latinismo dos pseudônimos. Foram mais, contudo, 
e dois sobreviveram para a literatura: o significativo domínio formal de 
Cláudio Manuel da Costa e a comovente penetração temática de Tomás 
Antônio Gonzaga. Sobreviveram, concedendo movimento aos modelos 
transpostos, animando-os com a chama iluminista de uma vontade na-
cional. E os poetas foram revolucionários, batendo-se pelo advento da 
nação brasileira, na companhia de Tiradentes, o mártir, e inaugurando, 
no Brasil, a responsabilidade social do artista – um cidadão multiplica-
do, porque artista e consciente, em uma unidade conjugada no exercício 
de uma atitude comprometida com os destinos verticais da realidade 
envolvente.  
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Há um silêncio de cultura, com um mínimo de autenticidade, nos 
séculos coloniais no Maranhão. A opulência  econômica transformou as 
vilas e as cidades mais prósperas no universo edênico  do postiço, do 
imitado e do reflexo. A presença dos  bacharéis de Coimbra, formados 
para a política e para a administração, referendando os limites dema-
siado estreitos da ordem social patrimonialista, certamente alimentou 
São Luís, Alcântara e a Ribeira do Itapecuru com o bacalhau do bri-
lhantismo discursivo, de casaca, de bengala  e de polainas, exposto à  
visitação dos conhecidos, como adequada relíquia de família. Tempo 
houve em São Luís, da expressão aguçada de um orgulho antigo, onde 
a sociedade dominante da cidade de sobrados, ladeiras e azulejos pare-
ceu em conspiração, intentando suplantar o Rei – nada mais, nada me-
nos, do que em realeza.  Aparecendo, inclusive estampado em periódico 
recifense, transcrito por Jerônimo Viveiros, que:

“o Maranhão em civilização, bom gosto e 
apreciação das belas artes não cede o primeiro 
lugar à Corte, quanto mais às outras províncias 
do Império”52.

Ao orgulho antigo limitado, regresso aos tempos de floresci-
mento, nos séculos coloniais, da antagônica realidade maranhense, 
colocando-a dentro da formação da sociedade brasileira, que nunca 
ofereceu demonstração confiável de relações étnicas pacíficas. Foi, em 
verdade, belicosa, no exercício de um genocídio – o do índio – e de um 
estupro – o do negro – instaurando a violência no cotidiano das casas-
-grandes e das senzalas das raízes do Brasil. Os mulatos e os mesti-
ços, exaltados em sínteses polêmicas, foram vítimas das exorbitâncias 
da execração e da discriminação. Foram e permanecem vítimas todos, 
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marcadamente, o negro e o índio. E não, decerto, apenas por invencio-
nice e por desajuste da psicologia individual, que a patologia começa 
em quem discrimina. É suficiente a lembrança de dois Antônios – o 
Gonçalves  Dias e o Francisco Lisboa. Ambos rebeldes e antecipadores: 
o poeta, inaugurando o verbo do abolicionismo literário; o escultor, mo-
delando em pedra o protesto à ocupação portuguesa. Em  ocasiões ra-
ríssimas, acrescento, a  cultura no Brasil escalou alturas semelhantes.

Entretanto, uma divisão comprometeu os círculos dominantes 
da sociedade colonial brasileira: a do espaço de nascimento. Consis-
tia nos privilégios nos malefícios decorrentes de ser filho do Reino ou 
ser filho da Colônia,  mesmo que português. Havia uma estratificação 
rigorosa – a de ser  nascido na Europa ou de ser nascido na América. 
Rigorosa, mas diferente da separação valorativa dos europeus contra-
postos aos índios e aos negros, e demais variantes étnicas, residindo a 
diferença precisamente em ser uma disfunção limitada aos segmentos 
dominantes, na definição de que camadas sociais seriam as dirigentes 
da sociedade, sob os poderes outorgados pela Coroa Metropolitana. Os 
filhos da Colônia – todos, inclusive, os descendentes em linha direta 
dos portugueses – estavam vitimados coma automática exclusão dos 
empregos principais na condução e organização da administração da 
Colônia. Os cargos determinantes da burocracia ficavam, por anteci-
pação, reservados aos filhos do Reino. O liberal Frei Joaquim do Amor 
Divino Caneca percebeu com propriedade o seccionamento, e com se-
gurança, perguntou:

“E haverá, por  derradeiro, quem ouse negar, 
que este espírito de rivalidade traz inquietos 
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em todo o Brasil os Portugueses europeus, e os 
Lusos indígenas do mesmo Brasil?”53.

Faltava aos lusos indígenas, conforme listagem de Frei Joaquim 
do Amor Divino Caneca, a chegada até às becas, mitras e bengalas. 
A riqueza material dos nascidos na Colônia permitia, no esplendor do 
sistema subalterno, a remessa dos seus descendentes para Coimbra. 
No retorno, eram bacharéis de títulos e de universidade semelhantes, 
ficando a situação de fechamento e de exclusivismo, de difícil, senão 
conflituosa, sustentação. A Metrópole depredava, como sempre depre-
dou, as potencialidades da feitoria colonial, que começou a merecer 
cuidados, antes protetores de Portugal, do que da Terra de Santa Cruz, 
na febre da loucura mineradora. De outra maneira, ficaria a Terra dos 
Papagaios exposta a uma pilhagem mais internacional, pois quebra-
vam na praia ondas de navegantes de outras bandeiras, com ânimos 
fundacionais de poderes no Brasil, dos franceses aos flamengos, dos 
espanhóis aos ingleses. A exclusão dos lusos indígenas da real direção 
pública era uma antecipação proibitiva da emergência hipotética de na-
tivismos. O Frei Joaquim do Amor Divino Caneca explicou que:

“tendo-se comumente por pátria do cidadão 
unicamente aquele lugar, em que se viu a 
primeira luz do dia, os Europeus transplantados 
na América, não amando o país, em que 
estão estabelecidos, nem olhando os seus 
naturais como seus compatriotas, empregam 
todas as forças em extrair dela as possíveis 
conveniências, ainda mais do que um inquilino 
costuma fazer no prédio, que arrendou”54.
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Senhor de um civismo superlativo, o religioso republicano pro-
fessou um conceito de pátria lapidar, preciso e dilatado, engendrado 
em um raciocínio dialético, considerando o mutualismo dos espaços 
físico e social de nascimento e de convivência. Contudo, os civismos 
altíssimos e autênticos, no Brasil, terminavam, como continuam todos 
a terminar, nos exílios, nas masmorras, nos cadafalsos, nas câmaras 
de tortura e nas clandestinas execuções sumarias. Foi um cidadão  e 
um literato dignificante, na condenação dos colonialistas portugueses, 
pois:

“nada prestam aos Indígenas de amor  e bons 
ofícios, ou pelo irracional paisagismo lhes 
preferem em tudo outros Europeus, como eles, 
e daqui nascem as injustiças, preterições, e 
atrasamentos, que  os Americanos têm sofrido 
dos Europeus”55.

Sem questionamento,  a verdade histórica de que o Brasil não 
tinha caminho autônomo para integrar-se à Europa do ocidentalismo 
capitalista. Competindo, certamente, o questionar às recriações fan-
tasiosas do sistema colonialista, surgido sob o símbolo da devassa, da 
pilhagem e da violência da conquista, onde o ocupante é sinônimo da 
docilidade a mais duvidosa.  Estando o colonialismo sobrevivente, pa-
ralelo ao neocolonialismo, a realidade resultante do idílio da presença 
do colono,  é ser o retrato dourado e benéfico à sustentação das domi-
nações ocorrentes, escoimadas na levantada excepcionalidade de  uma  
trajetória histórica. Todavia, o estraçalhar das máscaras sociais possi-
bilita a revelação do real concreto: a dominação é, essencialmente, 
a instauração do exercício de uma violência. Ora, que dominação é 



64

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

açucarada paro o dominado? Com respaldo sociológico, a dominação é 
uma estrutura compulsória, que movimenta os indivíduos sociais: sem 
reprodução, no agir concreto, das relações estabelecidas, os 
dominantes não se conservam no desempenho do papel e na usu-
fruição do status coletivo de força hegemônica e dirigente.

É a submissão conjunta à lógica imperiosa da estrutura social, 
exigindo unidade de agir histórico, e reprimindo, na prática cotidiana, 
o hipotético “bom” colono, “bom” senhor, “bom” burguês etc. A persis-
tência da plástica da “bondade”, se extremada, sem dúvida, resultará na 
sucumbência da condição de colono, de senhor, de burguês etc. Não 
há caráter plástico de colono, de senhor e de burguês, que en-
curve, entorte e entorpeça o caráter de uma estrutura social, 
chegando a liquidar os mecanismos repressivos e persuasivos 
(de exceção e de normalidade) instituidores e reforçadores das 
relações sociais sob vigência, em uma determinada organização 
da sociedade. Chegando à concisão e parodiando, com redundância 
Ortega y Gasset: o colono, o senhor e o burguês existem, enquanto 
colono, senhor e burguês, limitados por determinadas e deter-
minantes circunstâncias – as das relações sociais vigorantes na 
estrutura da sociedade. Dessa maneira, ao contrário do pensamento 
de Astolfo Serra, não houve – no Maranhão, como no Brasil – fosse da 
França, da Holanda ou de Portugal, “uma colonização cheia de filantropia 
e humanidade”56.

Há liquidez, ao que parece, na afirmativa dos embates, confron-
tando-se os europeus e os nacionais. Aconteceram, e sem raridade, as 
polêmicas, motivadas pela definição excludente, de quem dirigiria a so-
ciedade brasileira. À Metrópole colonialista, o convívio dos nascidos na 
Colônia com a direção administrativa da América Portuguesa cheirava 
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a ruptura do sistema colonial e à proclamação da República (recendia, 
ao menos, na imaginação). Foi detonado o fenômeno da distância social 
vertical, originada do preconceito de superioridade dos europeus sobre 
os nascidos americanos, ainda que lusos, baseada, de maneira mais 
saliente, em ter nascido europeu, isto é, no espaço e no estágio da civi-
lização do elemento dominante. Considero de relevo, mais o espaço do 
que o humano, na arquitetura do preconceito de superioridade, porque 
o português era, sob o  ângulo antropológico, um amálgama, exposto, 
como muitos outros colonos, ao intercâmbio étnico, desde a sua origem 
continental.  

Entretanto, se os europeus escudavam-se, em comunidade, 
à abertura da participação  dos americanos na direção da sociedade, 
e aceleravam a distância social vertical, na exaltação do espaço de 
nascimento, que era, afinal, o espaço da Metrópole, os da terra acio-
naram dois recursos, bastante entrelaçados, pretendendo liquidar as 
diferenças: 1) misturar e confundir, pelo casamento, europeus e 
americanos; e 2) assumir, quase que na íntegra, a substância 
da mentalidade do europeu. Com absoluta  claridade, a parelha de 
táticas objetivava a ruptura da hierarquia nos segmentos dominantes 
(ou, pelo menos, a emergência da flexibilidade) e a sua substituição, 
mesmo gradativa, pela integração social. Não havia deliberado propó-
sito patriótico, porém, uma estratégia que permitisse a uma delgada 
camada social de dominantes participar da direção da sociedade (de 
imediato, respeitando as instituições estabelecidas).

Era a economia exigindo concentrar-se na política, expressa na 
capacidade diretiva de realizar a condução da administração da socie-
dade. Havia nacionais – é de domínio público – cuidando de prósperas 
lavouras, mas a riqueza material não garantia o livre-trânsito à antecâ-
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mara do controle dirigente da gestão social. Raimundo José de Sousa 
Gaioso constatou a mesmíssima rivalidade, dividindo os filhos do Brasil 
e os filhos da Europa, estranhando-a, porque os portugueses, em para-
lelo, eram honrados e estimados pelos americanos, “quão não  duvidam 
aliar-se com eles, dando-lhes suas filhas em casamento”57.

Seria  um fenômeno maranhense? Advirto que não, pois Frei Jo-
aquim do Amor Divino Caneca registrou semelhante situação em Per-
nambuco. Aconteceu em um Maranhão de acúmulo de velocidade de 
crescimento, quando a terra timbirense estava na vanguarda da lavoura 
e do comércio no Brasil, repetindo-se em Pernambuco, àquele tempo, 
um contexto material quase correlato à realidade maranhense. Foi – é 
permitindo considerar-se – do Brasil, o emaranhar dos americanos com 
os europeus, “com quem se enlaçaram pelos vínculos dos casamentos de 
suas filhas”58.

Quanto ao processo talvez alienante, de tentativa de amálgama 
das  mentalidades, ocorrido na assimilação dos valores europeus pelos 
brasileiros, foi uma realidade aguçada nos séculos coloniais no Mara-
nhão (em especial, com a passagem da Companhia Geral do Grão-Pará 
e Maranhão) provocando a emergência consolidada do “ser lusitano”, en-
quanto ideologia de não-europeus, desesperados e persistentes, que-
rendo inaugurar a capilaridade social,  que permitisse o trânsito ambi-
cionado – de dominantes a co-dirigentes. A atitude cultural vicária 
representou uma demonstração equivocada de suposta equivalência de 
europeus e de americanos e conheceu como idade áurea, todo o extenso 
período começado com a empresa mercantil patrocinada, entre muitos 
outros, pelo Marquês de Pombal, e concluído com a ruptura do sistema 
colonialista, com o advento da Independência do Brasil.



67

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Foi problemática, no Maranhão, a ruptura do sistema colonialista, 
que, como costumava considerar Antonio Henriques Leal, tudo vincula-
va o Maranhão a Portugal. Funcionou, resistindo à Independência do 
Brasil, o “ser lusitano” da sociedade maranhense dominante – a projetar, 
no agir concreto, o convencimento comunitário da consciência ideoló-
gica, fabricando um autorretrato estrangeiro a portugueses e nacionais 
privilegiados, deslocados militar e politicamente, para garantir a so-
brevivência da subordinação administrativa a Portugal. Desdobrando o 
raciocínio de Antônio Henriques  Leal, escreveu Carlos Studart Filho:

“Tão lusitano eram considerados, na Metrópole, 
os antigos componentes do Estado do 
Maranhão que, na hora da Independência, as 
Cortes de Lisboa foram mesmo ao extremo 
de lhes oferecer aquilo que consideravam 
uma honra suprema: a condição de Província 
transatlântica de Portugal “59.

A mim me parece, de toda maneira, valiosa a observação de que 
os séculos preparatórios da suposta Paideia ateniense-brasileira do 
Maranhão, com efeito, foram  marcados por uma sensível dominação 
da vertente ibérica de sua cultura, ali desembarcada através do paque-
te dos jesuítas, estes soldados coloniais da Contrarreforma, a serviço, 
também, ou sobretudo, dos colonizadores, que souberam enraizar a sua 
influência na formação mental do país nascente, crismando-o com a 
força da eloquência, da fé dogmática e do sistema escolar.

São  evidentes as relevâncias dos complexos culturais indígena 
e africano na formação social maranhense. Sucede, entretanto, que 
o reconhecimento das notáveis e das significativas contribuições daí 
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derivadas, não pode obscurecer a circunstância material e empírica 
inelutável, de que a cultura dominante foi a portuguesa, que amalga-
mou o conjunto da sociedade, haja vista ser o lusitano o seu elemento 
dominante. Português menos fechado ou mais aberto para a interação 
étnico-cultural, ou a ela vulnerável, como agente dominante, nunca 
desservido, nos séculos coloniais, do estatuto e da condição de senhor 
ativo das ordenações neles respaldadas.

Quanto à mística do Maranhão enquanto estância corresponden-
te à geografia visionária das Arcádias mais paradisíacas, a sua compo-
sição foi endógena e exógena, havendo muito de atribuição, quando da 
vigência da sua idade telúrica e edênica. Exógena, sim, a ser compen-
sada, no futuro, por ocasião da chegada da idade antropocêntrica,  por 
uma sistemática reclamação endógena de uma especialidade, senão 
supremacia, resultante da inteligência do homem maranhense; de sua 
loquacidade castiça; de sua virtuosa capacidade literária; enfim, de sua 
destinação para as tarefas mais elevadas do espírito. Atenas, sim; Es-
parta, não. Cidade legendária e reivindicada pela família Médici, que 
intitulou a sua Florença repleta de sábios como a Atenas do Renasci-
mento. 

Exemplo de atribuição exógena de grandeza à terra maranhense, 
sem rebuços, esteve presente no poema épico Caramuru, de Frei José 
de Santa Rita Durão, que a celebrou nos seguintes versos: 

“Em nove léguas só de cumprimento,
Vinte seis de circuito se espraia
No vasto Maranhão d´água opulento,
Uma Ilha bela, que se estende à praia:
Regam-lhe quinze rios o áureo assento.
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E um breve estreito, que lhe forma a raia,
Pode passar por Istmo,  que a  encadeia
A terra firme por mui breve areia”60.

A magnitude e a opulência, tanto quanto a beleza ilhéu afor-
tunada, a firmeza da terra e o seu assento preclaro, por ser de ouro, 
encantaram o imaginário do poeta, que voltou ainda ao desaguar dos 
universos maranhenses dilatados em amplos, extremos espaços:

“Nos vastos rios  e altas alagoas
Mares dentro das terras representa;
Coberto o Grão-Pará de mil canoas
Tem na espantosa foz léguas oitenta.
Por dezessete se deságua boas
O vasto Maranhão; léguas quarenta
O Jaguaribe dista; outro se engrossa
De S. Francisco, com que o mar se adoça”61.

A José Basílio da Gama, contudo, não escaparam os reveses his-
tóricos a que o Maranhão esteve sujeito. Na invocação à proteção das 
Musas, no poema épico O Uruguai, o poeta referiu-se à terra ferida 
com solene respeito, sem que deixasse de destacar cadeias e grilhões, 
rotas aquelas, pesados estes, que carregava consigo:

“Musa, honremos o Herói, que o povo rude
Subjugou do Uruguai, e no seu sangue
Dos decretos reais lavou a afronta.
Ai tanto custas, ambição de império!
E Vós, por quem o Maranhão pendura
Rotas cadeias e grilhões pesados,
Herói, e Irmão de Heróis, saudosa e triste,
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Se ao longe a vossa América vos lembra,
Protegei os meus versos....”62.

A chave que auxilia  a decifrar a decantada excelência da terra, 
prenúncio desta outra, a da gente, dela tão vizinha, talvez esteja nos 
versos de Frei Francisco de São Carlos, no poema A Assunção, no qual 
a sua imagem é recoberta, a despeito dos percalços históricos, pela 
nobreza do casario, a reclamar a autenticidade dos senhores em refrega 
por sua disputa:

“Mais  acima a Cidade se descobre
Em lares não humilde, em cópia nobre
Do arminho vegetal, da casca ardente,
Com que tu, Maranhão, és excelente,
Colônia que o gaulês sagaz fundara,
E dos Brasis corrido não gozara,
Quando do Ebro seguia a infausta estrela
A princesa do Tejo, Lísia bela.
Viúva de legítimos Senhores
No jugo e nos grilhões de usurpadores”63.

Legítimos escravos, desde os indígenas até os africanos, vinham 
de há muito consolidando a grande propriedade rural maranhense, 
através do concurso compulsório de seu trabalho produtivo, ao qual os 
autóctones, por serem coletadores, não se submeteram nunca de todo, 
ainda quando vítimas da violência que os submetia à disciplina laboral. 
Como, de resto, aconteceu com o próprio africano, sempre que possível 
tornado quilombola, balaio, fugido ou suicida, sob a diferença de que, 
em África, regra geral, o tribalismo era produtivista, em culturas em que 
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já haviam alcançado, inclusive, a metalurgia, com domínio da fundição 
do ferro e do fabrico de artefatos mais complexos de trabalho.

O dorso de Atlas – que carregou o peso da reclamada Paideia 
ateniense-brasileira do Maranhão – daí foi proveniente, em um assento 
nada áureo, feito dos dramas, lutas e vicissitudes dos que trabalha-
vam, em um sociedade cujo patriciado noviço tornou-se portador da 
revivescência de regras antigas. Exemplifica-o  o fato de que, cedendo 
à pretensão aristocrática desenraizada e reveladora da subordinação 
de seus quadros mentais e do seu consumo simbólico aos parâmetros 
eurocêntricos pré-capitalistas, ainda na infância dos tempos elegeu, 
a exemplo de quase todo o Brasil, o labor prático e produtivo como 
atividade degradante. Era a Grécia clássica desembarcada abaixo da 
linha do Equador. A consequência espiritual da prosperidade do 
algodoeiro e da rizicultura denominou-se Atenas Brasileira.

Atenas que floresceu  com Odorico Mendes, fundando o humanis-
mo brasileiro e vertendo para o português de gregos a franceses; com 
João Lisboa, liberal à distância dos balaios, bailando com a erudição 
histórica e tecendo refinada prosa moral e política; com  Gonçalves 
Dias, o preferido dos deuses para cantá-los em verso, na busca de uma 
identidade para o ser nacional em formação; com Gomes de Sousa, o 
escolhido dos numes tutelares e amigos de Pitágoras, para reinventar 
em números o universo; com Maria Firmina dos Reis, abolicionista, pro-
fessora primária dos pobres e dos desvalidos no interior da província, 
sob o protagonismo de ser a primeira romancista do Brasil; com Jo-
aquim Serra, militante cívico, talentoso publicista e companheiro de 
Joaquim Nabuco na luta abolicionista e nas desventuras políticas do 
liberalismo; reviveu e foi confirmada, afinal, com Sousândrade, visio-
nário, retórico e republicano que lia, escrevia e falava grego, quando a 
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Atenas Brasileira enfrentava, com o  seu sebastianismo, a solidão dos 
escombros. E, para sobreviver, não tardaria a chegar a página em que o 
espírito buscaria o seu voo reminiscente, projetivo e soberano, de alma 
independente do corpo  em decomposição.
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É suportável  o pensamento exagerado de que os portugueses 
quase conseguiram sucesso, na difícil empresa em que os 
franceses fracassaram: a fundação da “França Equinocial”? Sim, 

porque a resistência, no Maranhão, à Independência do Brasil, não foi 
um intercâmbio de cordialidade, e possibilita a afirmativa de um Ma-
ranhão talvez “Portugal Equinocial”. É preferível o quase ao talvez: um 
Maranhão quase “Portugal Equinocial”,  que não poderia consolidar-se 
por força da realidade, haja vista ter a pátria de Camões, rondando-a 
diuturnamente, não o fantasma, mas a presença empírica e dominante 
da pátria de Shakespeare, controlando Portugal e penetrando (ainda 
mais) no Brasil, como “nação amiga”, na Abertura dos Portos pelo fugi-
tivo D. João VI, tangido da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte e 
seu projeto de bloqueio continental à hegemonia britânica. 

Os interesses  ingleses, evoluindo, não conviveriam com um 
enclave português, intermediário a ser  descartado do relacionamento 
do Brasil com o Reino Unido. Um “Portugal Equinocial” não vingaria no 
Maranhão porque os brasileiros, inclusive as minorias maranhenses, 
estavam no roteiro de contaminação por difusão e por filtragem, dos 
ideários de libertação e iluminista, transformados em “verdade concre-
ta” nos Estados Unidos, 1776 e na França 1789 – verdade concreta, em 
termos, e com as ressalvas cabíveis, porque nos limites de adequação 
conhecidos, do discurso e da prática da burguesia, pretérita revolucio-
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nária travestida em subsequente conservadora. De qualquer maneira, 
nas Colônias de Portugal e de Espanha, os caminhos políticos refletiram 
uma abertura à penetração do pensamento de independência, que era já 
uma realidade material, processando-se em todo o Brasil, exceção feita 
ao Brasil do Maranhão.

Um “Portugal Equinocial” existiria, se houvesse um Portugal Tro-
pical (isto é, trópico do espaço brasileiro). Existiria, não tivessem os 
brasileiros lutado, com coragem cívica, por um Estado-Nacional, e não 
dispusessem  as potencialidades e as perspectivas de investimentos, 
no Brasil, da relevância que demonstraram ter para o Reino Unido. Com 
a resistência, no Maranhão, os portugueses estavam remando, e de-
masiado, contrários à corrente da história, resumida em civismo dos 
nativos e em interesses dos ingleses. Ao término de tudo, os interesses 
foram mais recompensados do que o civismo.

Há séculos Portugal estava submetido à Inglaterra. O Tratado de 
Methuen simplesmente corroborava, aguçando, a transação recíproca: 
os vinhos de Portugal para a Inglaterra; as lãs da Inglaterra para Por-
tugal. Na pátria lusitana, os trigais foram transformados em vinhas, 
resultando no desaparecimento de pão e de lãs, ficando preterida a 
indústria artesanal de tecidos autóctones, em benefício da manufatura 
britânica, que conquistou um mercado. De mais a mais, foram os lusi-
tanos que trouxeram o chá da China, da Índia e do Timor Leste, levan-
do-o para o Reino Unido, por meio de Catarina Henriqueta, Duquesa de 
Bragança, desposou o Rei Carlos II, tornando-se a Rainha Consorte dos 
Reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda, deixando ali, antes que voltasse 
viúva a Portugal, o hábito de beber chá, bem como a utilização de talhe-
res, o consumo de tabaco e o gosto pela geleia de laranja.    
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O sistema de intercâmbio era proveitoso para a Inglaterra, como 
ensina Nelson Werneck Sodré. Os vinhos portugueses eram trocados 
por mercadorias. Quando os ingleses compravam  vinhos franceses, 
desembolsavam dinheiro. Senhores dos oceanos, os britânicos contro-
lavam o transporte marítimo, e, dessa maneira, os vinhos chegavam ao 
país destinado em navios ingleses fretados. Senhores dos negócios,  os 
britânicos controlavam o comércio lusitano de importação e de expor-
tação, chegando até aos retalhos, transacionando com vinhos, trigo, 
bacalhau etc. Senhores das finanças, os ingleses emprestavam dinhei-
ro, comprometendo a lavoura, o comércio e a burocracia do entreposto 
português, que, sem perspectiva contábil de resolver as obrigações 
contraídas, entregava à nação credora Metrópole e Colônias, repercu-
tindo no Além-Mar a submissão de quem sonhara constituir o Quinto 
Império do sonho de Bandarra.

Os tecidos da Inglaterra terminavam intercambiados pelos ouros 
que Portugal saqueava do Brasil. Como se não bastasse, o princípio 
monopolista do comércio e da navegação exclusiva das Colônias com a 
Metrópole, não era respeitado pela Inglaterra, experimentada em pira-
taria e em contrabando, que comerciava às escâncaras com os portos 
do Brasil. De resto, quando Napoleão Bonaparte retomou as contrapo-
sições beligerantes com a Inglaterra, representando o projeto burguês 
imperial emergente da França, a região nevrálgica do conflito passava 
em Portugal, porque estava onde os controles da Inglaterra eram exer-
cidos, isto é, nas:

“coligações de monarquias semifeudais, 
economicamente subdesenvolvidas, 
encabeçadas, todavia por uma potência 
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economicamente avançada e que detinha o 
primeiro lugar no mundo capitalista”1.

A França pretendia recuperar, por meio do Estado, a diferença 
de maturidade capitalista que a separava da Inglaterra, que a estava 
encontrando no Mercado, servindo-se do poderio militar para a edifi-
cação de um império universal. O comunicado a Portugal, exigindo o 
fechamento mercantil à Inglaterra, como uma política europeia e pró-
-francesa, provocou a carreira de D. João VI (e asseclas) da Europa. 
A gravidade do instante permitiu, não obstante, a quase chegada de 
Napoleão Bonaparte, e que o Reino Unido extorquisse violentos favores 
de Portugal, a pretexto de garantir aos Braganças a continuidade da 
monarquia lusitana. Escoltada por uma esquadra inglesa, a nobiliarquia 
portuguesa desembarcou em terras brasileiras, sem  encontrar-se com 
os exércitos do Pequeno Corso, o presumível Imperador do Ocidente, 
que  um dia  o Duque de Wellington, mesmo seu vencedor em Waterloo, 
reconheceria como o maior general da história.

A fixação, mesmo provisória, dos administradores do sistema co-
lonial, no Brasil, provocou memoráveis consequências. Aquele rosário 
numeroso de cortesãos disponíveis precisava ser empregado, resultan-
do na expansão da burocracia, considerável, ainda que sob modelos 
eivados de corrupção. Foi célebre a transformação, originando-se o 
paradoxo de um entreposto colonial com uma organização burocráti-
ca (a caminho) de um Estado- Nacional. A exclusão dos nacionais dos 
serviços públicos, sem dúvida, contribuiu para consolidar e multiplicar 
o sentimento de autonomia, porque estava a descoberto o caráter de 
empresa de  assalto do colonialismo bragantino. 



83

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

O Brasil entrava como garantia dos débitos de Portugal para com  
a Inglaterra. A abertura dos portos às nações amigas foi uma decisão 
singular. A Europa estava povoada de entrechoques militares, restrin-
gindo a participação de países promissores no comércio mundial. Au-
mentavam, portanto, as possibilidades de hegemonia inglesa sobre os 
portugueses no Brasil. Na realidade, o comércio e a navegação estavam 
na dependência da Inglaterra, que aproveitava, e lançava âncoras na 
terra brasileira.

Mais do que a abertura dos portos (1808) interessava à Inglaterra 
um tratado de comércio (1810). O Visconde Strangford representaria a 
nação “amiga e protetora” do Brasil, na negociação com a nobiliarquia 
portuguesa.  Foi perpetrado o convênio ignominioso, ficando a Inglater-
ra com  uma remuneração em espécie, por defender Portugal; com o 
domínio da Ilha de Santa Catarina, passagem para o Rio da Prata; com 
a jurisdição do juiz conservador inglês, competente para decidir os de-
litos cometidos por ingleses  no Brasil; com uma taxação a menor para 
os navios mercantes ingleses chegados aos portos brasileiros; com o 
direito de desmatar o Brasil, onde e quando lhe parecesse necessário. 
Não havia, praticamente, contrapartida: a monarquia Portuguesa, em 
liquidação moral, entregava o Brasil, pois “Os privilégios desfrutados pela 
Inglaterra em Portugal durante séculos foram transferidos para o Brasil”2.

(O preço mercantil pelo reconhecimento da Independência do 
Brasil foi, também, a confirmação por D. Pedro I, de antigos convênios 
comerciais, resolvidos pela senhora Inglaterra e pelo súdito Portugal).  
O sentimento nacional  não cessava de aumentar, crescendo em pro-
porções ampliadas, quanto crescentes  eram os produtos materiais e 
espirituais colocados pela Inglaterra no mercado brasileiro. A estraté-
gia política e administrativa de Portugal foi de antecipação frente aos 
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clamores de Independência, elevando o Brasil a co-Reino (1815), mano-
brando, na vã tentativa de desaquecer os propósitos dos nacionais, que 
não tardaram a responder com a Revolução de  1817, de Pernambuco (e 
províncias circunstantes).

Foi chegado o momento da decisão – deveria D. João VI perma-
necer no  co-Reino ou retornar ao Reino, salvando os Braganças na  
monarquia portuguesa. Não houve delongas.  Não é possível se escrever 
que, como viera (1808), D. João VI partira (1821). Na retorno, o Monarca 
recolheu todos os recursos financeiros imagináveis à disposição, em 
uma demonstração real de que o público era privado. Pelo exposto, 
como água corrente, percebe-se que a estada da Família Real no Brasil, 
a despeito dos frutos cá deixados, foi meramente tática, em sua instru-
mentalidade, ficando Pedro, o garoto, na Terra dos Papagaios, porque 
não havia mais o mínimo espaço de retorno àquela situação cesarista 
do sistema colonial, onde a América Portuguesa era uma feitoria de 
pau-brasil, minas, couros, açúcar e algodão, administrada, com violên-
cia, à saqueadora distância. Assim, termina beirando o ridículo a as-
sertiva de Sílvio Romero, de que teria acontecido a “inversão brasileira”, 
que possibilitou a afirmação equivocada de Rodolfo Garcia, para quem 
“o Brasil passou a ser a metrópole e Portugal a colônia.3 Ambos viram a 
forma, olvidados do conteúdo da relação luso-brasileira. 

Os portos de comércio externo foram delimitados: o escoamento 
e o recebimento aconteceriam pelo Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Maranhão e Pará e os cônsules ingleses deveriam ser acreditados em 
São Sebastião, São Salvador, Olinda, São Luís e Belém. Ficou, desde 
aquele então, explícita a integração do Maranhão no roteiro dos vulto-
sos negócios de que o Brasil seria uma mistura complexa de vítima do 
outro e de réu de si mesmo, no amálgama do condicionamento estrutu-
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ral com a servidão voluntária. A mediação de Portugal ficava excluída, 
porque os parâmetros eram diferentes dos praticados pela Companhia 
Geral do Grão-Pará e Maranhão, quando, nos lustros concludentes do 
século XVIII, o algodão maranhense era comprado pelo monopólio e 
repassado para a Inglaterra, onde virava manufatura, em uma triangu-
lação agrária, mercantil e industrial.

Extintos os privilégios colonialistas, a relação mercantil passou 
a ser direta, sem a intermediação do absolutismo lusitano. A abertu-
ra de mercado, não dependendo mais dos conflitos de libertação dos 
americanos do norte, com as 13 Colônias que mais tarde constitui-
riam os Estados Unidos, era concreta, porque alicerçada nos efeitos 
em movimento, provocados pela Revolução Industrial (sem exclusão 
das conquistas napoleônicas).  Há fundadas notícias de que o algo-
dão substituiu a moeda, e foi meio circulante no Maranhão, regulando 
trocas, medindo o valor da compra e da venda. Em números redondos, 
no período compreendido entre 1815-20, os produtos maranhenses – 
arroz e algodão, os principais – experimentaram alta. Conforme Rober-
to Simonsen, em 1817, ano da revolução separatista e republicana de 
Pernambuco (e adjacências) a economia colonial provincial conseguia 
o máximo de eficiência, superando a pernambucana e igualando-se à 
baiana, recebendo 155 navios, com a exportação atingindo £1.000.000. 
Convindo transcrever-se a exportação da província do Maranhão, em 
1817, retirada pelo industrial e professor paulista, do livro de uma se-
nhora – a escritora britânica D. Maria Graham – que a transcreveu de 
terceiro:
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TABELA 1
EXPORTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DA ECONOMIA 
MARANHENSE – 1817.

PRODUTOS QUANTIDADE (ARROBA) VALOR
Algodão 401729 3100:729$850

Arroz 297417 350:096$712

Couros Curtidos ... 25:155$000

Couros crus ... 24:889$200

Peles ... 36:903$700

Borrachas ... 5:869$800

Diversos ... 8:155$300

Total em Reis ... 3548:862$562

Total em £ ... 985795

FONTE: Simonsen, Roberto C. História econômica do Brasil. p. 345.

Em decorrência do crescimento do decênio 1812-21,  logo fo-
ram comprados 50.000 escravos. Do crescimento, a colônia portuguesa 
do Maranhão retirou um excelente proveito, pois, bifronte, estava na 
lavoura e no comércio, controlando os mais rendosos  usufrutos da 
opulência econômica da província. No período ascensional, os ingleses 
chegaram ao Maranhão, inaugurando empresas comerciais de relevân-
cia, e, fechando-se a contatos profundos com a comunidade timbirense, 
foram vivendo e morrendo em separado – dispunham de um bairro re-
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sidencial, no Caminho Grande, e de um cemitério na São Pantaleão. (O 
campo-santo dos ingleses foi destruído por mais um dos administrado-
res obscurantistas do Maranhão). Conseguirão, mais tarde, hegemonia, 
suplantando franceses e portugueses, ao demarcarem uma presença 
determinante no Brasil do Segundo Reinado. 

Nas vésperas da partida de D. João VI era contundente a presen-
ça dos portugueses no Maranhão. São Luís era uma cidade em cresci-
mento, consolidando e expandindo o conjunto arquitetônico da Praia 
Grande, do Portinho e do Desterro, que a opulência maranhense es-
tampou-se mais no casario do que no relicário sacro. Como se fossem 
de um materialismo superior, comerciantes e lavradores preferiram o 
requinte do casario à suntuosidade dos templos religiosos. As igrejas 
maranhenses são quase franciscanas, se comparadas com muitas das 
mineiras, baianas e pernambucanas. A opulência maranhense não era 
de São Luís, em exclusivo, pois, espraiada, direcionava-se, no mínimo, 
para Caxias e para Alcântara.

À sociedade maranhense não faltavam os contornos de relações 
sociais definidas: de alicerce agrário, com produção em latifúndio e 
dominação senhorial (lavradores e pecuaristas), completava-se com 
paredes mercantis e exportadoras (comerciantes), fechando-se com 
telhados institucionais (controle patrimonial do Estado). A formação 
social do Maranhão conheceu como culturas econômicas principais o 
arroz e o algodão (e negócios complementares de peles, couros, ca-
na-de-açúcar, borracha, pecuária etc.); fabricou centros urbanos de 
residência e de exportação/importação de mercadorias; formulou uma 
imagem  cultíssima de si mesma (resultado da remessa  dos filhos à 
educação europeia); registrou casamentos por interesses de complexos 
familiares (das filhas dos nacionais com os filhos dos lavradores e dos 
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comerciantes portugueses, ou, com os senhores poderosos, detentores 
da riqueza, do prestígio e do poder); concebeu a prevalência de um 
perfil étnico oficial de extração europeia, em meio à inescondível mis-
cigenação; necessitou das figuras do Padre e do Bacharel, essenciais à 
conformação psicológica e à dominação administrativa, respectivamen-
te; e básica, essencial e fundamental à sociedade maranhense, como 
à brasileira, foi a organização do sistema produtivo com um caráter 
escravista (com a exclusão e genocídio do ameríndio e a imigração for-
çada dos africanos – vítimas, desde  a África, da violência das guerras 
tribais e dos interesses de mercadores, traficantes e tumbeiros).

Comparando Maranhão e Pernambuco, se abstraído o significado 
do arroz na economia maranhense, resultará descoberto que as duas 
províncias têm um passado  semelhante e contrário. Semelhante, na  
medida em que conheceram, como culturas econômicas principais, o 
algodão e a cana-de-açúcar. Contrário, porque em Pernambuco houve 
o predomínio da lavoura canavieira, complementada pela algodoeira,  
enquanto que,  no Maranhão, existiu a supremacia  da lavoura algodo-
eira, depois substituída, já nos tempos da decadência, pela canavieira. 
Dessa maneira, aparecerá como grosseria sociológica toda e qualquer 
pretensão de explicação da sociedade maranhense como instituída, em 
sua formação primária, pelo “triângulo de Gilberto Freyre” – a casa-gran-
de, a senzala e a igreja, como contrapontos do engenho de açúcar.

É diferente a essência primeira da sociedade maranhense: não 
registrou, então, a figura do patriarca do engenho de açúcar, estupra-
dor de escravas, controlador de Padre e de Bacharel, magistrado dos 
destinos da mulher, filhos e filhas, edificador adocicado da casa-gran-
de, proprietário absoluto do capital- escravo, ocupado no cultivo e na 
transformação da cana em açúcar etc. A formação social do Maranhão 
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caminhou em sentido particular, que não permite a transposição auto-
mática de um modelo, a despeito de inegáveis pontos de contato, não 
com a sociedade pernambucana, entretanto, com a brasileira em geral: 
há formas comunicantes, sem dúvida, expressando, porém, conteúdos 
distintos.  Um dos caracteres  da formação social maranhense foi a 
fabricação de um aguçado sentimento lusitano (desde que o português 
predominava em um Maranhão em contato permanente com Portugal). 
Misturando ao lusitanismo, retocando-o, havia o dourado da imagem de 
si mesma, composta com os valores pertinentes ao outro – a Europa, 
que chegava, pelos portugueses, ao Maranhão), onde a narcisista so-
ciedade dominante considerava-se cultíssima. Um clérigo – Domingo 
Cadávila Veloso Cascavel – percebeu o caráter da camada postiça de 
europeísmo reinante em terras timbiras, afirmando:“O  Maranhão tinha 
mais orgulho do que instrução”4.

Forçoso é destacar-se a condição oscilatória da economia mara-
nhense, evitando, desde agora, o aparecimento de uma visão de con-
junto inadequada, na medida em que obscureça sua permanente varia-
ção,  conhecendo os extremos polares da opulência e da decadência, 
condicionada: 

1) Pelo mercado externo que, nos instantes 
de expansão e de retração, refletia-se na 
agroexportação provincial, provocando euforia 
e traumatismo, dependentes de episódios 
políticos na ordem internacional, que retiravam 
ou recolocavam no mercado poderosos 
concorrentes;
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2) E pelo progresso científico e tecnológico, 
responsável pela expansão  das forças 
produtivas, concedendo aos países em ascensão 
geradora do capitalismo uma vantagem 
operacional comparativa, que possibilitava 
a invenção de similares substitutivos, e 
fabricação do equivalente ou do semelhante 
com qualidades superiores e a aquisição de 
produtos primários nas fontes de exportação.

A uma variação da economia não correspondia uma alteração 
na ideologia: o orgulho não se transformava  com facilidade em sú-
plica. Como uma sobrevivência, continuava a exercitar-se a jactância, 
aguardando a demanda dos produtos do complexo agroexportador. O 
presunção era um símbolo de uma sociedade pseudamente instruída, 
entregue, na verdade, a dissipar em ostentação o resultado dos negó-
cios agrícolas e mercantis a oferecer os primeiros ou eventuais suces-
sos. A presença de um  sentimento petrificado em símbolo recorrente 
é um indicador do fechamento da sociedade maranhense colonial, com 
seu espírito de casta e co a sua atitude de estamento. A honraria, er-
guida como destaque, era uma medida de equivalência, repartida pe-
los  circunstantes, em um  processo de exclusão dirigido a todos os 
não-europeus. Dessa maneira retratar o passado colonial maranhense, 
considerando o índio e o negro cogestores da sociedade, apenas porque 
o senhor banhava no rio, deitava na rede, pegava no sexo, trepava na  
árvore e gostava dos temperos, é uma afirmativa perigosa, senão equi-
vocada. Este modelo difrata a realidade concreta. 

Sem dúvida, o contato cultural na formação da sociedade mara-
nhense (e brasileira) é de altíssima significação antropológica. O que 
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não permite, contudo, a validade de uma conclusão abstraída de um 
material empírico adequado a raciocínios diferentes, pois, a despeito 
do rio,  da rede, do sexo, da árvore e dos temperos, o índio e o negro, ví-
timas do genocídio e da escravidão, foram dirigidos pelos senhores, em 
um processo de produção da violência material e simbólica. Não houve, 
em qualquer sentido, verdadeiro condomínio da terra, porque ser fodido 
à força e cozinhar para o deleite de outro, essas duas coisas nunca 
transformaram ninguém em dominante. As comidas – a  do sexo e a do 
estômago – foram obrigações integrantes da submissão dos domina-
dos, sem expressão estrutural capacitada a converter, no real, prático 
e concreto, seja o índio seja o negro, em cossenhores da sociedade.

Índias e negras eram serviçais do sexo e do estômago, no de-
sempenho de uma função subalterna na divisão do trabalho: ambas 
estruturavam,  e não participavam, dos benefícios da opulência  se-
nhorial, de usufruto privado, em seu espírito de casta e em sua atitude 
estamental. Excludente, a estratificação da sociedade maranhense era 
concentracionária, admitindo e fabricando  a gerência senhorial de se-
res e de coisas, segundo os parâmetros gerais do patriarcalismo no 
Brasil e no mundo. Aconteceu, outrossim, que o retrato ideológico de si 
mesma, desenhado pela sociedade maranhense dominante, assimilou 
o ameríndio e o africano depurados, escondendo-os como produtos ex-
cepcionais da terra: o ameríndio, testemunha do prodígio inaugural: o 
africano, ferramenta germinativa da riqueza. Em se tratando de gente, 
funcionava  o elitismo dos segmentos dominantes, que refletidos em 
espelhos comunitários, retratavam a si mesmos como a manifestação 
mais autêntica, senão solitária, de humanidade...

Os agricultores e os comerciantes do Maranhão, desde o período 
da Colônia, começaram a ser vítimas das trocas desiguais, remetendo 
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aos mercados estrangeiros quantidade superior de produtos primários, 
e recebendo, em contrapartida, uma remuneração que, se crescente 
no aspecto nominal, representava uma recompensa, na realidade, em 
diminuição aos empreendedores. Entretanto, como os sintomas de opu-
lência  e de decadência substituíam-se com relativa facilidade, o Poder 
Central, ensaiando os primeiros capítulos  de subsunção sistemática 
das máquinas regionais de administração, sobrecarregou o Maranhão 
com pesadas contribuições financeiras, consistentes em:

“consignações mensais de 30 contos ao Banco 
do Brasil, 5 contos a  Mary Sukin, 40 contos 
anuais à província do Pará, 4 a Cacheu e 8 às 
Províncias devastadas de Portugal”5.  

A província  do Maranhão, das mais populosas do Brasil, regis-
trava uma concentração inigualável de europeus. Os negócios, em efer-
vescência, quando  benéfica a conjuntura internacional, terminaram 
por reconstruir um setor de intermediação mercantil,  por que mesmo 
extinto o monopólio absolutista, do período da Companhia de Comércio 
do Grão-Pará e Maranhão, sobreviveu a hegemonia de Portugal. A eco-
nomia maranhense, conhecedora do movimento pendular de opulência 
e da decadência, terminava com fragmento considerável da poupança 
provinciana remanejada, financiando o crescimento do Pará, do Banco 
do Brasil e de empresas e empreendimentos estrangeiros, com uma 
nefasta vantagem final recolhida pelos Bragança (e séquito) e pela In-
glaterra. Foi no Maranhão, que convivera com a recente e numerosa  
multiplicação do preço do algodão  ocorrida na quinquênio 1815-19, 
onde a colônia portuguesa conseguiu articular expressiva e demorada 
resistência à separação brasileira da dominação de Portugal.
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Existira já o Estado do Maranhão, separado do Brasil e vinculado 
diretamente à Portugal: não havia realismo histórico na restauração, 
mas os portugueses, não concordando com a evidência, dirigidos pelos 
interesses materiais, empreenderam-na. O antigo Estado do Maranhão 
começava no Ceará e terminava no encontro com as margens do rio 
Oiapoque. De existência atribulada, criado pela Carta Régia de Junho 
de 1621, foi extinto (1652) e restaurado (1654), convivendo com uma 
separação (Ceará, 1656) e uma divisão (Maranhão e Grão-Pará, 1774). O 
“Portugal Equinocial” de quem articulavam o utópico ressurgimento era, 
sob aspecto determinado, o retorno extemporâneo ao Estado do Ma-
ranhão, separado do Brasil (1822).  Sem perspectiva de sobrevivência 
histórica, porque: a) Havia uma determinação maranhense de acompa-
nhar o Brasil no desvinculo a Portugal; b) O Brasil seria independente, 
não permanecendo, como no passado, um domínio paralelo de Portugal, 
correlato ao Estado do Maranhão; e c) A emergência do Estado-Nacio-
nal dificilmente seria compatível com a instauração de enclaves ter-
ritoriais portugueses, maléficos à unidade brasileira e aos interesses 
econômicos ingleses.

Os portugueses eram os dirigentes do Maranhão e, protestando 
contra a separação do Brasil dos territórios lusitanos, reuniram-se para 
resistir, organizando um Governo – a Junta Provisória – presidida pelo 
Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Esse foi o mais 
destacado ator político na defesa da pregação da obediência brasileira 
ao ordenamento constitucional português. Não obstante os cuidados 
do religioso e companheiros, nos campos e nas cidades eram cres-
centes os rumores favoráveis à liquidação da subordinação do Brasil a 
Portugal: o Maranhão, ainda que, a princípio, minoritário, estava con-
tagiado. A vigilância austera do Bispo e Presidente da Junta Provisória 
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transparece em sua correspondência com D. João VI, requerendo uma 
intervenção armada em desfavor das aspirações brasileiras, desde que 
pergunta: “Como é possível que em Portugal que se imagine que os povos 
do Brasil venham a entrar em seus deveres sem serem primeiro aterrados 
pela força?”6.

O estoque de argumentos conserva uma estrutura antológica. 
À proporção que os independentistas estavam fechando o círculo, e 
ilhando o Maranhão, a retórica portuguesa encontrava ressonância 
convincente, destacando o compromisso de fidelidade e os interesses 
econômicos, como imperativos da subsistência  do vínculo colonialis-
ta. Havia, elucidavam os constitucionalistas, um roteiro natural de São 
Luís a Lisboa, quase que inevitável fatalidade geopolítica, compelindo 
à unidade: na direção do continente brasileiro não restaria futuro aos 
maranhenses, destinados a uma relação umbilical com a Monarquia de 
Portugal. A chegada da notícia da Proclamação da Independência na 
vila de São João do Parnaíba determinou à Junta Provisória a confecção 
de um Comunicado aos Maranhenses (leia-se habitantes portugueses 
no Maranhão) concitando-lhes  a repelirem a subversão separatista, 
coligados com os portugueses do Pará e do Piauí, porque:

“Vossos  ascendentes  e vossos irmãos, 
pela maior parte, nasceram e existem em 
Portugal. Os habitantes austrais do Brasil são 
apenas vossos conterrâneos. As proporções 
elementares e locais que possuem o Amazonas 
e o Itapecuru para se desenvolverem e 
prosperarem nada carecem das austrais 
províncias brasileiras. Precisam, porém, muito 
da cooperação de Portugal”7.
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Os fenômenos políticos são  de extremado dinamismo. Na verda-
de, subversiva era a resistência portuguesa. Na vã tentativa de obscu-
recer um instante dialético e iluminado do real, a retórica dos europeus 
constitucionalistas revelava as diferenças constantes de uma autêntica 
estratificação genético-espacial, onde o espaço étnico de nascimento 
privilegiado  foi o continente europeu, com exatidão, Portugal, da exis-
tência de expressivo fragmento dos decantados ascendentes, enquanto 
que os rebelados companheiros austrais eram  simplesmente conter-
râneos. Quanto às potencialidades do Itapecuru e do Amazonas, con-
sideradas suficientes para o desenvolvimento autônomo (em relação 
ao Brasil) e complementar (em relação a Portugal), escondiam o álibi 
grandíssimo de prestarem-se à cooperação dilatada de Portugal, cuja 
denominação sincera outra não era senão a permanência do colonialis-
mo. De resto, sobrevinha o fatalismo geográfico:

 “Em Portugal têm consumo vossas produções 
territoriais. No Sul do Brasil, não têm mercado. 
Uma franca e suave navegação facilita e 
perpetua vossas relações com a Europa. A 
Natureza dispôs árdua e perigosa barreira 
de ventos e torrentes entre estas e aquelas 
províncias do continente brasileiro”8.

Os portugueses esqueciam-se por completo do poderio marítimo 
britânico, julgando que o Maranhão, separado de Portugal, não contac-
taria com o Brasil, ficando confinado a si mesmo. A marinha britânica 
poderia colocar o Maranhão no  Brasil, como, em muito, colocou o Brasil 
em contato material e espiritual com o ocidente capitalista. As nave-
gações, fosse quem fosse o navegante, cobririam os mercados com as 
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produções territoriais necessitadas aqui, ali e acolá.  Se os obstácu-
los físicos eram reais, não eram fictícios os progressos tecnológicos 
da navegação e da comunicação marítimas. O futuro comprovou que 
o Maranhão não definharia insulado, desassistido de um corredor de 
transporte marítimo para os seus produtos territoriais. Capistrano de 
Abreu, discutindo as dificuldades da concordância maranhense com a 
separação do Brasil das possessões portuguesas, enumerou a facili-
dade de transporte marítimo do Maranhão até Portugal, inexistente na 
direção do continente brasileiro, e, lacônico, observou que a perigosa 
barreira foi vencida, pois “a navegação de vapor normalizou a situação”9.

O Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré era ob-
sedado por D. João VI, e comandou, enquanto foi possível, a resistência 
à autonomia.  Encontrou relativa solidariedade nos estamentos para-
sitários de Portugal, contrabalançada ao fracionamento ideológico do 
Maranhão, onde os nacionais, partidários da desagregação, avançam 
no conjunto da província, externando capacidade de articulação militar 
e política. Não foi de doçuras o mundo em que o português foi o cria-
dor dominante. A Junta Provisória reprimia duramente os separatistas, 
remetendo os  presos para Portugal: O Maranhão era uma Bastilha. 
Os maranhenses, como os brasileiros, eram considerados um viveiro de 
desclassificados, conforme comprovou Hipólito da Costa, registrando 
que:

“nas gazetas de Lisboa se tem publicado 
cartas, escritas por Portugueses que dizem 
haver no Maranhão muitos patifes; isto é, muito 
que aprove a independência, e a união geral do 
Brasil, debaixo do Governo de Sua Majestade 
Imperial”10.
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Os patifes (leia-se maranhenses) estavam convictos da vitória 
sobre os fundadores da civilização luso-tropical, e avançavam com 
denodo. Os combates colocavam em agitação todos os recantos da 
província, exceto Alcântara, envolta em sua presunção aristocrática, 
conservadora e de estofo lusitano. Em um dos ensejos da resistência 
reacionária dos portugueses, D. Pedro I, preocupado com os destinos 
do Maranhão, servindo-se de antigo conhecimento com o Bispo Dom 
Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, ainda procurou dissuadi-lo, 
mostrando o caráter inevitável da unidade brasileira. Elogiando as vir-
tudes do Bispo-Presidente da Junta Provisória, o herdeiro de D. João 
VI engendrou uma proposta velada de favores recíprocos a acontecer, 
quando explicou:

“pego da pena para lhe dizer que trabalhe por 
unir o Maranhão ao Império, a que ele pertence 
como Província dizendo-lhe que nisto faz um 
grande serviço ao Brasil e a mim”11.

Foi em vão. O Bispo-Presidente e seguidores, mesmo pressen-
tindo a derrota, conservaram até onde foi possível a aventura da Junta 
Provisória. Desconhecendo os usufrutos a recolher pela prestação de 
favores políticos a D. Pedro I, o religioso conservou-se reacionário, mas 
honrado, distanciando-se da vantagem, senão oferecida, pelo menos 
insinuada pelo corruptor: a consequente recompensa dos serviços 
prestados ao Brasil e a D. Pedro I. Respondendo a quem lhe escrevera, 
não escondeu a permanente fidelidade a D. João VI, o que representava 
um caminho diplomático de discordância  com a desagregação do Bra-
sil das possessões portuguesas, e, sobretudo, dos processos políticos 
responsáveis pela emergência de D. Pedro I, a quem procurou dissu-
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adir, sem contrapor possíveis favores, quando antecipou-lhe a quase 
imediata desagregação da excentricidade brasileira: “ao primeiro rebate, 
clamarão todos a uma voz – ‘Vivam as Repúblicas Unidas’ e acabe-se para 
sempre o Imperador”12.

Em numerosas povoações maranhenses estava proclamada a 
Independência do Brasil. As condenações à morte e ao exílio não bas-
taram a que o Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de  Nazaré e 
companheiros garantissem um seccionamento significativo na aspira-
ção de unidade nacional. A resistência portuguesa concentrava-se em 
São Luís, Caxias e Alcântara, quando a evidência da debilidade, ficando 
à superfície, demonstrou o insucesso vindouro dos constitucionalistas 
lusitanos, sem condição material de prosseguir com proveito a empre-
sa de conservação colonialista. O Lorde Cochrane navegava nas águas 
maranhenses, para, nas proximidades de São Luís, consagrar a rendi-
ção definitiva dos portugueses, consoante descreveu ao Ministério da 
Marinha:

“intimei a cidade a render-se, não tendo eu, de 
fato, outra força que a desta só nau, a qual, 
pela natureza do ancoradouro, podia apenas 
aproximar-se ao alcance de um tiro de canhão, 
ao mesmo tempo que eu não tinha a bordo nem 
soldado nem artilheiro efetivo”13.

Será que Lorde Cochrane ludibriou milicianos e dirigentes portu-
gueses de São Luís, desistentes da batalha em  consequência de uma  
estimação exagerada da situação militar do adversário? Não. Com se-
gurança, não aconteceu abandono português dos quartéis, fortalezas 
e depósitos de pólvora, conseguido com um álibi de gênio, planejado 
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pelo Lorde Cochrane. Na capital da província, os partidários de D. João 
VI encontravam-se debilitados, enfrentando uma diluição autêntica da 
resistência à separação maranhense das possessões lusitanas. Esta-
vam – em uma palavra – derrotados. A vitória foi maranhense, definida, 
com recursos bélicos da província, sua concorrência à unidade brasi-
leira. Assim, “Lorde Cochrane chegara a São Luís com sua esquadra apenas 
para que não se protelasse mais a Independência, já preparada, decidida e 
inevitável”14.

Acaso existirá um prócere do preparado, do decidido e do inevi-
tável? Lorde Cochrane não foi Simón Bolívar. É mais correto contrapô-
-lo a Vieira: Cochrane, com a força  das armas; Vieira, com a força do 
verbo. Cochrane, a defender quem chovesse com mais dinheiro; Vieira, 
a executar um projeto econômico português; Cochrane era um mer-
cenário; Vieira, filósofo e estadista. O agir histórico de Cochrane, por 
quem pagasse mais, típico de mercenário internacional, era de peque-
na e vantajosa estatura, não resistindo a comparação com um Vieira e 
um Bolívar. A vitória sobre os portugueses adquiriu, sobre ou paralelo 
ao político, o caráter de vingança, dos mais recorrentes e lamentáveis 
da história em todos os tempos. No frenesi da violência, o destituído 
Bispo-Presidente, escrevendo a D. João VI, observou que, fabricando 
finanças, a bandeira pela qual trabalhava: “Lorde Cochrane levou desta 
cidade um cabedal incalculável”15.

Bastante reveladora do combustível do agir histórico de Lorde 
Cochrane é a comunicação dirigida à Junta Provisória, procurando con-
vencê-la de  que era possuidor do direito à remuneração. Transparece, 
de pronto, a ideologia pragmática da pirataria, requerendo resultados  
materiais, recebidos para declaração posterior da quantidade, formula-
da a critério do militar-estrangeiro, até que chegasse, como rendimen-
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to, a D. Pedro I. Era uma maneira de receber duplamente pelos serviços 
de guerra: dos vencedores e dos vencidos. Estando a serviço do Brasil, 
Lorde Cochrane não poderia pretender recebimento dos portugueses. 
Porém, argumentando que a inteligência era prática, o mercenário ex-
plicou ao Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré e com-
panheiros, que trabalhava com:

“uma bem fundada convicção de que grandes 
esforços a favor de outros jamais serão 
praticados longo tempo por grandes Corpos de 
homens sem uma remuneração adequada”16.

Será que os separatistas não combinaram, por antecipação, a 
adequada remuneração de Lorde Cochrane, soldado vigilante da con-
tabilidade e do proveito particular de sua ação pública? Era uma recla-
mação posterior do ordenado do guerreiro: deveria ser compatível à efi-
ciência (antecipada ou retardada). Não pretendo defender os institutos 
da propriedade particular dos portugueses, simplesmente considero 
excessivo o comportamento do mercenário internacional, porque em 
desacordo com o caráter mais geral da Independência do Brasil. A pre-
texto de cobrança de serviços de guerra, Lorde Cochrane realizou uma 
pilhagem individual, dividida em proporções insabidas com D. Pedro I, 
a quem assegurou ter aumentado em rendimentos em mais ou menos 
um milhão de duros. A separação brasileira foi uma ruptura político-ad-
ministrativa, não provocando uma superação nos fundamentos sociais 
do controle dos meios de produção. O capitão-mor Pereira Filgueiras, 
cercando Caxias, foi diferente de Lorde Cochrane, e consonante com o 
espírito do processo político, pois comunicou a um adversário: “eu sei 
respeitar os direitos individuais e de propriedade”17.
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A postura oficial dos brasileiros contra os portugueses limita-
va-se a dois expedientes: a) condená-los a contribuições  financeiras 
proporcionais a seu patrimônio; b) retirá-los dos lugares no serviço 
público, substituindo-lhes por pretendentes nacionais. As demissões 
provocaram rumores: a clientela parasitária foi removida, atingindo até 
mesmo portugueses que hipotecaram fidelidade à Independência do 
Brasil. Os nacionais, vítimas do poder discricionário, assistiram sequio-
sos ao exercício do monopólio das nomeações: de portugueses a por-
tugueses. Conseguiram, enfim, inaugurar para si um capítulo vivíssimo 
da história brasileira: o da corrupção administrativa. A máquina fun-
cionava, como funciona, sob o combustível pusilânime da preterição e 
do favorecimento, controlada como se fosse hereditária, pela tradição, 
pela família e pela propriedade.  A ser verdade – e, com certeza o foi – 
quanta semelhança  de procedimento de portugueses e de brasileiros, 
escondida na lamentação facciosa do Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa 
Senhora de Nazaré a D. João VI, comunicando que os portugueses, cuja 
competência não questionou, “foram todos demitidos e os seus lugares 
dados pelo Governo a brasileiros, na maior parte indignos e nada hábeis para 
semelhantes empregos”18.

 A passagem da subordinação à autonomia não foi pacífica. 
Há registros de que, no Maranhão, como no Brasil, populares reagi-
ram com virulência, matando, batendo e assaltando os marinheiros. A 
corrupção administrativa aconteceu, como acontece, nos desacordos 
pela composição burocrática, com os grupos de pressão promovendo 
os mais obtusos medíocres, desde que comprometidos a legitimá-los 
e a enriquecê-los, trabalhando nas águas turvas do seu favorecimento. 
No Maranhão, em particular, os combates foram demorados: passada 
a rendição da capital da província, vilas e povoações ainda renitentes, 
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declinaram nos estímulos de conservação reacionária. Uma, porém, 
Caxias – antiga Aldeias Altas, a Vila de Caxias das Aldeias Altas – per-
severou ao máximo na oposição à Independência do Brasil, sob uma 
resistência armada. E, se a província maranhense foi a última, no  pro-
pósito  de aderência ao movimento a autonomista de 1822, há a con-
siderar-se que, nela, a localidade caxiense foi a finalista solitária, na 
fidelidade ao constitucionalismo português.

O que era Caxias? Situada na Ribeira do Itapecuru, foi das prin-
cipais, senão a principal, das povoações maranhenses, excetuada 
São Luís.  Caxias, possuidora de um porto, foi região de contato e de 
abertura do Maranhão ao outro nordeste, do chapéu de couro e das 
boiadas, do Piauí, da Bahia e de Pernambuco, que tangendo rebanhos, 
procuravam-lhe o movimento comercial, em busca das feiras de gado. 
Era controlada pelos portugueses, instauradores de requintados hábi-
tos senhoriais, no exercício de uma hegemonia estendida dos serviços 
religiosos à supremacia material – a do comércio, a da pecuária e a 
da agricultura. Contava, na conclusão  do século XVIII, com dezenas 
de estabelecimentos (de tecidos, bebidas, alimentos etc), quase uma 
centena de fazendas de gado vacum e cavalar, e, finalmente, com ex-
pressiva produção agrícola de arroz, tabaco e algodão (que foi, ao que 
parece, o primeiro produto, excedendo as duzentas mil arrobas).

 Foram confrontos de milhares armados, atiçando Caxias das Al-
deias Altas, da opulência e da densidade populacional: o Lorde Cochra-
ne a muitíssima distância! Se os há, quais, pois, os verdadeiros heróis 
da Independência do Brasil, no Maranhão? Sem dúvida , há autênticos 
lutadores esquecidos, ou melhor, nunca lembrados: os quitandeiros 
José Gabriel do Amaral e Francisca Raimunda da Piedade; os militares 
José Pereira Filgueiras e João Ferreira do Couto; e proclame-se, o altís-
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simo Salvador Cardoso de Oliveira, prócere do movimento separatista de 
1822 no Maranhão e comandante militar das mais perigosas operações 
de rendição armada de vilas e de povoações onde, subsequentemente, 
foi com os companheiros conquistando a Independência do Brasil do 
Maranhão, que  cometeria a vergonha inominável de esquecê-lo. 

Falando com largueza, pesando e medindo, os indivíduos deten-
tores de heroicidade maranhense mais distantes estão, quase que por 
completo, esquecidos na lembrança – Bequimão, Salvador, Cosme e 
Balaio. Os mecanismos seletivos da historiografia dominante absor-
veram um mínimo  de Bequimão, para, em seguida, providenciarem a 
substituição de Salvador por Cochrane  e de Cosme e Balaio por Caxias. 
Desta maneira, da história maranhense, figurando como capítulo da 
história brasileira, foram proscritos Salvador, Cosme e Balaio, enquanto 
“bandidos sociais’’, ao passo que, em contrapartida, Caxias e Cochrane 
adquiriram reconhecimento  nacional, com as titularidades respectivas 
de Duque e de Lorde originando-se da polêmica heroicidade maranhen-
se,

Entretanto, Bequimão, Salvador, Cosme e Balaio, próceres máxi-
mos da antiga rebeldia maranhense, não estão chegando a furta-passo 
à história. A despeito dos vencedores escolherem o herói e o bandido,  
permanecem como os autênticos símbolos de representação suficien-
te à iluminação do futuro. Não aquele amanhã inevitável, que chegará 
pela imediata e vegetativa passagem do tempo, sem provocar quaisquer  
alterações substantivas na organização da convivência social. Todos – 
Bequimão, Salvador, Cosme e Balaio – com a mais diferenciada consci-
ência, manifestaram desacordo visceral com a exploração, a dominação 
e a subordinação: reagiram e lutaram contra tudo quanto, não alicer-
çando, não edificando e não alimentando, representava a rejeição desu-
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mana da autonomia e da dignidade. Mas, aquele outro futuro, indústria 
coletiva e renovada, erguida sob o espírito antigo dos que pertencem ao 
amanhã, porque, no tempo vivido, procurando dilacerá-lo, dificultaram 
o funcionamento do maquinismo despótico.

Salvador, em particular, foi um  indivíduo histórico que trans-
cende a adjetivações. Dispondo de uma  elaborada definição ideoló-
gica, era independentista e republicano, e participou da conspiração 
da Confederação do Equador, juntamente com Filgueiras e Araripe. Por 
conseguinte, o movimento separatista e republicano de Frei Joaquim do 
Amor Divino Caneca, compreendeu uma conjuração de vastidão espacial 
mais positiva, transitando o itinerário do Piauí e do Maranhão, acrescido 
ao complexo clássico do movimento republicano, estendido do Ceará 
a Pernambuco. Foi, naquele seriado de sublevações, das articulações 
políticas mais progressistas, pretendendo unificar a instalação do go-
verno republicano a conquistas de conteúdo renovador considerável, 
como a supressão do tráfico negreiro. Como autêntico idealista, Salva-
dor desconheceu o locupletar-se com a república, morrendo simples, 
mas beneficiado pelo salário moral transparente, percebido por Antonio 
Henrique Leal, considerando-o uma “alma temperada pelo amor da pátria 
e da liberdade”19.

Foi decisiva a contribuição de Salvador Cardoso de Oliveira ao 
sucesso militar dos brasileiros, que culminou, no Maranhão, com a  de-
posição da resistência portuguesa, na Vila de Caxias das Aldeias Altas, 
onde a fidelidade ao colonialismo e ao constitucionalismo lusitanos 
mergulhou, até quando foi possível, sob o símbolo da permanência da 
subordinação estrutural dos brasileiros aos portugueses. O primeiro 
episódio da Independência do Brasil, a Convenção de Beberibe, acon-
teceu em Pernambuco, para ser concluído com a campanha definitiva: 
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o Cerco de Caxias, no Maranhão. Dialeticamente, contudo, o espaço 
maranhense, se congregou o máximo esforço reacionário, de conserva-
ção da submissão colonialista, antecipou, sob outro ângulo, a antítese  
mais radical, com lideranças de inequívoca altimetria, pretendendo 
uma autonomia de natureza republicana.

Cercaram os portugueses de Caxias das Aldeias Altas, prosse-
guindo as operações guerrilheiras de Salvador, os Sousa Martins (Ma-
nuel e Joaquim), Luís Pedro de Melo César, Tristão Gonçalves Pereira de 
Alencar e José Pereira Filgueiras, Coronel e Presidente da Junta de De-
tenção Expedicionária , comandante dos contingentes militares dispo-
níveis, que encontraram o adversário moral e  materialmente derrotado, 
sem possibilidade guerreira de resistência. Foi lançada uma Proclama-
ção pela Junta de Delegação Expedicionária, onde,  comemorando-se a 
vitória, eram saudados a religião, o Imperador e os brasileiros, desta-
cando-se os maranhenses  partidários da autonomia brasileira, e onde 
eram cimentados os ensinamentos da unidade nacional:

“É tempo de tornardes ao grêmio da grande 
família de que sois membros e da qual debalde 
pretendem separar-vos. Formai um dos elos da 
grande cadeia que cinge este vasto Império e 
trilhai a estrada da glória, da liberdade e da 
honra, nas fileiras das coortes do Brasil”20.

São José das Aldeias Altas, Caxias das Aldeias Altas, finalmente, 
Caxias, ao contrário da afirmação de Jerônimo de Viveiros a respeito de 
Alcântara, estava situada na principal região produtiva do Maranhão – a 
Ribeira do Itapecuru – como a localidade mais destacada na feitura dos 
negócios da pecuária, do comércio e da agricultura. A passagem de D. 
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João VI pelo Brasil registrou uma vigilância atenciosa, quanto ao ofere-
cimento de respaldo administrativo ao crescimento experimentado por 
Aldeias Altas: ordenando a construção de uma estrada renovada pelo 
sertão, ligando o Tocantins ao Itapecuru, vinculando Goiás ao Pará e ao 
Maranhão (1809); erguendo Aldeias Altas à condição de Vila de Caxias 
das Aldeias Altas, dotando-a de Câmara com três Vereadores, Procura-
dor e Juiz-de-fora do Cível, Crime e Órfãos (1811); desmembrando da 
Vila de Caxias das Aldeias Altas, Pastos Bons e São Bernardo, ambas 
reconhecidas como vilas, para que houvesse cumprimentos das sen-
tenças judiciais, prejudicadas pela distância e pela dificuldade de co-
municação com Caxias, e para que as duas vilas nascentes e populosas 
sobrevivessem com independência(1820), consoantes os apontamentos 
de Padre Perereca.

Caxias das Aldeias Altas, sobretudo, era uma possessão de por-
tugueses, com manifestos interesses a resguardar. Em consequência, 
os maiores combates travados foram nos campos, à distância dos li-
mites urbanos de São Luís: nunca participou Lorde Cochrane das 
guerrilhas rurais. Os militares mais destacados foram dois: o por-
tuguês major Cunha Fidié e o brasileiro alferes Salvador Cardoso de 
Oliveira. Ambos valorosos, na decisão de refregar por ideais contrários, 
porque portadores do espírito de definição: Fidié, colonialista; Salvador, 
independentista. Foram os representantes máximos de correntes deci-
didas à vitória, com particular diferença de que o humanismo, quem o 
encarnava, era Salvador Cardoso de Oliveira: independentista, republi-
cano e confederado.

Considero sumamente desnecessária a explicação de que, des-
tacando a conduta singular de uma liderança, não esteja, à maneira 
carlyleana, comungando na religião do herói, mesmo porque, conhe-
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cendo e trabalhando com a metodologia estrutural, não acredito que a 
história possa ser redutível, exclusivamente, à  biografia de indivíduos 
excepcionais, emanados  da divindade e portadores da resolução dos 
problemas, aos quais os macrogrupos sociais, diminuídos, quanto ao 
nascedouro essencial; estéreis, quanto à gestação da história, necessi-
tem idolatrar e reverenciar. Ao contrário, referindo-me a um alijado do 
reconhecimento histórico – Salvador Cardoso de Oliveira – intenciono 
apenas comunicar a trajetória  de autêntico idealista, do comandante 
escolhido pelos atores coletivos disponíveis à guerrilha, vitoriosos no 
agir concreto transformador, no espaço social de mais articulada resis-
tência à desagregação brasileira do sistema colonialista.

Feita a pronúncia à participação do agente coletivo no processo 
de conquista maranhense da separação brasileira, prossigo, ressalvada 
sua ilimitação ao âmbito das guerrilhas rurais, desde que foi em São 
Luís que os quitandeiros Jose Gabriel do Amaral e Francisca Raimunda 
da Piedade conspiraram contra o reacionarismo lusitano. Em conse-
quência, é possível a extração de mais um ensinamento primário, a 
respeito do caráter da estrutura da sociedade maranhense colonial e 
pós-colonial -  o de que, no Maranhão, como no Brasil, os macrogrupos 
sociais não obtiveram uma configuração excludente de casa-grande e 
senzala  e/ou sobrado e mocambo. Os quitandeiros maranhenses, 
co-responsáveis pelo movimento transformador, foram, com 
absoluta convicção, representantes de vetores sociais específ-
icos, que, se dominados, não emergiram do mocambo e/ou da 
senzala, pois, participando da organização, da reprodução e da 
transformação sociais, configuravam a habitação inclusiva da 
meia-parede, da meia-morada, da parede-e-meia  etc.
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Será imaginável que, suscitando indagações, os equivocados ain-
da consigam assegurar – “o autor sofismou, a propósito da convivência de 
senhores e de escravos, na formação da sociedade maranhense?” Anteci-
pando respostas, imagino clarividente a inadequação de semelhante 
raciocínio, porque, ao colocar a inexistência prioritária da economia 
açucareira na gênese da sociedade maranhense, há, na paisagem so-
cial derivada, uma automática retirada do personagem adocicado do 
senhor do engenho. Entretanto, revelada a falácia de sociólogos po-
sicionarem, sem as compatíveis explicações, a sociedade maranhense 
mais original, no denominado complexo açucareiro, não há como e por 
que se imaginar desaparecida a violência costumeira dos senhores con-
tra os escravos. Apenas, o protagonista senhorial da constituição 
primária da sociedade maranhense não foi, como em Pernambu-
co, o latifundiário de canaviais. À diferença do segmento produtivo 
dos senhores não correspondeu um relacionamento particular com os 
escravos: o caráter do sistema, com a pessoa (senhor), dominando a 
coisa (escravo), repetiu-se, ficando o Maranhão conhecido, consoante 
a narrativa de Koster, pela multiplicação da  violência senhorial e es-
cravagista. Assim:

“Os negros que são reputados de incorrigível 
conduta são transportados de Pernambuco 
para o Maranhão, e muito embora a causa 
dessa transferência seja bem conhecida, eles 
são vendidos com grandes vantagens. Nada 
intimida mais um escravo do que ameaçá-lo de 
embarcar para o Maranhão ou Pará”21.
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O Maranhão recebia escravos duplamente: da África e do Brasil, e 
os tratava com inusitada violência, chegando a imortalizar uma senhora 
– Ana Joaquina Jansen Pereira, a Donana Jansen – pela perversidade 
dos  suplícios aos quais submetia os cativos. O símbolo que retrata, 
com fidelidade expressiva, o relacionamento de senhores e de escravos, 
na formação social maranhense (e brasileira) é o pelourinho, comple-
mentado pelo feitor e pela chibata, instrumentos de sustentação da 
dominação do senhoriato. O funcionamento do sistema escravista não 
conheceu solução de continuidade, pela modificação da plantação nos 
latifúndios: a subsunção dos escravos aos senhores, exercitada pela 
repressão, mais física do que psicológica, foi um dos componentes es-
senciais da escravidão brasileira nas lavouras de café, arroz, cacau, 
algodão, cana-de-açúcar etc.

 De resto, o Maranhão não participou de maneira expressiva do 
complexo açucareiro, considerado um dos fundamentos da sociedade 
brasileira colonial. As lavouras de exportação principais da estrutura 
produtiva maranhense foram o arroz e o algodão: o que não significa, 
em absoluto, que a cana-de-açúcar fosse estranha e desconhecida, no 
espaço da região produtiva sob consideração. O canavial foi, na verda-
de, eminentemente secundário, na organização da divisão do trabalho, 
nos séculos coloniais maranhenses. Os conquistadores, em especial os 
holandeses, procuraram o Maranhão esperançosos do estabelecimento 
de canaviais, como um dos principais cultivos, pois, consoante o alista-
mento de Gaspar Barlaeus,

“para ali eram convidados os holandeses pela 
salubridade do clima, pela uberdade do solo 
para produzir açúcar, algodão, gengibre e 
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tabaco, pelo comercio da sal e pela esperança 
de minas”22.

Para ser rigoroso, os holandeses mantiveram um contato efê-
mero com o Maranhão, e não chegaram à execução satisfatória do que 
projetavam. Os flamengos, decerto, planejavam uma estrutura produ-
tiva submetida à racionalidade capitalista. Não foram, jamais, os in-
trodutores da cana-de-açúcar na paisagem agrícola maranhense. Já 
a encontraram, pretendendo unicamente a disciplina da exploração do 
cultivo, com a produção em escala conveniente à Companhia das Índias 
Ocidentais. De maneira que, na descrição da Ilha do Maranhão, Gaspar 
Barleus selecionou referencias ao circuito de léguas aos mares, aos 
ventos, aos animais e às águas doces, sem esquecer, contudo, as po-
tencialidades materiais, afirmando que

“Além do açúcar, produz a ilha pau-brasil, 
açafrão, algodão e também uma espécie de 
laca e de bálsamo, não inferior ao da Arábia, 
pimenta, de sabor muito ardente e tabaco 
apreciável”23.

Foi quase que em paralelo aos primórdios da ocupação mara-
nhense, iniciado, por Antonio Muniz Barreiros, Procurador da Fazenda, 
o cultivo de cana, para o fabrico de açúcar, em engenhos na Ribeira do 
Itapecuru: é o ensinamento que perpassa a crônica histórica maranhen-
se. Entretanto, à antiguidade do cultivo não correspondeu a esperada 
eficiência na produção de açúcar, nos séculos coloniais maranhenses. 
O arroz, cultivo de introdução em muito posterior à cana-de-açúcar, 
superou-se por completo, formando, com o algodão, os produtos prin-
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cipais da agricultura timbira. Os engenhos de açúcar degeneraram, 
chegando a Câmara de São Luís à proibição do comércio das doceiras, 
que consumiam em excesso um bem escasso, quando, na economia 
maranhense, o algodão foi até moeda circulante. Aires de Casal pro-
videnciou uma fotografia resumida e autêntica da estrutura produtiva 
maranhense, declarando:

“Arroz e algodão são quase as únicas 
exportações do seu comércio: para entreposto 
do derradeiro há vários armazéns de vasta 
capacidade; e para pilar o primeiro muitos 
engenhos”24.

Era uma posição quase que solitária – a do arroz e do algodão – 
na ocupação do espaço de protagonistas na economia maranhense, nos 
séculos coloniais. Os chamados, por Aires de Casal, “objetos mercantis 
lucrosíssimos”, não compreendiam a cana-de-açúcar. A formação so-
cial  do Maranhão não é redutível à de Pernambuco, onde predominou 
a economia açucareira. Dispondo de caracteres produtivos particulares, 
o arcabouço evolutivo da sociedade maranhense, analisado sociologi-
camente, consolida o raciocínio discordante, de que as matrizes origi-
nais de estruturação da sociedade brasileira são mais diferenciadas e 
irredutíveis entre si, do que foi decidido na produção intelectual de in-
térpretes de orientação germânica formalista, sofredores da influência 
de Simmel e de Von Wiese. Recorrendo a Aires de Casal, convenço-me 
da antiga predominância, no espaço maranhense, dos “algodoeiros, cuja 
produção faz o mais volumoso objeto de exportação, e a principal riqueza 
do país”25.
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Subsequente à observação de Aires de Casal, para fechamento 
da estratégia empírica de comprovação do significado secundário dos 
canaviais, na paisagem produtiva colonial no Maranhão, é necessária a 
percuciência de um Koster. Semelhante a inúmeros viajantes, Henrique 
da Costa constatou  que o arroz e o algodão eram os cultivos mais 
semelhantes da economia maranhense. Koster , com a particularidade 
de não ter apreciado o Maranhão, como inclinou-se por Pernambuco, 
noticiou que a cana plantada nas terras maranhenses era para o fabrico 
de melaço, e não de açúcar, desde que era corrente, então, não serem 
aquelas terras propiciais para o canavial.  Precioso, Henri Koster procu-
rou a concisão, proclamando que “o açúcar necessário para o consumo da 
província é trazido dos portos do Sul”26.

Em definitivo, não pertenceu o Maranhão dos séculos coloniais ao 
complexo açucareiro: comprava o açúcar, não o fabricava, ainda mais 
em quantidade apreciável. Foi o Maranhão uma sociedade senhorial 
com particularidades e com semelhanças, em relação ao conjunto de 
natureza abstrata da formação social brasileira. Segundo mecanismos 
questionáveis de aferição da opulência econômica, o senhoriato transi-
tava, com facilidade excessiva, da expectativa da opulência  à consta-
tação da decadência, dependendo das mínimas oscilações no mercado 
externo, consumidor de produtos primários. A sociedade maranhense 
comungava das configurações culturais da sociedade brasileira, entre-
gue à jogatina de dama e de gamão, com o estudo e a reflexão reclusos 
aos seminários (onde os carmelitas concediam titulação de Mestrado e 
de Doutorado em Teologia), preocupada com a ostentação superficial de 
requinte, quando, às baixelas de prata, correspondia uma deseducação 
doméstica real (onde a mão era o utensílio frequente de alimentação) 
etc.
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No Brasil, as leituras eram raríssimas, chegando os livros de con-
trabando da Europa: e o Maranhão acompanhava, nos séculos coloniais, 
o Brasil. Os bacharéis maranhenses, formados em universidades euro-
peias, referenciava-se pela burocracia e destinavam-se, quando muito, 
à coonestação do colonialismo. Os Mestrados, Doutorados e bibliotecas 
das ordenações religiosas representaram verdadeiros enclaves inte-
lectuais, com uma produção povoada de retórica, em ambiente estéril, 
convidativo à admiração destituída de conteúdo crítico, do brilhantismo 
superficial, acostumado à repetição mecânica das novidades europeias, 
às vezes, inaplicáveis às circunstâncias diferenciadas da formação da 
sociedade brasileira. Koster, que gostava de leitura, quando residente 
em Itamaracá, ficou afamado como um “santo”, pela evidência de 
que a cultura era um componente excepcional no comportamento coti-
diano dos indivíduos sociais.

De passagem pelo Maranhão, encontrou o viajante inglês difi-
culdades semelhantes em transitar e conseguir livros. De maneira que 
transparece ao raciocínio, a ausência de questionamento do sistema 
colonialista pela inteligência maranhense, nos séculos coloniais. O 
treinamento europeu, a que os filhos de família  foram submetidos, 
destinava-os a corroborar o status quo  econômico, político, jurídi-
co, cultural e administrativo brasileiro.  A crônica histórica maranhense 
não registra a emergência de clamores maiúsculos, excetuado o de 
Bequimão, protestando contra a miséria extorsiva do colonialismo, que 
chegava com facilidade à superfície da realidade, consoante o aponta-
mento de Henri Koster, que confessou, sem rebuços: “Depressa percebi 
que São Luís era governada pelo poder mais despótico”27. 

A despeito do despotismo colonialista e da resistência à sepa-
ração, a Independência do Brasil foi conquistada, no Maranhão, repre-
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sentando a detonação do processo de ruptura, provocador da consoli-
dação de instantes muito repartidos e diferenciados, na evolução da 
sociedade maranhense. O surgimento do Estado-Nacional, de inegável 
repercussão, instalou o Maranhão no roteiro do Brasil, exigindo que 
a província participasse dos percalços e sucessos da nacionalidade 
emergente. A desagregação brasileira do colonialismo lusitano foi um 
complexo dialético de fenômenos sociais, condensando desde conces-
sões nacionais ao reconhecimento da Independência por Portugal (do 
ressarcimento financeiro, ao reconhecimento de que a separação, se 
aconteceu, foi por benemerência da Metrópole) até à constatação do 
caráter não retilíneo da produção da história, com o Brasil oscilando de 
Colônia de Portugal a satélite da Inglaterra, isto é, transitando “da inde-
pendência política da metrópole decadente para a dependência econômica e 
financeira da metrópole próspera”28.

O Maranhão comungou com o Brasil a transposição da depen-
dência e o pagamento da Independência. Os fundamentos da partici-
pação da Inglaterra na economia maranhense estavam, de há muito, 
radicados, não sob o ângulo da intermediação portuguesa, mas pela 
concreção de um relacionamento mercantil robustecido, no qual, se a 
potência capitalista importava produtos primários, exportava produtos 
manufaturados para o mercado internacional. Quanto ao Maranhão, tra-
dicional exportador de algodão, foi um incomum comprador da Inglater-
ra, quando congregava um dos  primeiros conjuntos de comerciantes do 
Brasil, adquirentes e revendedores de lãs, lonas, linhos, rendas, enfim, 
tecidos de algodão provenientes da Grã-Bretanha. São reveladoras as 
estatísticas das exportações  maranhenses de algodão, no período de 
quase uma década, compreendido de 1809 a 1815:
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TABELA 2
EXPORTAÇÃO  DO ALGODÃO MARANHENSE PARA A INGLATERRA E 
OUTROS LUGARES – 1809/1815

ANO DESTINO NAVIOS (QUANT.) ALGODÃO (SACOS)
1809 Inglaterra

Outros lugares
51
29

55.835
21.006

1810 Inglaterra
Outros lugares

37
19

40.684
11.793

1811 Inglaterra
Outros lugares

36
19

48.705
6.053

1812 Inglaterra
Outros lugares

29
29

35.767
4.803

1813 Inglaterra
Outros lugares

35
27

50.072
10.101

1814 Inglaterra
Outros lugares

22
34

31.205
14.539

1815 Inglaterra
Outros lugares

32
49

28.539
22.216

FONTE: Koster, Henri. Viagens ao Nordeste do Brasil. p. 196

Que esclarecem? A esmagadora preponderância da Inglaterra, en-
quanto compradora, se contraposta a todos quantos concorriam na de-
manda pelo algodão maranhense. Foi a Grã-Bretanha, no período 1809-
15,  a principal consumidora, vencendo no volume requerido do produto 
e na amarração do transporte marítimo. Mesmo quando a frequência de 
cargueiros britânicos no ancoradouro maranhense era semelhante ou di-
minuta, se comparada ao transporte marítimo de outros lugares, a quan-
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tidade de algodão transferida permanecia com uma diferença inconteste. 
Trabalhando os números, e tornando-os redondos, para facilitar o enten-
dimento, termina estabelecido o seguinte panorama:

TABELA 3
VANTAGEM COMPARATIVA DA INGLATERRA NO TOCANTE DE 
NAVIOS/SACOS

ANO DESTINO NAVIOS 
QUANT. %

ALGODÃO
QUANT %  (SACOS)

1809 Inglaterra
Outros lugares

51
29

64
36

55.835
21.006

72
28

1810 Inglaterra
Outros lugares

37
19

66
34

40.684
11.793

78
22

1811 Inglaterra
Outros lugares

36                                                                                                                                                    
19

65
35

48.705
6.053

89
11

1812 Inglaterra
Outros lugares

29
29

50
50

35.767
4.803

88
12

1813 Inglaterra
Outros lugares

35
27

56
44

50.072
10.101

83
17

1814 Inglaterra
Outros lugares

22
34

39
61

31.205
14.436

68
32

1815 Inglaterra
Outros lugares

32
49

40
60

28.539
22.216

56
44

TOTAL Inglaterra
Outros lugares

242
206

54
46

290.807
90.408

76
24

NOTA: Dados trabalhados pelo Autor, partindo da estatística de Koster, Henri. Viagem 
ao Nordeste do Brasil. p.196
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Demonstrada a supremacia em movimento, da Inglaterra com/
sobre Portugal, no Maranhão, é legítimo perguntar-se  pelo destino 
do Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, cabecel da 
retaguarda histórica, no desespero de garantir o sistema colonialista, 
mesmo que, não parecendo exequível a permanência da subsunção po-
lítica e administrativa brasileira, fosse conservada a dependência ul-
tramarina,  apenas a trajetória Maranhão – Portugal. Porventura, com a 
detonação efetiva da desagregação brasileira, provocadora do regresso 
da autoridade religiosa à antiga Metrópole, registrou-se, em Lisboa, o 
recebimento de recompensa à belicosa fidelidade patriótica, desabro-
chada a infinita tranquilidade, sucedendo-se “a nomeação de Bispo de 
Coimbra, par do Reino, Conde de Argel, Senhor de Caja e Alcaide-Mor de 
Avo?”29. 

Houve, decerto, tempo de tudo quanto foi referido , entrecortado 
por muito contratempo a referir. O Bispo Dom Frei Joaquim de Nossa 
Senhora de Nazaré, homem de convicção cimentada, desaparecido D. 
João VI e derrotado D. Miguel, não reconheceu a autoridade governa-
mental de D. Pedro para definição do destino português. Em decorrência 
do  posicionamento adotado, a autoridade religiosa foi reprimida, trans-
formado o fidelíssimo colaborador em prisioneiro, fugitivo, navegante 
clandestino e miserável, até quando, não mais em Portugal, estando 
na Inglaterra, vitimado pelo sarcasmo histórico, retornou precisamente 
para o Maranhão, onde foi recebido com festividades perpetradas pelo 
Bispo e pelo Governador, socialmente respaldados, mesmo porque os 
controles imediatos dos mecanismos administrativos da sociedade ma-
ranhense não escaparam, de repente, da colônia portuguesa. Chegado 
em 1840, experimentaria mais de uma década de convivência social, 
intocada de reprimendas xenófobas àquele teólogo distanciado das 
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elucubrações restauradoras. Ele, morrendo, “permaneceu em terra mara-
nhense, na capela-mor da Catedral”30.

Aconteceu, outrossim, em São Luís, uma polêmica vigorosa de 
ímpetos  aguerridos, semelhante aos entrechoques militares do major 
Fidié e do alferes Salvador, com os combatentes esmerando-se, en-
quanto comandantes do exército das palavras.  Duelaram, escrevendo 
e publicando, o português Garcia de Abranches, redator de O Censor 
Maranhense (1825-30) e o maranhense Odorico Mendes, redator de O 
Argos da Lei (1825). As personalidades enfrentaram-se, motivadas por 
reivindicações antagônicas, respectivas à restauração e à soberania, 
quando se reforçava na província maranhense uma ambiência política 
despótica, de hostilidade eminentemente declarada, aos argumentos 
emitidos pelos adversários, discordando sobre os estatutos da orga-
nização social e política brasileira. Distante de reticências defensivas, 
Garcia de Abranches, de há muito, pronunciava-se com virulência, con-
siderando-se

“a triste e inocente vitima do furor de dois 
monstros com figura humana, cúmplices 
ambos de horrorosos atentados, cujo exemplo, 
sendo raro até entre os mesmos bárbaros, é 
um documento assaz ponderoso para serem 
considerados como Réus de Lesa Humanidade, 
perturbadores da ordem e sossego público, 
e dignos seus nomes execrandos de serem 
riscados da lista de Cidadãos em Países livres 
e civilizados”31.
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Quem eram os dois acusados, de quem Garcia de Abranches alar-
deava possuírem, da condição humana, apenas o formato  e a denomi-
nação? Era Lorde Cochrane  e Manoel Telles da Silva Lobo, correspon-
dentemente, o representante de Sua Majestade Imperial e o Presidente  
Interino da Província do Maranhão. Destemido, o publicista português, 
em continuação, desenhou as possibilidades concretas de Lorde Co-
chrane figurar, como herói, na história militar e política da  América do 
Sul, lamentando a contrafação a desperdiçar a saliente personalidade, 
que teria conseguido corporificar,

“se a sagrada fome do ouro, que o devora, 
o não precipitara do cume de glória, a que 
seus ilustres Feitos o tinham elevado, para o 
colocar no lugar de justamente lhe compete, 
de um simples e banido aventureiro, vendido 
ao capricho de sua cega e dominante paixão, 
e nada escrupuloso na escolha de meios, uma 
vez que consiga os fins que sua sórdida e 
desmedida ambição lhe inspira”32.

Dessa maneira, Garcia de Abranches, ou, O Censor,  como ficou 
conhecido, combateu os presidentes Freire e Bruce e Telles Lobo. Foi 
Costa Pinto, outro presidente, quem organizou a obstrução à circulação 
do periódico do escritor público e parlamentar Odorico Mendes, antigo 
artífice de O Argos da Lei, desejoso de inaugurar O Despertador Con-
stitucional. Desgostoso, Odorico Mendes escreveu uma página anto-
lógica, recordando seu posicionamento de manifestar contrariedade à 
passada decisão de Telles Lobo, de deportar das terras maranhenses 
o indomável Garcia de Abranches, em um tempo mais ameaçador, de 
resolução das discordâncias com “rodeiras de pau”. Mesmo em oposi-
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ção  ao publicista português, o memorável maranhense que foi Odorico 
Mendes hipotecou-lhe solidariedade, defendendo, para todos, o que 
lhe seria proibido –  o direito de escrever. Resoluto, Odorico Mendes 
denunciou a situação maranhense como a mais opressiva imaginável, 
alistando-se na resistência cívica, ao explicar:

“o bem do Maranhão exige de mim um 
sacrifício: devo consagrar-lhe a minha pena, e 
lhe consagrarei a vida, quando o despotismo, 
ou força, me queira tirar”33.

Odorico Mendes, na verdade, resumia uma trindade capital de 
virtudes necessárias e transcendentais àquele tempo histórico de ati-
vidade intelectual: definir-se como escritor público; pretender o 
direito de escrever com liberdade; e exercitar a consciência da 
sua responsabilidade. O primeiro secretário do Conselho Geral da 
Província do Maranhão, comprometido com os desacordos estabeleci-
dos pelos entrechoques de interesses, separadores de absolutistas e de 
liberalistas, conseguiu a autonomia relativa requerida para a confecção 
efetivadora de um programa intelectual coletivo, na verdade, e não, so-
litário, desentranhado da essência da sociedade maranhense, mas, de 
uma repercussão  histórica nacional-brasileira.

O senhoriato rural e urbano do Maranhão, desde o século XVIII, 
transportava para a Europa os sucessores escolhidos para desfrutarem 
do privilégio da educação universitária. A desagregação brasileira do 
Império Colonial português não representou um colapso no roteiro inte-
lectual: a educação europeia permaneceu como uma recorrência inalte-
rada, contagiando o conjunto da sociedade dominante maranhense, na 
qual os portugueses conservaram o significado econômico e a hegemo-
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nia administrativa, consoante exemplifica a biografia  do riquíssimo e 
poderosíssimo Comendador Meireles. Não obstante o reinado provincia-
no do absolutíssimo, a prosperidade de agricultores e de comerciantes 
processou-se: trôpega e real. Muitos dos lavradores e agricultores sus-
tentavam o absolutismo, em um sistema no qual o comércio financiava 
e subordinava a agricultura, cumprindo papel de setor de intermediação 
financeira e fechando o circuito do sistema agroexportador. De todos, os 
poderosos, quer do comércio quer da agricultura, prosseguiram reme-
tendo os estudantes, em particular, para Coimbra. Partindo da conclu-
são do século XVIII, Sérgio Buarque de Holanda noticiará que

“a rápida e efêmera ascensão econômica do 
Maranhão coincidirá, por sua vez, com um 
aumento notável no número de estudantes 
daquela capitania e província nortista, que 
chegará a ultrapassar largamente, no meio 
século imediato, os próprios totais de Minas 
e os de Pernambuco. Não foi certamente por 
um milagre que tivemos a famosa ‘Atenas 
Brasileira’”34.

Decompondo o complexo de problemas, uma trilogia de ângulos 
é sobressaída, na história da opulência maranhense:

1) A equivalência do máximo crescimento 
econômico da sociedade colonial, com a 
emergência do fomento do conglomerado 
de intelectuais instituidores da “Atenas 
Brasileira”;
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2) Quase total supremacia numérica de 
estudantes maranhenses, na Universidade de 
Coimbra, no meio século abrangente, mais ou 
menos, de 1790 a 1840, se comparados com os 
provenientes das Minas Gerais (aurífera) e de 
Pernambuco (açucareiro);

3) E, confirmando a articulação da infraestrutura 
econômica, com a superestrutura política, 
jurídica e ideológica, na trajetória  maranhense, 
a consciência de que não houve um milagre, 
mas, a emergência/decadência de um 
complexo de fenômenos sociais que foram, 
dialeticamente, determinantes e determinados 
pela concretização de uma totalidade estrutural 
específica.

Pela exposição efetuada, meticulosa, quanto à especificidade da 
desagregação colonialista portuguesa no Maranhão, vagarosa província 
na aderência à autonomia política e administrativa brasileira, justi-
fica-se o caráter renovado dos estudantes maranhenses diplomados 
na Universidade de Coimbra, ou, europeias, em geral, considerando-se 
as exceções ao roteiro educacional lusitano: os que frequentaram o 
bacharelado ultramarino, no período compreendido da chegada de D. 
João VI (1808), passando pelo desacordo à separação brasileira (1822-
1823), até a rebelião popular dos Balaios (1838-1841), e retornaram  
para a convivência da comunidade em instantes de transição e pro-
funda comoção social. Encontraram-se, os bacharéis retornados, com 
um problema essencial, escondido e desencadeado pela Família Real, 
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pelo Ipiranga e pela Regência: o da descoberta e da instauração de uma 
consciência nacional brasileira.

É quando aparece o “ser maranhense”. De extrema sutileza, porque 
os inauguradores de uma consciência coletiva, superadora do antigo 
e resistente “ser lusitano”, obtiveram artefatos intelectuais europeus, 
senão portugueses, e, mesmo instituídos por uma educação semelhan-
te à concedida às primeiras  remessas de educandos, que retornavam 
decididos à colaboração na administração colonialista, debateram-se 
com a exigência imperiosa e contemporânea, da constituição de um 
Estado-Nacional. Esta tarefa implicava a definição do Brasil para a 
construção e para a decomposição de um objeto obscuro – o brasileiro 
– na qual confrontavam-se convicções polêmicas e conflitantes: seria 
o americano decorrente, relacionado ou independente das milenares 
paideias da Europa?

O carimbo espiritual permanecia  rescendendo à antiga Metró-
pole. Exceção feita àqueles que, de cultura europeia, assimilaram a 
necessidade de fundamentarem um “complexo cultural”, que permitisse 
a expressão autônoma e universal do conjunto, em organização, do Es-
tado-Nacional. Foi uma utopia louvável, em uma sociedade dividida em 
dominantes e dominados, nos princípios de sua emergência autonomis-
ta, na política e na administração, a de procurar a coincidência de sua 
expressão unitária e consensual na esfera da cultura – espaço factual 
e simbólico, produtor da identidade de todos os brasileiros, quando a 
Balaiada manifestava a existência virulenta e guerrilheira de massas 
excluídas do Estado-Nacional em tumultuária organização regencial.

De qualquer maneira, em contraste flagrante com os séculos co-
loniais, da estagnação empírica, o Maranhão passaria à florescência in-
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telectual. O muito tempo disponível começou a não ser ocupado apenas 
com dama, gamão e baralho. O livro, matéria estranha, foi tornando-se 
de circulação frequente, nos círculos privilegiados. O aprendizado da 
leitura, restrito ao sexo masculino, foi estimulado ao sexo feminino, às 
escondidas, pela senhora de escravos, Ana Joaquina Jansen Perei-
ra. Os professores, que lecionavam a particulares, foram conquistando 
escolas oficiais para o exercício do seu quê-fazer. A educação, exigente 
de tempo e de disponibilidade, ofereceu-se, noturna, aos trabalhadores. 
Era, portanto, toda uma corrente iluminista, motivando os privilegiados 
ao esclarecimento: e, quando inevitável, também os não-privilegiados, 
como resultante do ideário das correntes esclarecidas em difusão no 
mundo, as quais chegaram a Portugal na Era Pombalina, com o peda-
gogo Luís António Verney.

O contato cultural mais demorado, estabelecido pelos estudantes 
maranhenses com a educação em Portugal, acrescido à circunstância 
de que a colônia lusitana, instalada no Maranhão, foi a mais avultada 
do Brasil, foi, com certeza, o determinante principal, de antigo cultivo 
religiosa e perfeccionista da língua portuguesa em terras maranhenses.  
Foi um fenômeno social significativo, porque provocador da repetição 
sucessiva: a da Colônia, ensaiando a repetição fidedigna do instrumen-
to de comunicação da Metrópole; a dos segmentos dos pobres e livres 
e dos escravos, introduzindo na linguagem coloquial os purismos da 
língua portuguesa, cultivados  pelo senhoriato dominante. Tornando-se, 
em consequência, e por filtragem do cimo à base da pirâmide social de 
Pareto, uma realidade comunitária dos ancestrais maranhenses, o falar 
a língua portuguesa castiçamente, com um inegável orgulho provincial, 
havendo mesmo, àqueles tempos, auditório para polêmicas gramaticais 
resolvidas no esgrima por latinistas reputados, por mais que, agora, 
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possam parecer bolorentas. Não há como olvidar que os Padres do Ma-
ranhão trucidaram Tobias Barreto cobrando-lhe a correta utilização da 
crase ou que João Lisboa desaforou Sotero dos Reis acusando-o de ter 
alunos autodidatas... 

Os espetáculos teatrais foram concorridos, chegando ao Mara-
nhão companhias estrangeiras. A arte cênica foi abrigada, com a cons-
trução do teatro A União, iniciativa  dos particulares Braga e Varela. 
Floresceram, na província, entidades de representação cênica, conce-
dendo à programação um mínimo de caráter comunitário, desde que as 
companhias francesas, italianas, espanholas, portuguesas, estrangei-
ras, enfim, instituíram o  monopólio da receptividade do público. Houve, 
entretanto, um sucesso reparador da aprovação do auditório teatral 
maranhense: o texto dramático Leonor de Mendonça, escrito por 
Gonçalves Dias, que foi recusado à montagem no Rio de Janeiro, por  
João Caetano. O teatro maranhense, desagravando o poeta, assumiu o 
espetáculo, obtendo ressonantes louvores do público.

De resto, o denominado “ser maranhense” desabrochou conco-
mitante à procura coletiva do “Macunaíma brasileiro”. Se o Maranhão, 
nos séculos coloniais, de conhecida diversidade, foi mais português do 
que se imagina, desacreditando  na hipótese brasileira, conquistada a 
autonomia  e procurada a confecção da unidade material e espiritual 
do Brasil, foi de inestimável colaboração, emprestando à construção 
da nacionalidade  biografias consagradas, pelo destemor integral com 
que acreditaram na emergência da autonomia brasílica. Em contra-
partida, mesmo contribuindo à  unidade nacional, a sociedade 
maranhense, densamente elitista, combinando crescimento 
econômico e esplendor cultural, fabricou uma excepcionali-
dade, consagrando-se como brasileira, em consonância com o 
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processo em elaboração e distinguindo-se do conjunto da bras-
ilidade em elaboração, pelo manuseio de uma superioridade es-
piritual, ao definir-se solitariamente como Atenas.

A sociedade maranhense, de mentalidade afetada, transitando 
do português ao brasileiro, procurou uma integração destacada, acei-
tando a brasilidade na condição de Atenas, isto é, concedendo-se um 
estatuto de Atenas Brasileira, colocou-se na selvagem América, pro-
tegida pela cultura clássica da Europa e pela remissão mais próxima 
a Florença, a reivindicada Atenas do Renascimento. A ideologia Gre-
co-timbirense foi um pretexto elitista, a esconder e a revelar, 
sob o narcisismo enaltecedor, a prática comunitária dos seg-
mentos dominantes da sociedade maranhense, que, mergulha-
dos no impasse angustiante do problema do passado insepulto 
e português e do futuro inseguro e brasileiro, preocupavam-se 
com a escultura da diferença: reunidos, mas, não confundidos; 
congregados, porém, não dissolvidos; convergentes, contudo, 
decompostos. 

Não que os maranhenses não vivenciassem o instante de con-
traposição da formação europeia com uma concepção nacional. Pelo 
contrário, os segmentos dominantes, partidários da soberania brasilei-
ra, estavam até a medula comprometidos com a caçada ao “Macunaíma 
brasileiro”, reservado, contudo, o direito dos integrados admitirem-se 
superiores, em intelecto, aos simples mortais da Esparta Brasileira 
(que compartilhavam da aspiração à delirante titulação de nobreza, em 
um país onde o Conde das Galveas, para conquistar a honraria da as-
censão vertical, precisou apenas dos expedientes relatados por nossos 
historiadores, junto ao Imperante...).
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É o instante da trajetória maranhense em que, adicionadas às 
maravilhas da terra, reverenciam-se as excepcionalidades do 
homem. Com a alteração de que a terra foi louvada pelos cronistas e 
viajantes, enquanto o homem foi louvado pelas sociedades regional e 
nacional. A louvação dos méritos, que foram efetivos, em um complexo 
de intelectuais, foi transposta à condição de essência particular de 
todos os maranhenses. A definição comunitária do “ser maranhense” 
foi instituída e legitimada pelos sucessos culturais, possibilitados pelo 
crescimento econômico, consagradores de um composto de escritores, 
os quais foram expressão autêntica de uma estrutura  social –  a ma-
ranhense – a reconhecer-se como uma  totalidade, nos rebentos inco-
muns e originais, de si frutificados, na esfera espiritual.

Apostando, sob argumento de  sutil romance ideológico, ser a 
essência coletiva semelhante às essências  dos indivíduos excepcio-
nais, os segmentos dominantes da sociedade maranhense, pretendendo 
um autorretrato, construíram uma fotografia do conjunto da estrutura 
social referendada – através de mecanismos de infiltração – pelos seg-
mentos dominados, em que, tipificando os contornos mais gerais de um 
pretendido “caráter estadual maranhense”, resultaram vencedores, con-
trapostos a um imaginado “caráter nacional brasileiro” (do qual, em um 
xadrez de unidade  e variedade, consideravam-se o segmento privilegia-
do na esfera do espírito, tanto em criatividade quanto em refinamento). 
No sentido literal: universo, na dialética maranhense-brasileira. Uno e 
Diverso.

Atenas Brasileira – provincialidade mais relevante do que o na-
cionalidade, que a admitiu e a recepcionou, pelo serviço expressivo 
prestado à necessária construção do “ser nacional”, exigência decorren-
te da Independência do Brasil. Reinava, na sociedade maranhense, um 



128

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

etnocentrismo visceral, a permitir o estabelecimento  de um preconcei-
to social, pela cultura, com o restante do Brasil. A louvação continuada 
não possibilitou, quanto à ideologia Greco-timbirense, qualquer espécie 
de reflexão crítica do conteúdo profundo do fenômeno social em pauta. 
As vozes da sua difusão foram mais relevantes do que as razões do 
seu questionamento. Porém, à análise sociológica é possível especifi-
car, com as exigências peculiares da aparelhagem conceitual, que se 
espelharam, reciprocamente, o concreto Grupo Maranhense e o 
abstrato  “caráter estadual”. Maranhenses, nascidos na Atenas 
Brasileira. Atenas Brasileira, nascida dos maranhenses.
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A experiência maranhense foi esculpida nas oficinas de um 
elitismo preconceituoso. O profundo sentimento aristocrático 
permaneceu inabalável, resistindo à evidência da desconti-

nuidade, representada pela desagregação brasileira de 1822, porque, 
no colonialismo, foram constatadas as excelências da terra, e, na Inde-
pendência, foram louvadas as superioridades do homem maranhense. 
O itinerário  da consciência social, refletindo inequívoca articulação  de 
uma mitologia, registrou as fabulosas emergências dos dois pareceres 
paradisíacos: a terra e o homem. A terra, decantada pelos via-
jantes. O homem, devotado pelos nascidos na terra.  Ambos, terra 
e homem, consagrados no imaginário pelos maranhenses, os quais:

1) Acreditaram no prodígio da terra, agraciada 
com a inspiração de que seria o paraíso 
procurado pelos navegantes europeus, a 
esconder à flor da superfície, áureos tesouros 
do febril Eldorado; e

2) Tiveram fé no prodígio do homem, estimulado 
pela repercussão nacional do trabalho 
intelectual de um complexo de estudiosos, 
com parentesco, em primeiro grau, com o 
surgimento da Atenas Brasileira.
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A terra e o homem misturaram-se, no processo de elaboração da 
ideologia Greco-timbirense, porque, no romance de revestimento eu-
ropeu e de ossatura americana, o Maranhão apareceu como o espaço 
físico e humano, onde a condição de brasileiro conseguiu  a instituição 
essencial “mais avançada” – o estatuto de ateniense. Houve, na 
epopeia dos timbiras, aquele ponderável enredar da fantasia com a re-
alidade, quando o concreto permitiu ao abstrato concertar os liames do 
fundamento lógico da ambiguidade, com que, organizando os materiais 
complexos do referido substrato, comunicasse a resolução do roman-
ce, detonando uma convicção coletiva: o panegírico é de construção 
cartesiana.

Quando trago à baila aquele mínimo de enredar do onírico com  o 
empírico, não pretendo a diminuição da qualidade da terra e do homem, 
fundadores da mitologia maranhense. Considero, apenas, o mínimo ló-
gico, em quantidade de articulação, necessário a que fragmentos da 
fantasia obtivessem, sob a nebulosidade e a falsificação, a transparên-
cia e a veracidade, a confirmação da real, sem o que a retórica referen-
cial transitaria para o território da psicopatologia coletiva.

Na evolução da sociedade maranhense, o substrato material de 
confirmação da retórica espiritual  foi de inescondível qualidade, quer 
em relação à terra, quer em relação ao homem.  Não obstante, não 
há tradução literal possível, em que o desempenho do substrato ma-
terial transforme a retórica  espiritual em verdade, sob o critério da 
comprovação empírica. Há, ao contrário, uma permanência concentrada 
de anéis de luz entremeados com  mistificação no discurso, em halos 
acríticos necessitados de dissolução analítica, a despeito de ter o la-
tifúndio florescido e de ter a cultura engendrado o Grupo Maranhense.
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Sem qualquer resíduo de dúvida,  mesmo acontecendo a passa-
gem, sob arqueamentos, torceduras e traumatismos, do colonialismo à 
Independência, que correspondeu, no Maranhão, à gradativa exoneração 
do “ser lusitano” e à instauração do “ser maranhense”, os problemas an-
gustiantes não ficaram  resolvidos, aguçando as contradições conjun-
turais e estruturais da totalidade do arcabouço societário.

Conjunturais: (expressivo controle português, pós-1823, 
da economia e, mais ainda, da administração da comunidade 
maranhense, garantindo a subsistência do itinerário europeu à 
educação da elite timbira).

  Estruturais: (a inexistência de um projeto de absorção 
social, dos inumeráveis segmentos da sociedade dominada, 
manipulados nos combates de libertação, para, conseguida a 
desagregação colonialista, permanecerem integrados margin-
almente no emergente Estado-Nacional).

Contudo, no entreato da ebulição descrita, processou-se o fe-
nômeno obstinado, qual seja, o da conservação da definição, em es-
sência, especial, do Maranhão e dos maranhenses: a conservação da 
hipótese (que era afirmação) da superioridade da terra (antiga) 
e do homem (recente) timbiras, sobretudo, em relação a quanto 
fosse restante, em terra e em homem, no Brasil. Trata-se, en-
fim, da formulação de uma antropologia filosófica especial, no 
entrechoque efervescente da construção do “ser nacional” dos 
brasileiros.  Um resumo regular, ora em exposição, dos movimentos 
de narcisismo aristocrático, na trajetória de constituição da sociedade 
maranhense, com certeza, registrará:
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TABELA 4
A TRANSIÇÃO DE 1822: A RELAÇÃO DO MARANHÃO, DO MEIO DA 
TERRA E DO MITO DO HOMEM, COM O BRASIL E COM PORTUGAL

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA DO 
MARANHÃO

PORTUGAL BRASIL ÂNGULO 
DESTACADO

1823 - - + Terra

1823 - - ± Homem

Uma evidente simplificação do movimento histórico, a tabela 
em questão esconderá minuciosos caracteres, de desembaraço obri-
gatório, como aqueles constantes do período pós-1823, de autonomia 
administrativa. O Maranhão foi tornando-se diferente de Portugal, em 
decorrência da vitória militar dos nativistas-iluministas, refletida nas 
estruturas de pensamento, como o imperativo de construção consolida-
da do Estado-Nacional. Entretanto, a animação restauradora foi inegá-
vel, procurando os reatamentos dos vínculos de subordinação adminis-
trativa colonialista, o que equivale à tradução de que o reacionarismo 
português almejava a permanência do Maranhão subsemelhante a Por-
tugal. Quanto ao movimento de integração do Maranhão no Brasil, foi 
de autêntica expressão, produto da colaboração decisiva de guarnições 
militares organizadas nos segmentos dominados da sociedade mara-
nhense, vitimados pelo latifúndio e pela escravidão,  e disponíveis à 
aventura libertária da guerrilha. Entretanto, os segmentos dominantes 
da sociedade maranhense, acumulando o privilégio do distintivo social 
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dos educados em Coimbra, reclamaram a particularidade de, contri-
buindo para a unidade nacional, reservarem-se a condição de terra de 
gente de excelência e de qualidade culturais: no Brasil, Atenas.

O que foi Atenas, na Grécia? Foi a comunidade do gênio, da in-
teligência e do conhecimento, contraposta a Esparta, coletividade  da  
força, dos músculos e da incivilidade. Outra não foi a pretensão de 
Florença, como Atenas do Renascimento, sob o domínio da Casa dos 
Médici, a congregar em Academias sob o seu patrocínio, muitos dos 
mais expressivos sábios do tempo, a exemplo de Giovanni Pico Della 
Mirandola. A  afirmação da hipótese da existência de uma Atenas do 
Brasil tem a enfrentar a necessidade dos seguintes complementos: 

a) Ser a terra ateniense uma comunidade 
onde a virtude da sabedoria encontrava-se 
disseminada, e, potencialmente, repartida entre 
tantos quantos tivessem nascido maranhenses, 
por uma determinação da singularidade da 
terra e da gente;

b) Estar a terra ateniense em continuada 
contraposição àquilo que, enquanto espartano-
brasileiro, representava a negação de quanto 
foi, de especial e de superior, a si reservado, 
e, ao mesmo tempo, a afirmação concreta de 
que uma exclusividade lhe era pertencente – a 
da cultura. 

Transparece ao olho do espírito a iluminação meridiana do de-
senrolar  do romance maranhense, quando de sua integração destacada 
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na unidade brasileira. Com claridade estonteante, os dois requisitos de 
sustentação da Atenas Brasileira foram preenchidos, com intimida-
de recíproca do aristocratismo dominante e da reprodução valorativa 
dominada. Aristocratismo dominante, praticado pelos comerciantes e 
pelos agricultores e permitido pela imaginação de que o desempenho 
dos educados na Europa era consequência  do segredo, do mistério e 
do prodígio da terra, a frutificar nas gentes o dom da superioridade, 
da qual os senhores representavam a mais concluída demonstração. 
Reprodução valorativa dominada, acreditada e praticada, a princípio, 
pelos homens pobres e livres, na esperança da ascensão social verti-
cal ascendente (em uma sociedade de pequena mobilidade) legitimada 
pelo exercício de uma atividade cultural, e conquistada pelo esforço in-
dividual de inteligência talentosa, permitida, em última instância, pela 
determinação ontológica da terra e da gente .

A Atenas Brasileira apareceu, pois, como uma discriminação 
positiva da essência maranhense, esmerada e aristocrática, com supe-
rioridade integrada no conjunto da unidade nacional brasileira, e, ainda, 
como uma hipotética atividade, resguardada, a princípio, no ser latente 
da totalidade dos que experimentaram o nascimento maranhense, ca-
pacitados a oferecerem sucessivas descargas de criatividade intelec-
tual, no emergente Estado-Nacional, demarcando a sua excelência de 
origem enquanto terra e enquanto gente.

À comunidade  timbirense, o caráter totêmico  da Atenas Bra-
sileira funcionou como um veículo de integração social. Refletindo-
-se, de  maneira ativa, na consciência dos segmentos em hierarquia 
na estratificação social, a mitologia ateniense disseminou a ideologia 
da unidade potencial, concedendo ao conjunto desigual dos maranhen-
ses,  a possibilidade de vir a ser partícipe da convivência intelectual, 
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prestadora de serviços à emergência da nacionalidade, e geradora, em 
consequência, de um panteão, edificado para resguardar aos pósteros 
a eternidade visível, presente e material dos mais significativos an-
tepassados. O arcabouço mitológico Greco-timbirense, enquanto ma-
nifestação ideológica, espalhou-se na estrutura social da comunidade 
maranhense, possibilitando à “unidade potencial”, a fabricação de uma 
relativa “unidade manifesta”, muito mais imaginária do que real, capa-
citada a dissimular a divisão concreta e efetiva da sociedade, princi-
palmente, de senhores e de escravos: divisão social, econômica, 
política, ideológica e, até mesmo, jurídica.

Era uma sociedade de pessoa (senhores) e coisa (escravos).  A 
mitologia da Atenas Brasileira foi, em certo sentido, também a ma-
nifestação mais preconceituosa e aristocrática dos senhores: propri-
etários, governantes e dominantes. Uma manifestação dos senho-
res, com reprodução valorativa dos não-senhores, repetida, acreditada 
e transmitida socialmente através dos mecanismos culturais referen-
dários da organização estrutural da convivência humana. Foi um fe-
nômeno  Greco-timbirense, expressivo e longitudinal, no tempo e no 
espaço históricos: engendrado na província, com repercussão nacional, 
sobreviveu ao impacto imediato, conseguindo uma configuração pro-
longada, característica substantiva do conceito do  “caráter estadual”, 
imaginariamente preenchido, como força movente, em virtude do poder 
das ideias e das representações, pelo “homem maranhense”.

De tudo quanto foi narrado, sem pretender a retirada de des-
dobramentos exagerados, e querendo abstrações compatíveis com o 
substrato empírico coletado, considero prioritária a necessidade da 
revelação acentuada do vínculo umbilical dos intelectuais com os se-
nhores, ou seja, a classificação cimeira, na estratificação da estrutura 
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social originária, depois consolidada como produtora, nos segmentos 
dominantes da sociedade maranhense, de agricultores, pecuaristas, 
comerciantes (e intelectuais).

 Para a análise sociológica, enquanto artifício de aproximação 
do objeto em discussão, interessa esclarecer que os intelectuais ma-
ranhenses, relacionados em primeiro grau com a mitologia da Atenas 
Brasileira, foram provenientes dos segmentos dos senhores (pesso-
as), guardando considerável distância social dos segmentos dos ho-
mens pobres e livres (quase-pessoas) e dos escravos (coisas).

E, mais do que o espaço físico originário na estratificação so-
cial, à análise sociológica importa, tornando conhecido o objeto em 
apreciação, comunicar que a prática de intervenção dos intelectuais 
maranhenses espelhou e reforçou, em muito, a sociedade estabelecida. 
Significa considerar-se, regra geral com a exceções de praxe, o 
reconhecimento recíproco dos senhores nos intelectuais e dos 
intelectuais nos senhores, identidade essencial conseguida pela 
instituição de um autorretrato comunitário, conjugando os dois poderes 
complementares – o material e o cultural – para a satisfação de um 
propósito inadiável, compreendido no responder às exigências desafia-
doras de organização do Estado-Nacional.

Foram os intelectuais do Grupo Maranhense corresponsáveis 
pela estruturação da organização social brasileira autônoma (que não 
foi de inclusão todos os brasileiros) fundamentada, principalmente, na 
conexão latifúndio-imperialismo, intermediada pelo comércio, herdeira 
da divisão do trabalho instituída pelo Pacto Colonial. Isto é, desempe-
nharam, com criatividade, e sob ângulo identitário senhorial, a função 
de formuladores intelectuais de diferentes pareceres, indicando e ci-
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mentando o caminho da unidade brasileira como imperioso à edificação 
do destino comum, esquecidas as desigualdades sociais instauradas 
na totalidade da estrutura da convivência humana nacional em organi-
zação. Ao colaborarem na argamassa e no rejunte do piso, das paredes 
e dos telhados do Estado-Nacional foram progressistas, submetidos, 
porém, ao condicionamento de interesses elitários, requerentes de sus-
tentação cultural, política e administrativa, para o estabelecimento da 
curatela nas massas humanas, descartadas da participação, que não a 
marginal-integrada, no Estado-Nacional, com o que se tornaram con-
servadores.

Quando, desafiando a titubeante organização brasileira, movi-
mentos populares guerrilheiros eclodiram, quase todos manifestaram 
desacordo, sobretudo, com a emergência “pré-política” de uma gente de 
um mundo que consideravam “brutal, rústico e arcaico”. Se houve uma 
pequena simpatia, foi à distância, meramente abstrata e intelectual, 
motivada pelos caracteres exóticos invulgares, arremessados à superfí-
cie da realidade, pelos segmentos  em rebelião, da sociedade dominada 
maranhense brasileira. À Balaiada, fenômeno timbira de ilustração do 
raciocínio, responderam quase todos condenando a “gentalha bárbara”, 
como se estivesse a deslustrar, no domínio do político, o caráter esta-
dual maranhense, no qual um escritor público de alta responsabilida-
de moral e histórica, detectara “sisudez e submissão à ordem”. Foi João 
Lisboa.

Estavam, simplesmente, defendendo a integridade da organiza-
ção econômica de Caxias (e adjacências), benéfica aos interesses de 
agricultores, pecuaristas e comerciantes, senhores privilegiados, em 
uma região produtiva em que, à máxima extorsão da força de trabalho, 
correspondia uma profunda distância social. A guerrilha da Balaiada, 
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praticada por espessos milhares de vaqueiros, artesãos, escravos fora-
gidos etc. não foi, porventura, uma contestação embrionária dos seg-
mentos dominados das sociedades maranhense e piauiense, vitimados 
pela espécie  de alocação extorsiva da força de trabalho na organização 
da produção econômica dos sertões de dentro do Maranhão e do Piauí?

Foi a rebeldia sem a teoria da rebeldia: os guerrilheiros dissipa-
ram-se, desativando o movimento. Quando em atividade, provocaram 
traumatismos senhoriais, ameaçando desorganizar a produção econô-
mica, que, em primeiro grau, personificava a ambiência física da explo-
ração contestada. A Balaiada  não conseguiu reformar a organização 
social, mas, em contrapartida, esculpiu indicadores seguros de que 
a motivação potencial da rebelião armada estava na antecipação dos 
confrontos pelo trabalho livre, que levaria décadas para ser equacio-
nado pela vertente negativa, contrária ao pensamento de abolição com 
reforma da terra, para o advento de uma democracia rural no Brasil, 
defendida por Joaquin Nabuco, advogado, escritor e sociólogo.

E quase todos os intelectuais maranhenses, exceção feita a 
Estevam Rafael de Carvalho, defensores de interesses senhoriais, en-
volvidos com o ensaísmo jornalístico, a política e a  administração, re-
pudiaram a emergência e o desenrolar de um dos mais expressivos fe-
nômenos coletivos da história brasileira – a Balaiada – perfilhando-se, 
persignados, aos interesses do estabelecimento social. Assim agiram 
os intelectuais em questão, preocupados que estavam em defender a 
segurança dos segmentos dominantes da sociedade maranhense, dos 
quais foram provenientes e se tornaram representantes, chegando 
mesmo um, ou outro, á unificação dos atributos sociais ora entrelaça-
dos: senhor de escravos e homem de letras. 
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Experimentando um condicionamento estrutural, sob a ideolo-
gia dominante, afiançaram os intelectuais em pauta, as reclamações 
senhoriais, onde a causação mais radical da rebelião armada era sub-
mergida, defendida a organização reinante do trabalho para a produção 
econômica escravista, juntamente com o exercício imoderado, pelos 
agricultores, pecuaristas e comerciantes, da autoridade que o “Poder 
Público”, ausente, lhes transferira, por meio de um oblíqua delegação 
advinda da propriedade hereditária e sesmarial da terra, dos tempos 
coloniais das capitanias com começo e quase sem fim.

Dessa maneira, a organização da sociedade maranhense perma-
neceu, para ser rigoroso, intacta de qualquer penetração analítica, exe-
cutada com propósitos, no sentido filosófico, de crítica radical, isto é, 
tomada desde a raiz, à procura da revelação teórica de uma  alternativa 
coletiva, a ser conquistada através da prática política, pelo conjunto 
da sociedade brasileira. Ao contrário, os intelectuais maranhenses, 
artífices de uma redução do conhecimento – a formação europeia apli-
cada à fundação do nacional – vivenciaram um instante delicado da 
transplantação cultural, respondendo às exigências de instituição da 
sociedade brasileira autônoma, sob o ângulo elitista de concordância 
com os interesses senhoriais, em uma conjugação do ideário iluminista 
com as práticas criptofeudais escondidas na tessitura  do escravismo 
capitalista nacional.

Os referidos intelectuais não refletiram criadoramente, a respeito 
da dialética do relacionamento dos segmentos dominantes com os 
segmentos dominados, na estrutura da sociedade maranhense (e bra-
sileira). Não perceberam, os literatos e pensadores em questão, que 
a raiz do homem (senhores) era o próprio homem (pobres e livres e 
escravos), havendo, então, uma unidade umbilical, produtora da riqueza  
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dos senhores, da simples mediania dos homens pobres e livres e da  
miséria dos escravos, sem olvidar-se o genocídio dos americanos. E, na 
dinâmica relacional de Hegel, na sua dialética do senhor e do escravo, 
o senhoriato não subsistiu sem escravaria, de que era escravo, para a 
manutenção do seu senhorio; enquanto que a escravaria, tornando-se a 
condição possível da liberdade, subsistiu sem o senhoriato, transitando 
para a subcidadania periférica na ordem coronelística e concorrencial 
vindoura e republicana.

Os alicerces, as paredes e os telhados das casas-grandes e dos 
sobrados nasceram da exploração da força de trabalho dos escravos, 
responsáveis principais pela produção econômica, de construção de 
civilização material, cujos resultados financeiros foram concentrados  
no senhoriato, no usufruto ostensivo da opulência e no pagamento da 
educação europeia dos seus descendentes privilegiados. E, quando os 
homens pobres e livres e a massa de escravos foragidos confluíram 
para a guerrilha, com a Balaiada, o máximo de concordância dos in-
telectuais maranhenses ficou restrito a uma simpatia abstrata, e, na 
prática, de efeitos senhoriais.

Era, contudo, da subsunção miserável dos homens pobres e li-
vres e da massa dos escravos, bem como dos caboclos deserdados da 
sorte, que florescia o iluminismo dos livros, dos teatros, dos bailes e 
dos concertos,  a encantar o ambiente cultural de São Luís até um re-
cente outrora, no mínimo, de considerável expressão. Aquela opulência 
inconsútil, a frutificar em riqueza, em poderio e em cultura, desfrutados 
pelos segmentos dominantes, era produto da divisão do trabalho e da 
produção econômica, a requisitar o labor de  escravos, e o complemento 
de artesãos, barqueiros, tropeiros, lavradores, boiadeiros, camaradas, 
agregados etc.  para corporificar, movimentar e defender o crescimento 
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material dos estratos sociais superiores, dos quais  guardavam profun-
da  distância estrutural.

Termina, de pronto, explícito que, no relacionamento do senho-
riato com a intelectualidade, havia muito mais do que uma comunidade 
de proveniência social. Era, na verdade, um complemento funcional 
de interesses, unificando elitariamente  o caráter da estrutura social, 
pelos desempenhos agenciadores do senhoriato e da intelectualidade. 
No Maranhão, o crescimento material (infraestrutura) provocou a con-
sequência correlata do florescimento cultural (superestrutural). Isto é, 
o senhoriato de agricultores, pecuaristas e comerciantes, necessitando 
parlamentar, foi procriador de sua intelectualidade de atividade bifur-
cada nos “seres” lusitano e maranhense, a princípio, para referendar 
a administração colonialista, e, em seguida, depurada  e diferente, 
também para estabelecer o conteúdo da formação senhorial do Estado-
-nacional brasileiro. É expressiva a hierarquia da opulência econômica, 
retirada de Castro Carreira, por Roberto Simonsen:
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TABELA 5
SITUAÇÃO DO MARANHÃO NA HIERARQUIA ECONÔMICO-
FINANCEIRA DAS PROVÍNCIAS  NO ORÇAMENTO IMPERIAL
  

PROVÍNCIAS RECEITA DESPESA DÍVIDA ATIVA DÍVIDA 
PASSIVA

Pará 332:972$808 312:186$519 205:511$842 342:158$627
Maranhão 767:837$338 749:523$746 363:219$060 51:757$759
Piauí 72:558$037 58:686$929 348:319$360                - 
Ceará 138:784$437 104:749$640 185:390$025 2:557$995
Rio Grande do 
Norte

42:222$235 39:263$266 8:318$370 79:898$806

Paraíba      247:711$203 217:220$059 58:671$366 8:931$640
Pernambuco 1.436:726$265 1.321:060$718 256:961$841 57:681$327
Alagoas 123:444$795 114:614$586 - - 
Sergipe 34:447$127 32:224$384 - -
Bahia 1.644:413$934 1.595:872$207 112.088$885 404:217$949
Espírito Santo        17:726$994 66:000$000 - -
Rio de Janeiro      6.580:112$166 6.336:748$216 258:997$412 12.055:580$456
São Paulo              279:778$445 265:174$889 128:269$745 2111:473$432
Santa Catarina         29:203$941 107:524$580 - 45:356$053
Rio Grande 
do Sul

530:816$392 434:049$071 434:611$076 244:147$036

Cisplatina   456:091$025 437:414$750 17:024$150 54:318$325
Goiás  56:676$310 54:833$546 153:186$018 158:853$331
Mato Grosso   117:530$000 116:971$720 28:167$700 785:439$331
TOTAL 12.908:793$452 12.364:218$826 14.502:372$067 14.502:372$067

FONTE: (Simonsen) Roberto C. História Econômica  do Brasil. p. 424.
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Que movimento histórico as estatísticas esconderão e revela-
rão? Os números, agrupando em hierarquia, fragmentos da situação 
econômica de 1823 que são, demonstraram que o Maranhão, ultra-
passado  pelo Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, levava, em con-
trapartida, vantagem inumerável, no volume  de sua receita, sobre o 
restante do Brasil. Uma ligeira comparação de São Paulo com o Mara-
nhão evidenciará que a receita repassada aos paulistas (279:778$445), 
compreendia muito menos da metade da recebida pelos maranhenses 
(767:837$338), o que é um indicador do diferencial produtivo acumu-
lado nas províncias em questão, atualmente, unidades ainda desiguais 
da Federação: São Paulo, o maior parque industrial da América Latina: 
Maranhão, entre os maiores índices de pobreza rural e urbana do Brasil.

Onde mais acentuada foi a opulência, resultou mais penetrante 
a decadência. Tratando, ainda, da riqueza, o crescimento econômico 
maranhense repercutiu na cultura, fabricando o intelectual adequado 
à corroboração agenciadora da construção conservantista do Estado-
-Nacional. Repercussão criadora e exigente, esta, porque, quando da 
inauguração do ensino superior brasileiro, proibido pelo colonialismo 
português, e conquistado com a autonomia administrativa, o Maranhão 
procurou, com obstinação, ser o vencedor da carreira, abrigando, em 
São Luís, a primeira Faculdade de Direito do Brasil.

Foi uma batalha perdida, pois as Academias Jurídicas ficaram 
sediadas em Olinda (Mosteiro de São  Bento) e São Paulo (Largo de São 
Francisco). Posteriormente, florescendo Recife, a Academia Jurídica de  
Olinda foi transferida, radicando-se na Cidade Maurícia, onde tem re-
sistido aos percalços do tempo, sem experimentar ruinosa decadência.
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Tivesse São Luís conquistado a contemplação de uma Faculdade 
de  Direito ser assentada no Maranhão, nos primórdios  da atividade 
universitária brasileira, em hipótese, não existiria uma “Escola”  do Re-
cife. Desenvolvendo-se a suposição, ter-se-ia radicado uma “Escola” 
de São Luís, e,  excluído o Recife, é de imaginar-se que o Maranhão 
seria cenário e auditório do que para muitos, nada mais é, senão a me-
diocridade tobiática filosofante, muitas vezes, contudo, sem razão na 
crítica desmerecedora de tudo quanto é plasmado em terras brasileiras, 
enquanto expressão do “Brasil” alienado, que não suporta o Brasil Real.

A Academia Jurídica não chegando ao Maranhão estimulou o de-
sembarque de maranhenses na Faculdade de Direito de Olinda, tanto 
quanto a de São Paulo, estruturada transplantado o modelo coimbrão 
de organização educacional. Não  havendo uma “Escola” de São Luís 
na Atenas Brasileira, desde o começo, os maranhenses chegaram a 
Pernambuco, e, na primeira formatura de estudantes da Academia Jurí-
dica de Olinda, bacharelou-se um – Joaquim Franco de Sá – que não foi 
merecedor dos comentários de Clóvis Bevilácqua, um dos historiadores 
da Faculdade de Direito de Olinda-Recife.

Joaquim Franco de Sá, pertencente à oligarquia alcantarense dos 
Sá, uma das maiores experimentadas pelos maranhenses, não contri-
buiu  para o silêncio de quem, se não o considerou, foi pela ignorância, 
no sentido filosófico, de uma  destacada carreira pública, que compre-
endeu, entre outras muitas posições elevadas, a Magistratura, a Sena-
toria e as Presidências das Províncias da  Paraíba e do Maranhão. E, nos 
caminhos de Lisboa e do Recife, com retorno político, administrativo e 
literário, muitos seguiram para o treinamento educacional que come-
çasse a permitir, pós-1822, a  crescente concordância com a ideologia 
do evolucionismo progressista, originária de contexto europeu, e trans-
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plantada pelos círculos intelectuais, para a situação singular brasileira, 
nem sempre com a necessária redução sociológica.

Sem dúvida, o aparente relacionamento conflitivo da ideologia 
com a realidade, foi mais robustecido na convivência do liberalismo eu-
ropeu com o escravismo brasileiro. E como estão vinculados o escravis-
mo dos senhores e o liberalismo dos intelectuais! O Grupo Maranhense, 
composto de estudiosos e de criadores, representando uma constela-
ção de inteligências, possibilitará, enquanto fenômeno social, o equívo-
co spenceriano de que experimentou uma “geração espontânea?” 

Ultrapassando o ensinamento durkheimniano, de constatação de 
ordenamento e de regularidade, na dinâmica dos fatos sociais, verifico 
ser indispensável  considerar o Grupo Maranhense como  produto de 
uma “geração histórico-estrutural”. Isto é, sem vacilação, e enfrentando, 
destemido, a hipótese de parecer mecânico, sem o ser, tenho como 
verdadeira a determinação última do aparecimento cultural do Grupo 
Maranhense, procurando o detonador imediato, no crescimento econô-
mico dos comerciantes, dos agricultores e dos pecuaristas.

O interessante é explicitar-se que, no usufruto da autonomia 
relativa no agir histórico, muitos intelectuais do Grupo Maranhense, 
sobredeterminando o determinante  (i)mediato, transcenderam os pa-
râmetros éticos e estéticos da sociedade estabelecida, sobrevivendo 
ao fragmento da história vivenciado (e, sem irrestrita submissão, le-
gitimado).

Aqueles que se expressaram misturando e superando diferentes 
caracteres, compreendidos na educação do talento, na imaginação 
criadora e na densidade reflexiva, projetaram-se na permanência da 
amplitude de significados e de significantes, de incessante decodifi-
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cação, alimentando os diálogos, ainda e agora, com o sentimento  e o 
pensamento sociais em trâmite no tecido histórico.

O labirinto social do Grupo Maranhense estruturou-se no impe-
rialismo dos intelectuais, escondendo o crescimento econômico escra-
vista de agricultores, pecuaristas e comerciantes, que possibilitou a 
ressonante  efervescência cultural. Ou melhor, revelando o crescimento 
econômico, em abstrato, e escondendo,  no concreto, os caracteres das 
personalidades sociais dominantes na organização do trabalho para a 
produção e circulação econômicas – o agricultor, o pecuarista e o co-
merciante – capacitadas a revelarem o fundamento material de Atenas, 
tanto a da Grécia, quanto a do Brasil, instituídas sobre a exploração e 
a escravidão.

De onde, o aparente seccionamento do material (senhores) com 
o espiritual (intelectuais). Na dinâmica concreta da sociedade mara-
nhense, o colapso original simulado ficava resolvido, sim, pela unidade 
de desempenho funcional, a que a identidade de interesses obrigava 
senhores e intelectuais. De resto, o prodígio da terra e do homem, le-
vantado às paragens fascinantes da mitologia, facilitava a eliminação 
dos fatores societários, na exploração da história coletiva na sociedade 
maranhense. Repousava, última instância, nos caracteres distintivos, a 
explicação dos fenômenos sociais, com validade para senhores e para 
intelectuais: filhos extraordinários, com certeza, de uma terra 
excepcional, conseguiram a vitória projetada no Brasil.

Nesse sentido, ao aparente “distanciamento” dos intelectuais, 
pretendendo desvincular a inteligência da  exploração e da escravidão, 
administrada pelo senhoriato rural e urbano, agricultores, pecuaristas 
e comerciantes, financiadores do treinamento universitário dos inte-
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lectuais, em mais de uma oportunidade recriminaram-nos com o “não-
-reconhecimento”, a excessiva tendência à transplantação de modelos 
pré-fabricados, quer econômicos, quer políticos, quer ideológicos, 
muitas vezes a esbarrar em radicados interesses dominantes (sem que 
representassem a subversão estrutural da sociedade estabelecida).

Havia um casamento, sem divórcio, de senhores e de intelectuais 
na sociedade maranhense, quando em primeiro grau a ideologia Greco-
-timbirense. Da funcionalidade recíproca, de senhores e de intelectu-
ais, resultavam, no mínimo, a organização do trabalho e a consciência 
oficial, subestruturas essenciais da totalidade da estrutura social. 
Houve, portanto, um Grupo Maranhense dos magnatas da agricultura, 
da pecuária e do comércio, escondido pelo brilho literário e pela fun-
ção  científica, com os quais tem uma profunda e intestina relação de 
entrelaçamento. Em números redondos, seis décadas e meia, desconta-
dos Caxias e Cochrane, um fragmento do senhoriato conseguiu adquirir 
titulação nobiliárquica, procurando – por meio de uma pantomina do 
patriciado brasileiro, explicada pela leis da imitação de Gabriel Tarde – 
constituir a “aristocracia da aristocracia”. Foram dois  viscondados  – o  
de São Luís e o de Alcântara –  e dez  baronatos – os de Santa Rosa, 
São Bento, Mearim, Gurupi, Coroatá, Grajaú, Pindaré, Itapari, Anajatuba 
e Itapecuru-Mirim.

Os intelectuais do Grupo Maranhense cumpriram, sem nenhuma  
linearidade cartesiana, uma funcionalidade aristocrática. Interessa ob-
servar-se, nada obstante, que muitos conseguiram transcender  o ime-
diato histórico, contribuindo, sob perspectiva criadora, na elaboração 
do programa do que poderia/deveria ser uma consciência comunitária 
do concreto específico brasileiro,  correspondente ao emergente Esta-
do-Nacional. Enfrentaram esses intelectuais, na verdade, uma duplici-
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dade de compromissos inscritos e resumidos no alfabeto dos códigos 
(mais sociais do que  espaciais) maranhense e brasileiro.

1) Brasileiro – O estabelecimento de 
uma arqueologia inaugural, procurando 
uma definição ontológica, legitimadora da 
realidade e/ou expectativa do “ser brasileiro”, 
cuja essência exigia a fabulação um mito de 
fundação nacional.

2) Maranhense – A formulação de um 
asterisco, explicando que os caracteres 
particulares dos maranhenses constituíam um 
departamento privilegiado do “ser brasileiro”, 
dispondo já a terra e a gente, inclusive, de uma 
subjetividade superior.

Havia uma expectativa coletiva de justificação de uma defini-
ção ontológica brasileira, pesquisada pela imaginação arquetípica dos 
intelectuais. Em complemento e oposição elitista à possibilidade de 
esclarecimento da existência de “caracteres nacionais”, a sociedade 
maranhense senhorial, fundamentando-se na qualidade da colaboração 
agenciada pelos intelectuais, respondeu afirmando que, no conjunto da 
consciência coletiva brasileira, destacavam-se os “caracteres provin-
ciais” privilegiados, da terra e do homem do Maranhão. 

Era a unidade (brasileira) com a diversidade (maranhense). Uma 
diversidade que conheceu uma alimentação intrínseca – o comple-
xo de superioridade – autorreferencial e grandiloquente, produtiva e 
encomiástica. Os principais exercitantes, misto de concedentes e de 
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permissionários, com efeito, foram os agricultores, pecuaristas e co-
merciantes, no usufruto da ressonância intelectual do Grupo Mara-
nhense, cobertura excêntrica possibilitada pelo crescimento econômico 
escravista, detonado pela Companhia Geral do Grão-Pará  e Maranhão. 
Usufruto comprovador da unidade de senhores e de intelectuais, em 
estreito intercâmbio e complemento estrutural, de recíproca fagocitose 
e pinocitose da sociedade estabelecida, em uma perspectiva de análise 
imediata, que a autonomia relativa, estimulando pareceres mediatos, 
em contextos inegáveis, refinou, retocou, dourou, ornamentou e emol-
durou, em busca da construção do panteão e dos pináculos da glória.

O objetivo da análise  sociológica é a explicação dos fenômenos 
sociais. Confesso desinteresse pela indicação infantil dos “responsá-
veis” pela arquitetura esopiana do fabulário numinoso da mitologia da 
Atenas Brasileira. Controlando as possibilidades de escolhas arbitrá-
rias, prefiro esclarecer que a ideologia Greco-timbirense foi um produto 
histórico, resultante das atividades subestruturais complementares 
dos senhores, administrando a organização do trabalho escravo para 
a produção e circulação econômicas, e dos intelectuais, elaborando os 
parágrafos  determinantes da constituição de uma consciência oficial 
da sociedade brasileira, contemporânea  da emergência e do estabe-
lecimento do Estado-Nacional, onde o Maranhão, orgulhoso de si en-
quanto terra e enquanto gente, e querendo ser mais aristocrático do que 
o patriciado nativo emergente, pretendia colocar-se como depositário 
prodigioso de uma superioridade  da gleba, e, sobretudo, do homem.

O Maranhão experimentou uma delirante aceleração dos proces-
sos históricos. Nas extensas e múltiplas décadas precedentes à fun-
dação, em 1755, da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, havia 
uma miséria grandíssima, reinando inconteste nas terras timbirenses. 
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A euforia da opulência, permitida pelos desacertos refletidos no mer-
cado internacional, mais aparente do que autêntica, foi de contundente 
efemeridade, em ciclos cujo epicentros revelavam a unidade crescente 
da ordem econômica resultante do Pacto Colonial.

A velocidade do crescimento econômico, beneficiaria de trauma-
tismos na divisão internacional do trabalho, estimulou e consolidou, na 
mentalidade e no comportamento, uma austeridade narcisista, síntese 
de ufanismo e de iracúndia, a perpassar, intocada e inalterada, o longo 
colonialismo e a autonomia administrativa, como que edificando mo-
numentos em São Luís, em Caxias, em Alcântara etc., unificando, em 
certo grau, a maranhensidade mercantil do litoral agrícola e pecuária 
do sertão de dentro.

Quais foram as figuras do Grupo Maranhense, o literário e o cien-
tífico?

Nas interpretações da formação, da evolução e da história da li-
teratura brasileira, apenas um estudioso o examina em conjunto, isto 
é, realçando mais a intervenção do agrupamento do que as aparições 
desiguais das individualidades, o que seria talvez, por hipótese, mais 
concernente com a metodologia científica – José Veríssimo – que tem 
o mérito de instaurá-lo na discussão, corrigindo àqueles responsáveis 
pela sua redução unitária, concentrada em uma figura singular, que, 
mesmo destacando-se, participou de uma constelação intelectual, exi-
gente de uma concepção analítica integrada.

As principais figuras literárias e científicas do Grupo Maranhen-
se estão esculpidas na estátua de  Gonçalves Dias, na plástica praça 
emoldurada por palmeiras e nominada pelo poeta, em São Luís do Ma-
ranhão.
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Evidentemente, o conjunto comporta Gonçalves Dias, acompa-
nhado de Odorico Mendes, Sotero dos Reis, Gomes de Sousa e João Lis-
boa. À decodificação analítica contemporânea, com certeza, despertam 
interesse variegado: em demarcação, as possibilidades desiguais de 
permanência; aquele transcender intervindo, como se fosse ininterrup-
ta a participação criadora, colaborando na elucidação teórica e prática, 
para a transformação das potencialidades em concreticidades do vir a 
ser.

 Qual a apreciação crítica de José Veríssimo? Resumirei quanto 
possível as palavras do historiador da literatura brasileira, que apare-
cerão abreviadas ao essencial.

– Considerou Gonçalves Dias inspirado e expressivo, com pro-
funda educação estilística, decidindo que foi “o primeiro grande poeta 
do Brasil”1.

–  Refletindo sobre Odorico Mendes, portador de penetrante cul-
tura clássica, tradutor de Homero e de Virgílio, encontrou nele “o mais 
acabado humanista que já tivemos”2.

– Qualificou  Sotero dos Reis como destituído da densidade eru-
dita de Odorico Mendes, suplantando-o, porém, em amplitude e origi-
nalidade. Acusando o filólogo maranhense de preconceito patriótico, 
na elevação imponderada de subliteratos brasileiros, sentenciou a sua 
crítica como faltosa de “um mais justo critério filosófico ou estético”3.

– Argumentando sobre João Lisboa, liberal avançado, vocação de 
romancista e de escritor público com alicerçada erudição, antecipou-se 
na comunicação de que contribuições intelectuais como as do jornalis-
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ta maranhense, “por virtudes de pensamento e de forma não envelhecem e 
ficam contemporâneas de todas as eras”4.

–  Analisou Gomes de Sousa (precocemente desaparecido e ad-
mirado àquele tempo como gênio) um versátil, um estudioso e uma 
inteligência excepcional. Colocou o prodigioso matemático como uma 
promessa sem confirmação, pela antecipação efetivada pela morte, que 
o tornou, entre o quinteto de maior ressonância, “o único sem jus à his-
tória da literatura”5.

Comparando as qualidades dos Grupos Maranhense e Fluminen-
se, o estudioso memorável que foi José Veríssimo, um dos fundadores 
da Academia Brasiliense de Letras, conseguiu a concisão indicati-
va da superioridade dos intelectuais timbirenses: “é a sua mais clara 
inteligência literária, a sua maior largueza espiritual”6.

 Foram muito mais numerosos. Selecionando, entre muitos, 
caberia recordar-se os relatores da memória histórica antepassada e 
contemporânea, de contribuição definitiva à reconstrução sociológica 
da sociedade maranhense: César Augusto Marques, Antônio Henriques 
Leal e Luís Antônio  Vieira da Silva. Reunidos, integram uma trindade 
compacta, que organizou e elaborou reflexões sobre o material histórico 
do Maranhão e dos maranhenses, conseguindo articular, em seguimento 
a João Francisco Lisboa, uma contribuição ponderosa e resistente, so-
bre um departamento expressivo da realidade brasileira, congeminando 
as instâncias econômicas, sociais, jurídicas, políticas e ideológicas.

 Do quinteto principal, Gomes de Sousa, Sotero dos Reis e 
Odorico Mendes apresentam particular interesse histórico, enquanto 
personificação de instantes da evolução científica, filológica e política 
brasileira. Procuraram os três, por diferentes caminhos, em um con-
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texto de instauração nacional, temperar aquele frenesi de identidade 
autônoma, com a tradição de espírito universal. Eis de onde se origina 
o altíssimo significado da tradução dos clássicos efetuada por Odorico 
Mendes: revelar aos caçadores do “Brasil brasileiro” a existência de um 
patrimônio cultural da humanidade, demarcatório de uma experiência 
particular, que conquistou tonificação universal, expressando a memó-
ria animada da organização da ecologia total do ser humano, em que a 
nação emergente deveria se entregar.

  O que equivalia, no mínimo, à explicação pública de que a his-
tória não se inaugurava, àquele instante, no Brasil, isto é, a arqueologia 
do nosso Macunaíma estava relacionada e, sem escolha, à antecipação 
instituída, revelada na Eneida, na Ilíada e na Odisseia (a qual Odorico 
Mendes não transladou, em inventiva tradução). 

Os caçadores do nosso Macunaíma estavam detonando um ins-
tante da evolução brasileira. Submetidos aos condicionamentos estru-
turais, o liberalismo ilustrado de João Lisboa e de Odorico Mendes  con-
denava a escravidão, de ângulo ideacional, sem a consecução efetiva de 
um programa político, que ambos foram partidários e parlamentares,  
que a extinguisse. Não há como se escrever a história das ideologias 
políticas no Brasil, sem recorrência aos discursos parlamentares e ao 
jornalismo doutrinário de João Lisboa, Sotero dos Reis, Odorico Men-
des etc., posto que qualquer tentativa neste sentido será, no mínimo, 
lacunosa.

João Lisboa (prosa) e Gonçalves Dias (poesia), foram as máximas 
personalidades literárias do tempo brasileiro em que viveram, como 
símbolos do que pode ser definido como vigência intelectual .
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João Lisboa foi um espírito humanitário? Jamais. O sentido fi-
losófico é radicalmente diferente: foi um humanista. Conhecedor dos 
pensamentos clássico e iluminista, o escritor maranhense refletiu, de 
maneira erudita, sobre o concreto específico vivenciado, tornando-se 
um intérprete renovado da história, jornalista doutrinário e o maior mo-
ralista político brasileiro.

Gonçalves Dias, por apreciação unânime, contribuiu de forma 
decisiva, em companhia de José de Alencar, para que a literatura bra-
sileira tivesse por material criativo o Brasil e os brasileiros. Foi o bardo 
timbira o primeiro dos escassos grandes poetas nacionais. O criador 
da “Canção do Exílio” é considerado a expressão literária mais refinada 
do romantismo nacional, resumindo em seu fazer literário o artesanato 
da linguagem, a consciência temática e a originalidade da expressão 
criadora.

Foi a concisa densidade de Gonçalves Dias, em um fragmento 
ficcional, que resumiu o desacordo intelectual com o instituto  da es-
cravidão, também partilhado por João Lisboa e por Odorico Mendes. 
Dissecando a estrutura social, o poeta romântico comparou-se a cír-
culos concêntrico: os externos, formados pelo homem de cor preta; 
os centrais, formados pelo homem de cor branca. Os pretos, escravos, 
respeitosos e submissos. Os brancos, senhoriais, arrogantes e prepo-
tentes. Era a consciência possível, chegando à revelação solar da con-
tradição de castas da sociedade estabelecida:

“grande parte da sua população é escrava – 
mas a  sua riqueza consiste nos escravos – 
mas o  sorriso – o deleite do seu comerciante 
– do seu agrícola – e o alimento de todos os 
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seus habitantes é comprado à custa do sangue 
do escravo”7.

É uma página de repúdio radical à escravidão, partida de uma 
consciência esclarecida, clamando pelos rumores da razão e da justiça. 
O instigante ensaio ficcional, exigente de uma meditação  particular e 
demorada, critica o colonialismo português, pela depredação da na-
tureza e do indigenato, escondida na pregação religiosa misturada ao 
genocídio, executado pelos cobiçosos  aventureiros, que detestavam o 
trabalho sistemático e engendravam uma dominação de saque, cuja 
empresa estava à procura dos portos mais próximos, para a imediata 
transferência da riqueza nativa com destino à Europa. 

A transição da riqueza à miséria, conhecida de Portugal, é co-
locada por Gonçalves Dias como a “justiça de Deus” reprimindo, pela 
decadência, a perversão dos tempos fáusticos. Resguardada a agos-
tiniana intervenção do sobrenatural como explicação para a mutação 
histórica, o poeta romântico encontrou-se com Odorico Mendes, a quem 
considerava o maior escritor nacional, no sentido de discordar dos exa-
geros patrióticos, sem respaldo lógico e cultural, em que a pesquisa 
arqueológica, de descoberta de uma identidade nacional brasileira, era 
confundida com a excludência da experiência universal. Gonçalves Dias 
censurava os arquitetos do equívoco:

“julgais que existis – quando sois meramente 
prelúdio de vida – um feto gigânteo  que 
começa a desenvolver-se debaixo da influência 
poderosa do sol dos trópicos”8.



161

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Tratava-se do embrião potente de uma defensável civilização 
tropical. Há, no Grupo Maranhense, a compreensão profunda de que 
a instauração do nacional-brasileiro não representava a inauguração 
da história universal. Ao contrário, procuraram os próceres em questão 
esclarecer a situação do Brasil na história universal, nos instantes do 
processo histórico que vivenciaram. Os problemas que a realidade ma-
terial não permitiu sobrenadarem à superfície, necessitados de resolu-
ção a acontecer, foram discutidos e antecipados, como a escravidão e 
o progresso. Apareceram conjugados, ordem e progresso, na parábola 
gonçalvina,  escrita em período  precedente a 1850, ano emblemático 
dos senhoriais diplomas da Lei de Terras e do Código Comercial. 

Foram todos polígrafos àquele tempo de programação cultural 
frequente em São Luís. Floresceram as sociedades recreativas e as 
conferências literárias. No teatro, Gonçalves Dias foi desagravado: João 
Caetano recusara-se à montagem, no Rio de Janeiro, do drama  Leonor 
de Mendonça. Corrigindo-o, São Luís encenou, aplaudindo, aquele que 
tem, agora, a unânime consideração do trabalho teatral mais positivo 
de Gonçalves Dias, reiterando que estou.

As festas, como a dos Remédios, eram ocasião de encontros da 
sociedade dominante, preguiçosa, a preparar o vestuário para a apre-
sentação pública, revelando a subterrânea competição familista, em 
acontecimento social descrito com mão sociológico de mestre por João 
Lisboa, inclusive, em seu aspecto gastronômico.

O Liceu Maranhense, colégio de estudos fundamentais, era inau-
gurado. Abrigaria um professorado primoroso, bastando, para compro-
vá-lo, declinar que um dos mestres, o de grego, seria o poeta Sousân-
drade, posteriormente.
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Multiplicaram-se as gráficas e consolidou-se o jornalismo políti-
co e literário. O Maranhão começou a receber pedidos de serviços gráfi-
cos  do restante do Brasil e livros escritos nas mais diversas províncias, 
publicaram-se com sucesso, pelo trabalho de tipógrafos competentes, 
a despeito da escassez de recursos técnicos, substituídos pelo paciente 
treinamento, transmitido pela experiência da autênticos artesãos, se-
não artistas da composição, como foram os renomados editores Correia 
de Frias e Belarmino de Matos, que trouxeram os dois primeiros prelos 
mecânicos para o Maranhão.

O trabalho nas oficinas gráficas era extenuante. Correia de Frias 
confessou, em memória valiosa, ser o expediente, no estabelecimento 
de que era proprietário, determinado pela chegada e retirada da cla-
ridade solar. Cobrindo quase a metade de um século de tipografia no 
Maranhão, estratificou-lhe três períodos básicos:  o estacionário, o de 
decadência e o de progresso. Reclamando a ausência de uma indústria 
nacional de papel, lamentando as dificuldades com tintas e fundições 
e pretendendo experimentar o trabalho feminino na indústria gráfica, 
Correia de Frias assegurou, consciencioso, que, “além do Rio de Janeiro, 
nenhuma outra província se avantaja a esta em trabalhos tipográficos, e só 
a de Pernambuco a iguala”9.

Quanto ao jornalismo doutrinário, quando praticado pelos mes-
tres, transpirava a escritura elegante, recordando a linhagem dos clás-
sicos. Não há, entretanto, como se imaginar, de sã consciência, um 
periodismo partidário desligado da realidade política faccionária, isto 
é, a expressão vocabular do jornalismo doutrinário, ainda mesmo o de 
linguagem educada, foi polêmica, na medida em que as correntes polí-
ticas, com a palavra nos periódicos, representam interesses em entre-
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choques, animados, por exemplo, pela restauração do colonialismo ou 
pela afirmação da nacionalidade.

 No Maranhão não foi diferente. Os intelectuais ajustaram os 
arquétipos ideológicos à circunscrição cotidiana da política, como a 
praticavam os agricultores, os pecuaristas e os comerciantes. E pas-
saram, em seguida, quase não mais que a defender o segmento ao qual 
estavam vinculados, e a combater a agremiação  oponente, pela con-
corrência que representava no controle da máquina estatal. Raramente 
há um João Lisboa, participante de entrechoques, capacitado à revela-
ção analítica da estrutura total da corrupção política, como se fosse um 
intérprete sem comprometimento com a realidade imediata discutida. 
Não o era, na verdade: estando comprometido com, em parte raciocinou 
como um vinculado a, em um mundo que o cerco senhorial era a regra 
condicionante de todos.

Onde mais transparece o vínculo umbilical dos intelectuais com 
o senhoriato, sem dúvida, é nas diferentes proposições oligárquicas de 
organização e de administração da coisa pública, originárias dos in-
teresses patrimoniais de agricultores, pecuaristas e comerciantes, e 
respaldadas na companhia concordante e legitimadora de literatos e 
de cientistas.  Para exemplificar-se, é suficiente a recorrência às polê-
micas virulentas de João Lisboa com Sotero dos Reis, dois próceres da 
intelectualidade maranhense, antigos discípulo e mestre.

Como Sotero dos Reis, ancestral  professor de língua e cultura 
latinas, referia-se a João Lisboa? Acusando-o de ser uma “pena periodi-
queira” e de ter uma “língua parlamentar”.

Como João Lisboa, discípulo, na primeira mocidade, referia-se ao 
professor Sotero dos  Reis? Respondia à altura, tratando-o de “aquele 
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museu intelectual”. E mais, atestava o aluno do passado que os discípu-
los do mestre Sotero dos Reis eram, em verdade, “autodidatas”.

Por que, no ambiente literário e científico, a prática das “rodei-
ras de pau”, manipuladas as palavras? Não conheciam outra motivação 
principal, excetuada e divergência de interesses oligárquicos, dirigidos 
ao controle diretor da máquina  estatal, a permitir o exercício do clien-
telismo político, satisfazendo os exércitos familistas, sequiosos de 
uma colocação no serviço público, onde pudessem, descansados, ter  
garantida a sobrevivência: era o preço comunitário da segurança 
individual. O senhoriato, o compadrio e a parentela, consolidando uma 
camarilha, ou uma oligarquia, exacerbavam o absurdo de considerar um 
compromisso da ordem pública, o provimento da hierarquia de gerentes 
do Estado, consoante os critérios empíricos e facciosos da política pro-
vinciana e o praticavam com espírito patrimonialista, tornando indis-
sociáveis Família e Estado. Eis de onde é provenientes o personalismo, 
seja positivo, seja negativo, na condução da ordem pública. Do que é 
exemplo  Francisco Mariano de Viveiros Sobrinho,  Barão de São Bento  
e chefe conservador, a quem todos os males era atribuídos, segundo 
canto popular recolhido por Antônio Lopes e estampado em Alcântara: 
subsídios para a história da cidade: 

“Caranguejo xingou sua vó
nomes feios que até mete dó.
– Como consta do seu juramento,
O culpado é o Barão de S. Bento.

Prêto escravo fugiu, foi-se embora,
Lá nos matos virou calhambola
– Como consta do seu juramento,
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O culpado é o Barão de S. Bento.

Se a mulata do Carmo é donzela,
E as más línguas se ocupam com ela,
– Como consta do seu juramento,
O culpado é o Barão de S. Bento.

Se saiu algum bom presidente
E o que chega é sujeito indecente,
– Como consta do seu juramento,
O culpado é o Barão de S. Bento.

Se algum dono de casa é Gonçalo
E a mulher nele fez algum galo.
– Como consta do seu juramento,
O culpado é o Barão de S. Bento.

Se a farinha está cara e vasqueira
E se o milho só dá tamboeira,
Se o jumento já não dá mais hora
E a seca puxada demora:
Se o Neves morreu afogado
E o ministro não sai deputado,
– Como consta do seu juramento,
O culpado é o Barão de S. Bento”.

 A riqueza dos atores sociais oligárquicos – seja permitido a re-
dundância –  foi fabricada nas cabalas do malbaratar o tesouro público 
– prática maranhense-brasileira de antiga ressonância, nas artes de 
tornar privado o Erário. E, no  furação dos interesses materiais confli-
tantes, era dissipado o manancial de latinidade e de lusofonia, entre o 
que era erudito e o que pretendia ser castiço.
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João Lisboa, defendendo a camada oligárquica de agricultores 
dos Franco de Sá; Sotero dos Reis, escudando a camada oligárquica de 
comerciantes do Comendador Meireles. Eram todas as águas intelec-
tuais misturadas e confundidas, desembocando no oceano semelhante 
dos interesses oligárquicos.

Em síntese, foram os intelectuais da oligarquia maranhense. Ti-
veram, sem dúvida, uma atividade exo-reprodutora, isto é, o pensamen-
to e o comportamento provincianos foram renovados, sob os influxos 
introdutórios da ilustração dos literatos e estudiosos conterrâneos. 
Exo-reprodução que não modificava, mas, até mesmo, alimentava a 
estabilidade renovada (e preservada) do ordenamento  societário se-
nhorial, que circunscrevia a todos – índios, escravos, agricultores, pe-
cuaristas, comerciantes, intelectuais, trabalhadores dos serviços, seg-
mentos sociais empregatícios, homens pobres e livres do campo e da 
cidade, camadas de artífices, pequenos empreendedores, dependentes 
sociais rurais e urbanos etc.

Àquele tempo  do Grupo Maranhense havia substantivo movi-
mento cultural em São Luís. Nada obstante, a verdade é que, desde 
o princípio, a cultura no Maranhão experimentou uma dicotomia: a do 
permanecer e a do deslocar-se. Talvez a contraposição do sedentá-
rio ao ambulante  represente, senão a fundamental, uma das realidades 
principais da cultura  na terra timbirense, ficando instaurado desde o 
frenesi inaugural do Grupo Maranhense, quando o fabrico, o circular e 
o consumir culturais de São Luís estavam na listagem hierárquica dos 
primeiros do Brasil.

 Com o raciocínio limitado ao Brasil, havia São Luís e havia o 
Rio de Janeiro: e a divisão refletia-se na cultura. As possibilidades de 
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reconhecimento a caminho do nacional, nas expectativas reinantes, 
estavam com densidade superior, sob o monopólio do Rio de Janeiro, 
concentrando o conglomerado emergente de instituições do Brasil. Os 
atrativos reforçavam-se pelas facilidades congregadas na Capital do 
Brasil: os empregos e as subvenções oficiais, dependentes da convi-
vência protetora com os gestores básicos dos poderes, sobretudo, o do 
senhor pessoal da potestade moderadora, que Benjamin Constant tinha, 
em França, como interventora.

A sociedade do Rio de Janeiro era um mosaico espesso, retendo 
uma situação principal no Brasil, que lhe conferia a possibilidade real 
de selecionar, conferindo resultados, os candidatos à ressonância na-
cional. Engrenou-se um processo de exigência da presença física do 
trabalhador intelectual, como se secundários fossem os rumores de 
circulação do trabalho intelectual noutras plagas. O Grupo Maranhense 
não descobriu  antídotos  ao fenômeno da realidade vivenciada: conhe-
ceu as permanências e os deslocamentos.

João Lisboa e Sotero dos Reis foram a permanência, radicados 
em São Luís, partícipes dos esforços científicos, das polêmicas literá-
rias e dos  confrontos políticos maranhenses, ao conferirem densidade 
à vida cultural ludovicense.

Gomes de Sousa, Odorico Mendes e Gonçalves Dias foram o des-
locar-se, realizando as respectivas experiências científicas, políticas e 
literárias à distância do Maranhão, projetando, de maneira presencial, 
o torrão natal no Brasil.

Como a afirmação é destituída de roupagem mecânica, é con-
veniente recordar-se que a permanência e o deslocamento não eram 
impeditivos do exercício da liberdade de trânsito. Desta maneira, João 
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Lisboa (permanência) faleceu em Portugal e Gonçalves Dias (desloca-
mento) naufragou nas águas do Baixo do Atins, na Baía de Cumã, em 
Guimarães,  Maranhão. Persiste, porém, a realidade da segmentação: 
o permanecer e o deslocar-se, representando a instalação participativa 
dos indivíduos em diferentes espaços culturais.

Gonçalves Dias, vivenciando-a, elaborou um testemunho contun-
dente do significado do abandono da convivência maranhense:

“Inda uma vez Adeus! Curtos instantes
De  inefável prazer - horas bem curtas
De ventura e de paz fruí convosco:
Oásis que encontrei no meu deserto”.

Mas, como se estivesse em movimento por uma fatalidade, re-
forçou o bardo timbira a despedida, isto é, o deserto,  separando-se do 
oásis,  porquanto declarou que uma:

“força oculta,
Irresistível, me persegue e impele”

A consequência existencial par ao poeta foi o desenraizamen-
to, por si sentido e lamentado, a confrontar o seu cosmopolitismo, de 
quem um dia escreveria a “Canção do Exílio”, e que, em instante fatal 
confessaria:     

“Dum mundo a outro impelido, 
Derramei os meus lamentos 
Nas surdas asas dos ventos, 
Do mar na crespa cerviz! 
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Baldão, ludíbrio da sorte 
Em terra estranha, entre gente, 
Que alheios males não sente, 
Nem se condói do infeliz!”.

Então, senhor de escavada premonição, o cantor dos timbiras de-
senhou o retrato de sua morte trágica. E confessou  o poeta a motivação 
da partida, na procura do ambiente mais compatível com a frutificação 
das viçosas esperanças que educava e refinava. Ei-lo:

 “Porém quando algum dia colorido
Das  vivas ilusões, que inda conservo,
Sem forças esmorecer, –e as tão viçosas
Esp’ranças, que eu  educo, se afundarem
Em mar de desenganos; – a desgraça
Do naufrágio da vida há de arrojar-me
À praia tão querida, que ora deixo,
Tal parte o desterrado: um dia as vagas
Hão de os seus restos rejeitar na praia
Donde tão novo se partira, e onde
Procura a cinza fria achar jazigo”10.

Pergunto: estará, porventura, correto o escritor e sociólogo 
pernambucano Gilberto Freyre, alistando  o matemático maranhense 
Gomes de Sousa como produto da civilização açucareira, na seguinte 
passagem:

“E foi ainda a Nordeste, a sua civilização de 
engenho cheia de ócios para o estudo, que deu 
ao Brasil o seu maior orador  -  o padre Vieira; o 
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seu maior poeta satírico – Gregório de Matos; o 
seu maior matemático – o Sousinha”11?

Sem discordar simplesmente pelo hedonismo da polêmica, mas 
querendo estabelecer uma visão criteriosa da evolução econômica da 
sociedade maranhense, respondo que não: o raciocínio de Gilberto  
Freyre é enganoso, quando, misturando culturas materiais e indivíduos 
representativos de contextos históricos particulares, estabelece a cor-
relação simplificada: “do Maranhão, e portanto do Nordeste da cana-de-
-açúcar”12. Nada mais equivocado. 

 Existiram simulacros de engenhos de cana-de-açúcar no Ma-
ranhão  miserável, precedente a 1750. Em números fechados, no sé-
culo sinuoso, que registra o crescimento econômico irregular de 1750 
a 1850, duas principais culturas florescerão: o arroz e o algodão. A 
cana-de-açúcar, até as vésperas da metade do século XIX, no Mara-
nhão, foi um cultivo agrícola residual, secundário e complementar. Se 
o pensamento de uma “civilização açucareira” significa a manifestação 
material e cultural  de séculos  de atividade  principal e cristalizada, 
determinando a produção e a reprodução de uma configuração espe-
cífica da organização do trabalho e das formas de convivência social, 
com substrato de cultura  peculiar, o Maranhão  não conheceu  e jamais 
participou  do complexo regional de sua emergência maturada, na con-
figuração da sociedade açucareira.

O Grupo Maranhense – de Gonçalves Dias, Odorico Mendes, So-
tero dos Reis, Gomes de Sousa, Cândido Mendes, João Lisboa, Maria 
Firmina dos Reis, César Augusto Marques, Luís Antônio Vieira da Silva, 
Antônio Henriques Leal etc., cabendo neste etc., necessariamente, a 
vertical voz dissonante de Frederico José Corrêa, autor de Um Livro de 
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Critica  – foi um produto mental típico, recorrendo ao editor e tipógrafo 
Correia de Frias, do “Maranhão, o país algodoeiro por excelência”13.

Maranhão – algodoeiro e rizicultor.  Foi açucareiro em um dis-
tinto contexto histórico, dividindo com o arroz a hierarquia dos principais 
produtos agrícolas: foi parcial, e muito transitoriamente, açucareiro, 
nos estertores da economia imperial, depois das explosão algodoeira, 
quando da Guerra da Secessão nos Estado Unidos. De passagem por 
Recife, nas vésperas da autonomia administrativa do Brasil, Tollenare 
recebeu informações tumultuadas sobre a realidade maranhense. Re-
gistrou o cronista, de correto, as culturas do arroz e do algodão como 
as primeiras da atividade agrícola, e, no claro-escuro, completou: “Não 
se exporta açúcar; há apenas 3 ou 4 engenhos que só fabricam melaço; 
entretanto, no século XVII havia pelo menos doze produzindo bom açúcar”14. 
Eis um registro falacioso.  

Na verdade, no século  XVII até mesmo, foi proibido  o traba-
lho artesanal das doceiras, pela escassez de açúcar. Os sete engenhos 
construídos pelos holandeses, João Lisboa assegurou que foram precá-
rios e sem  conclusão, fato que interferiu na sua baixa produtividade. 
Há ainda, no registro de César Marques, notícia de que, na metade do 
século XVII, lavradores e senhores de engenho começaram a aumentar 
o preço das escassas arrobas dos  açúcares branco e mascavado, pro-
vocando o descontentamento dos consumidores. Remetendo ofício ao 
Ouvidor-Geral e Corregedor da Câmara, observou a Câmara Municipal:

“É público e geral a pobreza desta cidade, na 
qual se não achava senhor de engenho algum 
com fábrica que pudesse dar aumento de 
açúcares, e apenas havia alguns molinetes que 
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fabricam más aguardentes, e por curiosidade 
algum pouco de açúcar para suas casas e para 
algum particular seu”15. 

Antiga e complicada a história  do açúcar na agricultura 
maranhense que não conheceu, em números redondos, nos séculos 
precedentes a 1850, um complexo de engenhos reais – sistematica-
mente movidos pelas águas, com escravaria adensada, múltiplos ca-
naviais, recursos técnicos de oficinas completos e numerosa divisão de 
trabalho: feitor-mor, feitores auxiliares, mestres de açúcar, banqueiros, 
purgadores, caixeiros etc.

Existiram àquele tempo, em terras maranhenses, autênticas en-
genhocas, muitas das quais inconclusas, abandonadas, e, sobretudo, 
de pequenas produção e produtividade, muito mais voltadas para o fa-
brico de aguardente, do que para o do açúcar, que pressupõe o domínio 
de uma tecnologia mais complexa e o concurso de uma mais exigente 
divisão social do trabalho.

Em existindo, a maranhense foi, no essencial, uma “civilização 
algodoeiro-rizicultora”. José Veríssimo tinha correto conhecimento de 
que o Maranhão foi de economia de predomínio agrícola, com varieda-
de de cultivos e com preponderância do algodão, sem o olvido da sua 
“civilização do couro”, resultante do caminho do gado advindo da Bahia, 
de Pernambuco e do Piauí, do que restaram designações municipais im-
pagáveis, como Pastos Bons e Passagem Franca. Fechando o raciocínio, 
o crítico paraense, refletindo sobre a cultura e recordando Gonçalves 
Dias, Odorico Mendes, Gomes de Sousa,  Sotero dos Reis e João Lisboa, 
terminou por legitimar a mitologia da Atenas Brasileira. Pronunciou, 
contudo, o historiador da literatura uma observação labiríntica, com-
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posta de camuflagem e de revelação do Enigma da Esfinge: “Console-se 
o Maranhão, também à Atenas, que lhe deram por antonomástico, nunca 
jamais lhe voltou o tempo de Péricles”16. E como se declamasse José Ve-
ríssimo: Ainda uma vez – adeus! 

O destino da sociedade maranhense dependia dos resultados 
agrícolas do arroz e do algodão. É consabido que chegavam, em média, 
3.550 escravos  a.a. para as lavouras de algodão, acelerada e retardada 
pelo mercado internacional, desde  que o sistema agroexportador res-
pondia aos conturbados processos da divisão internacional do trabalho, 
afetada pelos sucessivos entrechoques políticos e militares, em acon-
tecimento na Europa e nas Américas. E respondia, é lógico, às exigên-
cias puramente econômicas, como a Revolução Industrial, que consoli-
dou a divisão internacional do trabalho, estreitando o intercâmbio dos 
diferentes participantes de um macrossistema produtivo, emergente de 
uma ruptura social e histórica evoluída, a despeito de estimular e fun-
cionar pelos mecanismos estruturais da concorrência e da exploração.

Dessa maneira, o Maranhão beneficiou-se dos conflitos da In-
dependência dos Estados Unidos, das prolongadas Guerras Napoleô-
nicas, das revoltas vulcânicas dos escravos nas Colônias antilhanas 
da França e da Inglaterra, combatentes do colonialismo espanhol na 
América do Sul, e, repetindo, da Revolução Industrial. Retirou vantagem 
a agricultura maranhense, passageiras ou prolongadas, de conjunturas 
internacionais, desempenhando a função econômica de mercado for-
necedor alternativo, preenchendo o vácuo aberto pela desorganização 
momentânea do mercado transcontinental.

À proporção que as conjunturas internacionais foram conhecendo 
a superação das crises e a restauração da normalidade, as respectivas 
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organizações do trabalho retornaram à produção econômica regular, 
voltando a desempenhar (ou pretender desempenhar) a função inter-
rompida, de fornecedores de produtos primários, em um mercado inter-
nacional em crescente concorrência e de difícil acesso para os atores 
periféricos.

Ao sistema agroexportador maranhense, entre muitos, foi neces-
sário concorrer com os Estados Unidos, produtores de arroz e de algo-
dão. A América do Norte estadunidense retinha um diferencial positivo 
de tecnologia e de produtividade, que lhe permitiu colocar o Maranhão 
(e outros) como fornecedores complementares, na periferia de mercado 
internacional, negociando produtos primários de qualidade menosca-
bada.

 A troca desigual funcionava. Com os preços em declínio, eram 
pequenos os retornos financeiros, não permitindo o pagamento dos 
débitos contraídos, a princípio, com particulares, quase sempre comer-
ciantes, e, posteriormente, com o sistema bancário mais formal, pois a 
intermediação financeira passou também a ser feita por casas oficiais 
e, até mesmo, estrangeiras.

Explodia a Balaiada. Aumentavam os custos do transporte fluvial 
que carregava os produtos primários ao centro exportador – São Luís. 
A produção provincial ao tempo das Regências sofreu um processo de 
sensível desorganização, motivada pelo vulcão social dos balaios.

Redefinia-se a estrutura do sistema produtivo brasileiro. O pa-
drão antiquado da produção econômica maranhense ressentia-se, como 
o  de  todas  as províncias nortistas, do acúmulo diferenciado de forças 
produtivas, que acelerava, nas províncias sulistas, a emergência da  or-
ganização do trabalho sob uma mentalidade capitalista. Ali, o roteiro 
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do café, chamada de o ouro verde, terminaria por realizar a atração do 
imigrante, a serviço de si mesmo, de sua afirmação econômica, enfim, 
de sua ascensão social em uma ordem mais moderna, de concorrência, 
desabusadamente burguesa, e não aristocrática.   

 O Maranhão, ao contrário, situava-se econômica e socialmente 
no espaço geográfico da resistência senhorial mais concentrada, sob 
signo antigo e tradicional. Processava-se, em  São Paulo, a decadência 
do antigo senhoriato cafeicultor, em substituição progressiva pela figu-
ra social dinâmica e  de investimentos diversificados, do fazendeiro de 
café, em transição sem paralelo em terras timbiras.

Chegavam as ferrovias, o sistema bancário e os capitais estran-
geiros. O Oeste Paulista passava a receber os esforços criativos de in-
vestidores modernos, interessados em acumular capital, como conse-
quência das atividades desenvolvidas com a economia tropical de maior 
crescimento – a do café.

Aportavam nas cidades o grande comércio e as perspectivas de 
ascensão social de  natureza vertical ascendente. E a presença das 
correntes imigratórias reforçaria, na prática, a consolidação de uma 
organização produtiva adequada `as circunstâncias   da passagem  bra-
sileira, do colonialismo (sob Portugal) ao capitalismo dependente (com 
a Inglaterra).

Paralela à do fazendeiro de café, a ética reguladora do imigrante,  
do trabalho livre e da poupança permanente, para corporificar a ideo-
logia de conquista da autonomia negocial, foi conquistando segmentos 
crescentes da estrutura da sociedade, motivada por valores até então 
escassos, quando não estranhos, a seus quadros mentais e motivacio-
nais.
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E no Maranhão? Se se registrava o predomínio paulista no siste-
ma agroexportador, nas províncias nortistas, e no Maranhão, em parti-
cular, havia um declínio sem substituição renovadora, estimulada esta 
pela penetração vigorosa do capitalismo internacional, representado, 
no comércio e nas finanças, àquele período, pelo centro hegemônico 
– a Inglaterra. Para exemplificar-se, o Maranhão sem reservas finan-
ceiras das mais consideráveis, com o senhoriato parasitário usufruindo 
do controle do Estado, do trabalho escravo e com as pequenas possi-
bilidades tecnológicas das prensas de algodão e das fábricas de pilar 
arroz, conheceu, em 1840, uma crise profunda na lavoura e no comércio 
algodoeiro, sem resistências e sem possibilidades autênticas de con-
corrência com o Egito, a Índia, os Estados Unidos etc.

Para uma crise determinante, buscou-se de improviso uma saída 
irrefletida, pois uma das consequências provocadas foi o acréscimo de 
cultivo agrícola no dualismo tradicional da lavoura maranhense  – onde 
havia o predomínio inabalável do arroz e do algodão. Adição canavieira, 
diga-se de passagem, no sentido específico de que começou a proces-
sar-se um cultivo, agora sistemático, com a finalidade de resultados 
comerciais significativos, isto é, de produção de divisas do açúcar, em 
concorrência ao arroz e ao algodão.

Por que foi possível? Porque  a epidemia da cafeicultura no Vale 
do Paraíba substituiu e desativou, em muito, sua produção açucareira, 
concorrente das províncias nortistas, especialmente, de Pernambu-
co. Foi plausível, então, uma recuperação momentânea da economia 
canavieira, com o preenchimento do espaço de mercado aberto pela 
expansão da cafeicultura no Rio de Janeiro, e, sobretudo, em São Paulo.



177

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Ora, a perspectiva de preço e de mercado para um produto agrí-
cola refletiu-se nas províncias nortistas, como a tonificar os seus 
aparelhos produtivos. A conjuntura maranhense resumia-se em preços 
pequenos, mercados concorridos e agricultores acumulando débitos (a 
despeito de sobreviverem à antiga, instalados coletiva e parasitaria-
mente na máquina do Estado).

A chegada do político Joaquim Franco de Sá à Presidência da 
Província foi adequada ao contexto de impasse experimentado pelo Ma-
ranhão. É preciso, ainda, não se esquecer que o chefe liberal alcanta-
rense era um homem acostumado à paisagem produtiva canavieira, que 
experimentara  em dois marcantes convívios: o olindense (da Faculdade 
de Direito) e o paraibano (da Presidência da Província). Convivera com 
os filhos (estudantes) e com os senhores (presididos) de engenhos de 
açúcares, conhecendo-lhes os problemas e antevendo-lhes as pers-
pectivas.

Joaquim Franco de Sá estimulou o cultivo de cana e a implan-
tação de engenhos. Os  recursos governamentais, mesmo escassos, 
foram capturados e repassados, de maneira variada, aos fabricantes 
de açúcar. Fragmento expressivo da poupança privada, em disponibi-
lidade, foi carreado para  a esperança açucareira. Houve mesmo, em 
medida considerável, a conversão de muitos pecuaristas, comerciantes 
e agricultores algodoeiros e rizicultores em  senhores-de-engenho. Su-
ponho, entretanto, que o fenômeno produtivo mais profundo, acontecido 
no  período de 1846-70, em que se implantaram quinhentos engenhos 
de açúcar no Maranhão (os cultivos açucareiro e algodoeiro disputando 
a supremacia agrícola) foi o do crescimento do espaço produtivo, com 
penetração territorial e concentração populacional, em particular, ri-
beirinhas.
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 Floresceram os bancos e as caixas econômicas. E cresceram 
os débitos do senhoriato rural. Eram numerosos os abastecedores de 
açúcar, bastando recordar-se Cuba e Egito, França e Alemanha. As pes-
quisas tecnológicas e científicas avançadas, do  capitalismo hegemô-
nico europeu, resultaram, quanto aos estudos químicos, na descoberta 
do açúcar de beterraba, nos arredores de 1860. E mais: uma planta 
têxtil, a ramia, cultivada na África, na Europa e na América do Norte, 
apresentava-se no mercado como  alternativa rentável,  racional e efi-
ciente, capacitada à substituição do algodão, de magna presença nos 
espasmos maranhenses de riqueza.

No Brasil, os tributos para a exportação de produtos agrícolas 
aumentavam. O Estado-Nacional, refletindo a movimentação dos agen-
tes sociais coletivos, era pressionado pela organização e significação 
crescentes dos empresários capitalistas, e respondia, concedendo-lhes 
recursos significativos, provenientes quer dos mecanismos de tribu-
tação das províncias nortistas, quer da contratação de empréstimos 
internacionais.

Em São Paulo, processavam-se os ensaios inaugurais de cons-
tituição concentrada da indústria brasileira. Foram realmente esboços, 
porque faltava um mercado nacional ao Brasil, e o embrião nativo 
do empresário enfrentava a concorrência dos produtos estrangeiros, 
chegados ao mercado consumidor com preços vantajosos e qualida-
des superiores. Convindo recordar-se ainda as resistências, refletidas 
igualmente no Estado-Nacional, à renovação das relações  de produção 
estabelecidas, sobretudo no campo, hermeticamente fechado à reforma 
agrária, anunciando a unidade de destinos imperial e senhorial. Noutras 
palavras, as resistências à mudança social encontravam acolhida esta-
tal, porque parecia  evidente que a abolição dos privilégios consagrados 
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pelos religiosos  e usufruídos pelo senhoriato, logo significaria a conco-
mitante abolição dos antigos aparelhos de Estado e dos interesses que 
neles incrustara, encastelando o mandarinato brasileiro e seu espírito 
privado e patrimonial na Esfera Pública.

Não houve linearidade. Quanto ao Maranhão, foi tomado de re-
lativa surpresa com a explosão, nos Estados Unidos, da Guerra da Se-
cessão, que determinou um novo surto espasmódico de crescimento 
econômico temporário, ditado pela desorganização do mercado interna-
cional, com a retirada do algodoeiro do Sul do país em litígio fratricida 
do seu comércio, que depois de 22 Junho de 1865 tenderia a ser rear-
ranjado segundo o padrão previamente estabelecido.

O Sul dos Estados Unidos, região  agrícola e algodoeira, foi reti-
rado, portanto, pelo entrechoques militares, do mercado internacional, 
no período de 12 de Abril de1861 a 22 Junho de 1865. A organização da 
produção agrícola maranhense registrava ao tempo, a segmentação em 
cultivos subsetoriais, formadores de um complexo algodoeiro-canaviei-
ro-rizicultor.

De qualquer maneira, o Maranhão  beneficiou-se de mais uma 
conjuntura internacional favorável, encontrando compradores para o al-
godão de qualidade duvidosa, frente ao padrão quer egípcio, quer esta-
dunidense. Com uma particularidade remuneratória positiva: os preços 
quintuplicaram.  Permaneceram em atividade os mecanismos de troca 
desigual, pois a Guerra da Secessão terminou e os preços reconhe-
ceram a antiga acomodação. E retornava a economia maranhense aos 
pretéritos problemas como os débitos crescentes, a difícil concorrência 
e o desencontro  de preços e de estoques dos produtos primários.
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Uma mudança radical começou: de ancestral importador de 
escravos, recebidos até mesmo de outras províncias, conforme o en-
sinamento de Koster, o Maranhão passava a exportador, vendendo às 
províncias sulistas, com rapidez, contingentes sucessivos da sua força 
de trabalho principal.

Começava também uma preocupação continuada de discutir e de 
identificar as motivações dos percalços da economia da terra timbi-
rense. É onde há necessidade de uma reparação: Lúcia Miguel Pereira, 
biógrafa de Gonçalves Dias, raciocinando de uma perspectiva externa à 
realidade específica da sociedade maranhense, assegurou,  a respeito  
dos amigos do poeta romântico, que “todos são, hoje, lembrados como 
amigos de Gonçalves Dias”17.

Alexandre Teófilo de Carvalho Leal foi, por excelência, o amigo 
de Gonçalves Dias. A fraternidade companheira, porém, não o esgotou 
para a história social: foi um homem público, um agricultor sólido e um 
entusiasta da recuperação econômica do Maranhão, de quem conhecia 
com propriedade os problemas, vinculando-se, em definitivo, aos pro-
cessos de deflagração de sua discussão e às tentativas de organização 
de sua resolução histórica. Ninguém escreverá, sem recordá-lo, sobre a 
evolução da economia e da sociedade maranhenses.

Gomes de Castro, político alcantarense conservador, escrevendo 
um relatório sobre a economia maranhense, aconselhava a todos a ins-
trução, a poupança e a atividade. Ele considerava, enquanto idealista 
subjetivo, que o desafio colossal, em nada simples, da mudança de 
hábitos consertaria o Maranhão – sem preguiça, sem ignorância, sem 
dissipação etc. Não concordava que a concessão de crédito para a aqui-
sição de maquinário aperfeiçoado, resultando em aumento da receita, 
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resolvesse o problema agrícola. E recordava que a Guerra Civil norte-a-
mericana quintuplicou o preço do algodão maranhense, aumentando a 
receita do agricultor, sem resolver o problema da agricultura. Advogan-
do reformas de hábitos, tanto na vida, quanto no trabalho, enunciava 
Gomes de Castro “que a origem do mal está antes no agricultor do que nas 
condições econômicas do país”18.

Quem refutou, foi o Inspetor do Tesouro Público Provincial – Ale-
xandre Teófilo. Rememorou este a Gomes de Castro, que o Maranhão 
opulento erguera-se pelo trabalho escravo, quando não havia a concor-
rência de gêneros similares. Isto é, defendeu o financista o argumento 
de que o avoengo agricultor não tinha, sobre os posteriores, mais co-
nhecimento e mais atividades: possuía, em verdade, um contexto pro-
dutivo diferente. Condenou Alexandre Teófilo o sistema agroexportador 
que, se cultivava açúcar e algodão, esquecia, por  completo, o pão e a 
carne. Assegurou o financista que eram  prósperas, com exclusividades, 
as lavoura de produtos de monopólio – o café e a borracha. Acrescentou 
o analista que havia, no Maranhão, para desgosto do ecônomo Martinus 
Hoyer, entusiasta do crédito rural hipotecário provinciano, uma parelha 
de bancos, exercendo o monopólio do dinheiro emprestado de 10 a 12%. 
E recordou Alexandre Teófilo os problemas com a força de trabalho, a 
distância das terras férteis, a dificuldade de lavouras produtivas, os 
tributos de exportação e a concorrência internacional. Enfim, racioci-
nando no concreto, o financista formulou um programa de recuperação 
econômica do Maranhão. Ainda que extenso, transcrevo-o, pela sua 
relevância:

“A  prosperidade da reforma radical dos 
processos seguidos até hoje:
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Na agricultura – transformando a pequena 
cultura do braço do homem, na grande cultura 
mecânica;

substituindo o sistema nômade ou alternativo 
pelo sistema intensivo das culturas continuas 
– a  produção limitada pela produção indefinida 
e sempre crescente:

Na fabricação do açúcar – rejeitando de  uma 
vez para sempre o sistema jamaiquino de taxas 
esféricas à fogo nu, e adaptando resolutamente 
a fabricação racional por meio do vapor e das 
caldeiras a vácuo – em engenhos de açúcar 
de um proprietário – se este for bastante rico 
para o manter; em engenhos por associação – 
reunidos os seus capitais esforços três ou mais 
senhores de engenho; Engenhos por empresa 
– sobre a forma de engenhos centrais, que é a 
ultima palavra dita no assunto, porque além de 
ser a suprema associação , realiza, na lavoura 
de cana, o fecundo princípio da divisão do 
trabalho”19.

Alexandre Teófilo foi uma personalidade social pró-burguesa, 
convivendo em meio, senão anti, pelo menos, pré-burguês.  Gomes de 
Castro divisava árvores; Alexandre Teófilo abarcava quase a floresta. 
Gomes de Castro esquecia os empréstimos de 10 a 12%, com amorti-
zações compulsórias quadrimestrais, as estações sem regularidades, 
a concorrência internacional etc., e concentrava, em demasia, o fun-
damento da decadência nas estruturas psicológicas: o esnobismo dos 
senhores e a boçalidade dos feitores. Em complemento, as circuns-
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tâncias econômicas e as contingências de sua dinâmica. As “fórmulas 
salvadoras”, sempre questionadas, circulavam com liberdade: da as-
sociação dos lavradores ao auxílio governamental. Reiterados pedidos 
expediram-se a New York, clamando ao Dr. Sousa Andrade, que não era 
outro senão Sousândrade, o poeta do Guesa Errante,  a remessa de 
amostra e de sementes da  fabulosa ramia – o verdugo da lã, da seda 
e do algodão. 

No complexo agrícola, os departamentos algodoeiro e rizicultor 
permaneceram os principais, sem acederem à passagem da cultura ca-
navieira. A terra timbira estava em polvorosa: escravos negociados às 
províncias sulistas; capitais buscando o caminho da Europa; senhores 
fugindo para o Rio de Janeiro; lavouras sem mercado comprador; cida-
des em abandono e em decadência. Um editorialista explicava “que os  
gêneros de produção nacional  mais depreciados nos mercados  estrangeiros 
são justamente os dois que constituem as principais fontes da riqueza agrí-
cola desta província – o algodão e o arroz”20.

Eram aconselhados os cultivos  de café, fumo e cacau. Havia 
quem acreditasse  em uma solução autônoma, consequência da organi-
zação dos agricultores, planejando o pagamento dos débitos, o reforço 
dos  capitais, a fundação de bancos rurais, a introdução de engenhos 
centrais, a modificação do sistema de trabalho etc. – sem a recorrên-
cia governamental. Discutia-se, com  veemência, a questão do imposto 
proibitivo à exportação dos escravos para às províncias sulistas, em 
vésperas de elevação. Os exportadores de escravos alegavam estar 
constrangidos, com a elevação da taxação sobre o setor “coactando-lhe 
a liberdade de oferecer uma parte de sua propriedade improdutiva em troca 
de um bem-estar material e moral,”21 em um pano de toureiro frente a 
um jogo de espelhos, em que o sujeito do objeto enganava a si mesmo.
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Eram decadentes as qualidades do arroz, do açúcar e do algodão.  
A tecnologia estrangeira procurava conquistar o mercado maranhense 
– eram oferecidos nos jornais, como símbolos tecnológicos do progres-
so, o concretor Fryer, tornos a vapor, furadores, ferrolhos, aplanadores, 
ferramentas de estradas de ferro etc. Houve quem sonhasse vincular 
o Maranhão à expansão cafeicultora das províncias sulistas, por meio 
de uma ferrovia monumental, que atravessasse o Piauí, chegando à 
estrada da Bahia a Pernambuco. A Empresa de Navegação a Vapor, sub-
vencionada pelos poderes públicos, exorbitava na cobrança dos fretes, 
estipulados em desproporção abissal, pois:

“mandou vir um lavrador do Coroatá uma 
maquina de novo sistema para descaroçar 
algodão, e pagou pelo respectivo frete de 
Manchester para o Maranhão 14 mil e tantos 
réis; despachada na gerência a mesma 
maquina para o Coroatá, teve o dito lavrador de 
pagar de frete, se a quis ter em sua fazenda, 
28$000 réis”22.

Realmente, um Maranhão estava em  dissolução. Alexandre Te-
ófilo, espírito burguês, estremecia ao constatar que um vapor mensal 
da Inglaterra, quase apenas um, era suficiente  à cobertura das nego-
ciações, outrora numerosas, do Maranhão com a principal economia 
capitalista do mundo, àquela altura – a da Grã-Bretanha.

Prosseguia a exportação dos escravos, com preços declinantes, 
como resultado da inflação de oferta proveniente das províncias nor-
tista exportadoras. Aliás, escravos cuja mortalidade média era de 2,5% 
a.a. Onde estava, portanto, a gilbertiana docilidade da escravidão, car-
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regada de saúde, de higiene e de fartura? Os clamores, em indagações 
de Alexandre Teófilo, multiplicavam-se:

“Tudo definha! Tudo esmorece! tudo cai aos 
pedaços!..
D’onde vem? Por que casos da fortuna 
acontece que esteja em dissolução esta bela 
província, quando por todas as manifestações 
do espírito, por suas empresas, e até mesmo 
por suas corajosas tentativas de melhoramento 
e progresso  nos diversos ramos da atividade 
humana é ela das primeiras d’entre as mais 
cultas e adiantadas províncias do Império!?
D’onde vem?
– Da onipotência, da tutela do governo.
Nega-nos o governo o ar e o espaço; o pão e 
a vida”23.

Era a crítica ao Poder Central, ao Estado decorrente da herança 
colonial, em desconformidade com as vicissitudes do precário Merca-
do. Processava-se uma polêmica econômica, envolvendo Sérgio Vieira 
e Martinus  Hoyer, em desacordo quanto à organização das instituições 
de crédito hipotecário. Os escritos de Sérgio Vieira conseguiram inspirar 
a comunhão de pensamento, congregando a concordância de Miguel 
Ferreira (MA), Justiniano Rodrigues (RJ) e Henrique Augusto Milet (PE). 
Quanto a Martinus Hoyer, foi uma espécie de paradigma espiritual com 
uma intervenção incessante na realidade concreta. Um economista su-
perior a Henrique Augusto Milet, que perguntava: “Como é que havemos 
competir com seus aperfeiçoados aparelhos fazendo açúcar pelo mesmo 
sistema quase que existia na  era em que foi descoberto o  Brasil”24.
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Reafirmo – Alexandre Teófilo foi um espírito burguês. Acompa-
nhara ele o fenômeno universal da Comuna de Paris, levantamento ope-
rário de março de 1871, o primeiro significativo da história, quando a 
burguesia francesa foi afastada, momentaneamente, dos aparelhos de 
Estado. Temeroso, fantasiava ele agora, sob o trabalho de uma consci-
ência reflexa, ao elaborar um reacionarismo antecipado, posto inexistir 
uma classe operária maranhense (e brasileira) marchando à revolução:

“até que no meio da confusão dos contraditórios 
sistemas e de sua consequente miséria, apareça nas 
praças públicas, como na França, de facho na mão a 
comuna a nivelar tudo – o homem e suas obras”25.

Compreende-se, deveras, a ausência de representantes de agri-
cultores maranhenses no Congresso Agrícola  de Recife, reunido em 
1878, quando, em São Luís, a Casa da Praça, transformava-se na Asso-
ciação  Comercial do Maranhão. Foi um simpósio mais açucareiro, com 
numerosos representantes da Paraíba, de Alagoas e de Pernambuco, e, 
muito escassos, do Piauí: os cultivos predominantes no Maranhão eram 
o algodoeiro e o rizicultor. Quanto ao programa temático comunitário 
às províncias nortistas, os agricultores maranhenses anteciparam-se na 
discussão e nas propostas de resolução, consoante os registros rele-
vantes do periódico de doutrina e de propaganda que inauguraram, sob 
o equívoco ideológico, a Martinus Hoyer, de troca do particular pelo uni-
versal, de defenderem os “nossos interesses, que são os da sociedade em 
geral”26.

Foi tempo de derrocada. E, na hecatombe, de procura de perspec-
tivas. A terra, de menos valia do que o escravo estava a preço muito de-
clinante. A organização do trabalho decompunha-se e, sem diferenças, 
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liberais e conservadores estudavam a “formula salvadora”, que prote-
gesse a sociedade brasileira da abolição... do senhoriato. Um periódico 
maranhense, de orientação liberal, confirma-o:

“Há glória em promover reformas, mas a glória 
deve ser duradoura e as palmas que cobrem 
um estadista não devem ser amortecidas 
pela penúria e abatimento da pátria. É esta 
infelizmente a perspectiva que se nos estorva 
a marcha da situação dominante em frente do 
movimento  abolicionista”27.

As diferenças de Nação e de Estado “desapareceram”. De fato, e 
basicamente, a nação era o senhoriato, instaurado, enquanto comple-
xos parentais, no Estado. O dinheiro público, reserva de famílias, era 
malbaratado. Detonada a decadência, as práticas escusas exacerba-
ram-se, chegando muitos a acreditar que a moralidade  administrativa 
resolveria todos os problemas do Brasil, pois, “regenerando o funcio-
nalismo público, está regenerada a nação”28. Era o reconhecimento, por 
via oblíqua, da centralidade do Estado frente à sociedade inorgânica, 
anêmica de mobilização para a participação consciente. 

Com as esperanças açucareiras frustradas, onde descobrir o 
retorno ao passado opulento? No pesadelo, foram muitas  as respos-
tas... Juntamente com o açúcar, declinava o algodão.  Apareceram dois 
“padre José Machado”: a salvação do maranhense estaria, esquecida 
a lavoura, nas minas do Gurupi e na borracha de Pinheiro. A fantasia 
provinciana iluminou-se: a riqueza pronta, à espera, concluída, sem 
precisar de maior trabalho ou de extraordinária transformação. O Pre-
sidente da Praça do Comércio, Temístocles Aranha, homem de luzes e 
pai do vigoroso Graça Aranha, solitário e discordante, foi taxativo: “Não 
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nos deixemos embalar por ilusórias esperanças, tais como a borracha de 
Pinheiro e as minas do Gurupi”29.

Foi abolida a escravidão do escravo: permaneceu a escravidão da 
terra. Os senhores, cercados de dívidas e de escravos, ficaram sem es-
cravos e com mais dívidas. A libertação dos escravos, ainda que pela 
metade, resultou na abolição do senhoriato tradicional. Aqueles que  so-
breviveram à hecatombe social no Maranhão, desacreditando das minas 
do Gurupi e da borracha de Pinheiro, instalaram, associados a outros 
interesses, abrupto, um parque industrial na paisagem produtiva timbira.

À análise sociológica interessa destacar que, da derrocada, da 
hecatombe, da decadência econômica da terra timbirense, emergiram 
as classes sociais contrastantes, na estrutura da sociedade maranhen-
se, agora tornada mais complexa pela presença de um parque fabril, 
vinculado ao tardio ciclo dos tecidos.

Tinha-se, até o passado recente, uma massa de escravos, os 
setores intermediários dos homens pobres e livres e os segmentos 
elitários senhoriais (agricultores, pecuaristas e comerciantes). Não 
convindo se denominar de forma imediata e sem ressalvas, de castas e 
de estamentos os diferentes segmentos do senhoriato, pois o filho não 
sucedia o pai oficialmente, quanto ao status social, por direito de nas-
cimento. Pelo menos em relação aos homens pobres e livres, qualquer 
indivíduo, vencendo o suposto e quase improvável, que conseguisse ri-
queza – a do gado, a da safra e da mercância – tornar-se-ia um senhor.

O futuro seria de qualidade divergente.  Em 1840, na crise do 
algodão, começara o século de solidão: o século maranhense de, retiro, 
ausência, solitude, insulamento e nevoeiro, a recordar, sob os trópicos, 
aquele verso de Fernando Pessoa sobre Portugal: tudo é nevoeiro.
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SEGUNDA 
PARTE
“Há tempos se tem desenvolvido um furor maníaco
de retrogradar para coisas e ideias antigas.”

JOÃO LISBOA
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A experiência imediata da realidade maranhense começou a 
não mais antecipar perspectivas promissoras, e, consequen-
temente, a teologia timbira frutificou multiplicada, como 

uma atitude devocional coletiva, esperançosa de reedificar o esplendor 
passado, de ressonância econômica e cultural, no âmbito das circuns-
tâncias negativas, experimentadas desde a abolição da escravatura, do 
senhoriato e do monarquismo.

A expressão correta e frutificou multiplicada, sim, posto que, 
excetuada a constatação de que o contexto contemporâneo ao Grupo 
Maranhense o reverenciou, sedimentando a mitologia ateniense, foi 
a geração vinculada em segundo grau à trajetória de Gonçalves Dias, 
Odorico Mendes, Sotero dos Reis, Gomes de Sousa, Cândido Mendes, 
João Lisboa, Maria Firmina dos Reis, César Augusto Marques, Luís An-
tônio Vieira da Silva, Antônio Henriques Leal (e outros instituidores da 
Atenas Brasileira), a primeira a elaborar os fundamentos da reverên-
cia à condição excepcional dos maranhenses e do Maranhão.

Para comprová-lo, enumerando os Azevedo, Arthur e Aluísio, Gra-
ça Aranha, Coelho Neto, Celso Magalhães, Raimundo Corrêa e Sousân-
drade, logo ficará reiterada a presença participativa dos maranhenses 
na literatura brasileira, desde que, vinculados a uma tradição investida 
de tessitura do fabuloso e de mitologia fundacional, conseguirão re-
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alizar a cobertura das mais variadas exigências, como a evolução do 
teatro, a renovação do romance, a iniciação dos  estudos do folclore, a 
continuidade e o futurismo poéticos e, até mesmo, a doutrinação po-
lítica. 

Como a de primeira, a geração de segundo grau desincumbiu-se 
a despeito dos condicionamentos sociais  de estrutura, dos ponderá-
veis compromissos de responder aos reclames da realidade concreta, 
estimulando a renovação material e espiritual da sociedade  brasileira.

A característica  fundamental dos atenienses de primeiro grau, 
em se tratando da interferência na realidade concreta, consistiu na 
crítica intelectual da organização da sociedade, com a pretensão de 
reordená-la, através da submissão moralista dos costumes sociais es-
tabelecidos – econômicos, políticos e ideológicos –aos princípios  es-
clarecidos da convivência humana, originários da Antiguidade Clássica 
e da Revolução Francesa.

Quanto aos atenienses de segundo grau, que foram conhecedores 
de circunstâncias particulares, trilharam os caminhos de uma interven-
ção na realidade concreta de inegável diferenciação,   transparecendo 
uma faculdade propositora de alternativas mais distanciadas da reor-
denação social, como consequência do exercício da vontade intelectual.

Muito embora permanecesse vigorando a tradição dos estudos 
universitários na Europa, do que Sousândrade, graduado em Letras e 
Engenharia de Minas, na França, é demonstração, foi reforçado o atra-
tivo da Faculdade de Direito de Recife, espaço regional de discussão e 
propagação de ideias, que bacharelava o profissional adequado à ordem 
constituída, com um pequeno dispêndio financeiro, se comparando ao 
da Europa, fosse em Portugal, fosse na França, bem como na Alemanha.
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 Evidente que há exceções numerosas ao roteiro intelectual reci-
fense, onde preponderava a formação jurídica, como as vivenciadas por 
Arthur e Aluísio Azevedo, Viriato e Raimundo Corrêa, Ribeiro do Amaral, 
Nina Rodrigues e Dunshee de Abranches (que, ou foram autodidatas, ou 
obtiveram formação jurídica em outras Academias, ou escolheram ca-
minhos particulares de estudos científicos e desempenho profissional).

Inobstante as ressalvas, a passagem dos maranhenses pela Fa-
culdade de Direito (de Olinda e Recife) foi uma realidade sem questio-
namento, convinda a simples enumeração do jurista Cândido Mendes, 
dos poetas Manuel Benício e Gentil-Homem D’Almeida Braga e dos 
políticos Gomes de Castro e Viana Vaz, para referendar a contento o 
raciocínio, com a apresentação de uma contraprova objetiva.

E, mais do que as exceções, são numerosas as confirmações do 
roteiro intelectual recifense, como uma das principais alternativas ao 
europeu, em especial, o coimbrão, referência primeira de organização 
do modelo universitário olindense-recifense, quando do seu estabeleci-
mento em 1827, vigendo nas décadas seguintes, quando do seu desen-
volvimento institucional.

Analisando o estilo de listagem expedida desde 1832 (Joaquim 
Franco de Sá) até 1922 (Joaquim Oliveira Itapary), marcado pela vanta-
gem de especificar a naturalidade dos bacharéis, é possível vislumbrar-
-se a seguinte frequência de concluintes maranhenses:
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TABELA 6
SITUAÇÃO DOS BACHARÉIS MARANHENSES NO TOCANTE À 
DIPLOMAÇÃO NA FACULDADE DE DIREITO DE OLINDA – RECIFE – 
1832 – 1922

PERÍODO CONCLUDENTES
1832- 1842                                                                         30
1843-1852                                                                          29
1853-1862                                                                          40
1863-1872                                                                          56
1873- 1882                                                                         27
1883-1892                                                                          75
1893-1902                                                                          16
1903- 1912                                                                       31
1913- 1922                                                           3
1832- 1922                                                            307

FONTE: dados trabalhados pelo Autor, partindo do Bevilácqua, Clóvis. História da 

Faculdade de Direito do Recife.

É conveniente observar que, na listagem oficial, registra-se um 
lamentável equívoco: o total de estudantes maranhenses, bacharéis de 
1832 a 1922, resulta em trezentos e seis, diminuído de um, porque o 
historiador e publicista do Maranhão Antônio  Batista Barbosa de Go-
dóis (turma de 1884) é computado como natural do Rio de Janeiro, que 
sempre foi um dos destinos de eleição dos intelectuais timbiras.
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 Em prosseguimento à reflexão criativa sobre a matéria re-
levante em epígrafe, nada haverá de simplório em especificar-se que, 
de 1832 a 1922, em números redondos, noventa turmas concluíram o 
Bacharelado em Direito na Academia de Olinda-Recife, sem que os ma-
ranhenses estivessem representados em todas as formaturas registra-
das.

Ao contrário, do conjunto dos noventa grupos de diplomados, 
ausentaram-se os timbiras de dezessete, o que permite os seguintes 
cálculos:

a) 307, Total de Alunos, Divididos por 90, Total 
de Turmas = 3,41, ou seja, esta é a presença 
média de maranhenses no total de formaturas 
registradas;

b) 307, Total de Alunos, Divididos por 73, Total 
de Turmas Efetivas = 4,20, isto é, média de 
maranhenses distribuídos nas turmas em que 
estudaram e se formaram.

Compete ainda observar que, do total de ausências de bachare-
landos  maranhenses em dezessete formaturas, o expressivo número 
de quinze (88,23%) aconteceu em período posterior à hecatombe do 
declínio econômico, condensado na abolição da escravatura, ficando 
o pequeno número complementar de duas (11,77%) esparso e com ex-
pressão diminuta, tratando-se de 1835 e 1847.

Verificando o conteúdo da frequência posta, é necessário escla-
recer-se que as formaturas individuais que congregaram número mais 
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representativo de maranhenses, com efeito, foram as de 1865 (11 ba-
charéis) e de 1886 ( 12 bacharéis).

Quanto aos decênios, destacam-se os de 1863 – 72 (56 bacha-
réis) e de 1883 – 92 (75 bacharéis), como os mais adensados em frequ-
ência, no conjunto da estratificação numérica em questão.

 Como qualificar a quantidade? Esclarecendo-se que a formatura 
de 1865 (11 bacharéis) colocada no decênio 1863 – 72 (56 bacharéis), 
registrou-se em contexto particular de crescimento econômico, de-
corrente de preços e de marcados benéficos ao algodão maranhense, 
em consequência da Guerra da Secessão (1861-65) e, em paralelo, dos 
resultados imediatos, provenientes da atividade dos 500 engenhos de 
açúcar, instalados com fulminância espontaneísta, desde o estímulo 
original de Joaquim Franco de Sá.

 No respeitante à formatura de 1886 (12 bacharéis), coloca-
dos no decênio 1883-92 (75 bacharéis), ela não conheceu conjuntura 
de crescimento econômico, podendo, entretanto, ser interpretada por 
caminhos tríplices e comunicantes, como os seguintes: 

1) Financiada, de maneira quer direta, quer 
indireta, por setores sociais que dispunham 
da (ou recorriam à) poupança provinciana 
acumulada;

2) Resultante de um esforço concentrado 
dos patriarcas, no sentido de habilitarem os 
descendentes para uma carreira burocrático-
administrativa prestigiosa, segundo o Estado 
Patrimonialista;
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3) Produto do reforço da constatação do declínio 
econômico, acompanhado da percepção de que 
o advogado era o profissional mais legitimado 
para comandar a máquina estatal sob controle 
familista (provocadora de conflitos que não  
tardariam a recrudescer).

Qual foi a experiência cultural, na Faculdade de Direito do Reci-
fe, da geração maranhense de Teixeira Mendes, principal doutrinador e 
apóstolo do positivismo no Brasil?

Foi uma experiência proveitosa, consideradas as circunstâncias 
intelectuais estabelecidas no Brasil. Foi positiva, e presidida pela per-
sonalidade estimulante de Tobias Barreto, um dos principais respon-
sáveis pela instituição da agitação mental de Kant, Spencer, Jhering, 
Darwin, Comte e muitos outros, que eram debatidos com a mocidade 
acadêmica em efervescência.

 Diplomaram-se, já em Recife, os escritores Celso Magalhães 
e Graça Aranha (o qual se destacou como apaixonado ouvinte dos en-
sinamentos de Tobias  Barreto, a quem, ainda menino, cumprimentou 
calorosamente, quando de seu célebre concurso para professor daquela 
que viria a ser chamado de A Casa de Tobias).

 Com os escritores, diplomaram-se também os políticos. Ba-
charelaram-se na Faculdade de Direito do Recife – material de extrema 
relevância, intocado de consideração interpretativa – seis dos  dirigen-
tes do Maranhão na Primeira República (1889-1930).

Foi a elite política composta pelos Governadores Manoel Lopes 
(Turma de 1882), Urbano Santos (Turma de 1882), Benedito Leite (Turma 
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de 1882), Luiz Domingues (Turma de 1883) Artur Colares Moreira (Turma 
de 1888) e Raul Machado (Turma de 1892).

Sem dúvida, os principais foram os correligionários políticos Ur-
bano Santos e Benedito Leite, os quais, na prática, controlaram e diri-
giram a administração maranhense na Primeira República, exercendo 
a chefatura, a despeito de pequenas variantes estilísticas individuais, 
dos códigos, procedimentos, contratos, patrocínios e entreveros coro-
nelísticos, que compunham o repertório do exercício de uma hegemo-
nia política patrimonial, no ciclo imediatamente posterior à Queda da 
Monarquia.

Cabendo ressaltar-se como suspeita de referência, que as rela-
ções primárias, sedimentadas no companheirismo acadêmico juvenil, 
exerceram uma presença considerável na Esfera Pública, contribuindo, 
em sua ressonância, para o surgimento de três Governadores – Manoel 
Lopes, Urbano Santos e Benedito Leite – originários da mesma Turma 
– a  de 1882.

A interrogação fundamental, contudo, é a do contexto político 
maranhense (e brasileiro), em que se registrou  a intervenção partidária 
e administrativa dos que passaram, enquanto estudantes universitá-
rios, pela Faculdade de Direito do Recife.

Às vésperas da Abolição da Escravatura, a política maranhense, 
como a brasileira, refletia a divisão tradicional de liberais e de con-
servadores, que experimentou, na cidade de Alcântara, a mais salien-
te expressão provinciana, desde que, há muitas décadas, o familismo 
oligárquico repartia-se entre os Franco de Sá (liberais) e os Viveiros 
(conservadores). 
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Os conservadores maranhenses, em 1877, conheceram um pro-
cesso de relativa cissiparidade, provocado pelos entrechoques das cor-
rentes lideradas pelos políticos alcantarenses Silva Maia e Gomes de 
Castro, em decorrência da atitude de Vieira da Silva, excluindo Heráclito 
Graça da reeleição à Câmara dos Deputados, apoiado no chefe principal, 
Silva Maia, e desgostando Gomes de Castro, que mesmo ficando em 
imediata minoria, terminou beneficiando-se da polaridade, enquanto 
situação de reforço do surgimento de uma liderança alternativa nos 
limites das hostes conservadoras.

Gomes de Castro e Vieira da Silva, com projeção política nacional, 
permaneceram em dissídio pessoal, que as circunstâncias da política 
maranhense aumentavam ou diminuíam, dependendo dos aconteci-
mentos, como o da remessa para a presidência da Província do Ma-
ranhão, de José Moreira Alves da Silva, determinada por prestigiado 
político conservador, no intuito – destinado ao fracasso – de  congraçar 
as correntes em divergência, que unicamente a aumentariam, com as 
reclamações de Gomes de Castro, em virtude do beneficiamento de 
Vieira da Silva.

Como a Abolição da Escravatura foi a Abolição da Monarquia,  
precipitada a quase automática emergência da República, as correntes 
preservacionistas articularam-se ainda na órbita de Vieira da Silva, na 
tentativa de salvaguardar a Coroa Imperial.

Os entusiastas conservadores do hipotético “Ministério Vieira da 
Silva” foram João Alfredo e Paulino de Souza. A principal resistência a 
Vieira da Silva decorreu de um maranhense: – o conselheiro Gomes de 
Castro. Com o fracasso da tentativa planejada de resguardar o monar-
quismo, sob os esforços conservadores, a Coroa Imperial deslocou as 
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esperanças de sobrevivência para uma política comandada pelos libe-
rais, frustrada por uma passeata militar comandada  pelo Marechal De-
odoro da Fonseca, ainda na véspera, um fidelíssimo conservador, súdito 
obediente de Sua Majestade Imperial, aniquilada pelo republicanismo 
vitorioso, cujo corifeu era, na realidade, Benjamin Constant Botelho de 
Magalhães, professor e líder da juventude castrense. 

A conjuntura de surgimento político dos maranhenses diploma-
dos na Faculdade de Direito do Recife, inspirados pelo ateísmo, pelo 
abolicionismo e pelo republicanismo, foi de acelerada decomposição de 
sedimentadas lideranças senhoriais: Silva Maia, velhíssimo; Vieira da 
Silva, no cemitério; Gomes de Castro, republicano convicto...

Com os liberais não se registrou nenhuma diferença. Sem o pres-
tígio contemporâneo à hegemonia dos Franco de Sá, a agremiação par-
tidária conseguiu sobreviver, e, mesmo, disputar o poder provinciano, 
em consequência do empenho e do descortino, em quase meio século, 
de Carlos Ribeiro, falecido nas vésperas da Proclamação da Republica.

Foi um contexto de sucessão geral  de lideranças, para liberais 
e conservadores, o da deposição do monarquismo, a permitir o esta-
belecimento renovado das articulações políticas exigidas pelas forças 
sociais que derrubaram o Antigo Regime, como a necessidade de defini-
ção, na prática, do caráter de uma intervenção organizada e hierarquiza-
da, sob os estímulos da prestação e da contraprestação, desde o âmbito 
eleiçoeiro (conquista do poder) ao âmbito administrativo (exercício da 
direção).

Surgiram numerosos partidos políticos, como era da tradição ma-
ranhense, que terminaram deflacionados  em dois, chefiados por Bene-
dito Leite (Partido Federalista) e por Costa Rodrigues (Partido Republi-
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cano). Benedito Leite, herdeiro situacionista da agremiação partidária 
conservadora. Costa Rodrigues, sucessor oposicionista da agremiação 
partidária liberal.

Benedito Leite, personalidade singular de estadista, enredou-se 
na convivência com um político remanescente do Antigo Regime, o 
respeitado Gomes de Castro, a quem, contornando dificuldades, reser-
vou até a morte sucessivos mandatos senatoriais. Expressando uma 
abertura à renovação adquirida na experiência acadêmica, redefiniu a 
alternativa dos conservadores, quanto ao federalismo, que passaram a 
defender, na compreensão de que o republicanismo interessava àquelas 
forças sociais enquanto veículo do federalismo, consagrando a convi-
vência e a autonomia e permitindo a síntese estratificada do coronelis-
mo municipal, das oligarquias estaduais (e, até mesmo, regionais) e do 
presidencialismo advindo e concedente da política dos Governadores.

É conveniente a recordação das esperanças do republicano histó-
rico, que foi o poeta Sousândrade, animador e propagandista infatigável 
da modificação das instituições políticas estabelecidas, no exercício 
consciencioso dos compromissos da cidadania brasileira por edificar. 
Da Quinta Vitória escreveu, derrubado o monarquismo, uma proclama-
ção calorosa aos maranhenses, onde exclamava; “Cidadãos: Da aurora 
magnificente de ‘13 de Maio’ raiou o ‘15 de Novembro’ – o maior dia do 
Brasil, o mais formoso dia da América, o melhor dia do universo”1.

Convicto da acolhida da iniciativa elaborou Sousândrade o projeto 
de uma Universidade para o Maranhão, a qual denominou, a princípio, 
de Atlântica, corrigindo posteriormente a designação para  Nova Ate-
nas, em  inegável reverência ao Grupo Maranhense de Odorico Mendes, 
Gonçalves Dias, Sotero dos Reis, João Lisboa, Gomes de Sousa, Antônio 
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Henriques Leal, Cândido Mendes, Maria Firmina dos Reis, César Au-
gusto Marques, Luís Antônio Vieira da Silva e outros edificadores da 
Atenas Brasileira. Sem respaldo administrativo, não conseguiu o po-
eta e entusiasta corporificar na realidade maranhense (e republicana) o 
sonho antevisto como “um monumento eterno qual a Universidade”2.

Um indicador para a consecução da pergunta, a respeito dos 
autênticos processos em trânsito na política do Maranhão, encontra-
-se em uma pequena passagem de um artigo jornalístico do cidadão 
Sousândrade, defensor do respeito à vontade popular e da moralida-
de eleitoral, onde há o reconhecimento tácito da presença vinculada e 
vinculante das injunções de cúpula, responsáveis pela tradicional caba-
la eleiçoeira, beneficiadora de interesses minoritários, em detrimento 
dos autênticos mais gerais, do bem comum, os únicos que poderiam 
ser reconhecidas como republicanos, pois “as primeiras eleições do novo 
regime, conquanto pacíficas, fizeram supor a continuação dos tempos mo-
nárquicos”3.

Como estava o Maranhão? Quem recebeu o poder da Junta Go-
vernativa, na condição de Governador e representante do Governo Pro-
visório, foi Pedro Tavares Júnior, que, em decreto causador de polêmica, 
estimulando a pluralidade democrática religiosa, em atitude ecumêni-
ca, quase convidava todas as seitas a edificarem templos, direito a es-
tender-se ao conjunto das práticas e instituições espirituais, em virtude 
da condição comum de pregadores da religião, retirando da burocracia 
estatal todos os religiosos (o confessor, o capelão, o sacristão etc.) re-
munerados como empregados ou comissionados do serviço público, e, 
finalmente, extinguindo subsídios a cultos públicos, ao Asilo de Santa 
Tereza e ao Seminário de Santo Antônio.
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 A repercussão política do decreto administrativo de Pedro 
Tavares Júnior foi considerável, com  a provocação do envolvimento do 
Marechal Deodoro da Fonseca que, contrariado pela resistência condig-
na do Governador  maranhense, não vacilou em determinar a um su-
bordinado militar do primeiro magistrado demissionário, a destruição, 
em praça pública, do decreto “separador” de Estado e de Igreja. Pedro 
Tavares Junior, em telegrama a Rui Barbosa, não o da campanha civi-
lista, esclareceu-lhe a propósito da repercussão negativa da atitude do 
proclamador oficial da República fundada por Benjamin Constant Bote-
lho de Magalhães, chamando-a de ostentação estupenda e perigosa de 
despotismo, antevéspera da instauração  da Ditadura Militar, e ofensiva 
à consciência civil da nacionalidade. Em primeiro telegrama, dirigido  
ao Ministério das Finanças, o Governador maranhense colocou-o no 
conhecimento da situação calamitosa das finanças estaduais, justifi-
cando a diminuição das despesas públicas, na seguinte passagem:

“Com espanto recebi telegrama de V. Exa., o 
qual diz separei Igreja do Estado. Queira ler com 
atenção o meu decreto em sua íntegra. Declarei 
e garanti unicamente a liberdade de cultos. 
No decreto suspendi subsídios e subvenções 
onerosas ao orçamento deste Estado, que não 
tem dinheiro para pagar aos empregados e não 
pode tê-lo para fazer favores”4.

A afirmativa de Pedro Tavares Júnior foi  uma verdadeira consta-
tação: a de que o Maranhão inaugurava uma situação econômico-finan-
ceira de decadência prolongada. Em compensação, os agentes políticos 
perseguiram até a obsessão a evolução pelo progresso, na esperança 
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de reverter o declínio material, substituindo-o pelo crescimento eco-
nômico e reordenando a conjuntura maranhense, que experimentava o 
aparente paradoxo da convivência de um parque industrial, justificando 
lhe a denominação excessivamente otimista de Manchester do Norte, 
com a alteração substancial e negativa do padrão de prosperidade eco-
nômica, nos múltiplos espaços produtivos componentes da divisão es-
tadual do trabalho.

A recorrência aos empréstimos, como estratégia de captação de 
recursos financeiros foi inaugurada, conseguindo sucessivos seguido-
res. Foram prestigiados os estabelecimentos bancários – Nacional, 
Maranhão e Hipotecário – e as empresas  maranhenses – Machado 
Pereira & Cia e Cunha Santos & Cia Sucessores – sem o esquecimento 
do mercado internacional – Mayer Freres & Cia e Ulen & Cia.

Com a diminuição dos estímulos de permanência na terra, pro-
cessaram-se ponderosos movimentos demográficos, provocando sen-
síveis alterações na paisagem humana, desde que recordado que o Ma-
ranhão possuíra uma população numerosa, das primeiras, no Período 
Regencial.

A média de recebimento de escravos africanos, estimadas em 
3.500 a.a., possibilitando considerar o acréscimo suplementar de força 
de trabalho adquirida no comércio interregional, e o desembarque ex-
pressivo de portugueses, que procuravam o Maranhão impulsionados 
pelos atrativos  da mercância, permitem imaginar-se o incremento de-
mográfico, mesmo relembrados o genocídio indígena e as expressivas 
taxas de mortalidade do Brasil-colonial e pós-colonial.

O estoque humano maranhense experimentou, ainda, adiciona-
mentos de contingência, provocados, para exemplificá-los, por dificul-
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dades climatéricas. A estiagem cearense de 1877 determinou conhe-
cida transposição demográfica para o Maranhão, onde os laboriosos 
migrantes, como uma frente pioneira de ocupação territorial, chegaram 
à fundação de um município, especialista em pecuária e em comércio, 
conhecedor de ascensão econômica passageira – Barra do Corda.

 Em contrapartida, com a acentuação do declínio econômico, 
começaram os movimentos demográficos de expulsão, estimulados 
pela proibição do tráfico negreiro, que facilitou a mobilidade da força 
de trabalho escrava na direção de partida das províncias do Norte, para 
o atracamento nas províncias do Sul, através de práticas mercantis 
continuadas, persistentes até a Abolição da Escravatura, nas quais o 
Maranhão destacou-se, em virtude do considerável estoque de escra-
vos acumulados nos espaços provinciais, cujas estatísticas devem ser 
consideradas como passíveis de aumento, desde que o tráfico negreiro, 
antes e depois de sua proibição, continha fluxos informais, livres de 
controles, matrículas e conhecimento do Estado.

Como a Abolição da Escravatura significou no Maranhão o aban-
dono de muitas propriedades rurais, paralelas à desorganização do 
trabalho nas lavouras e nas fazendas, aconteceram duas correntes 
migratórias representativas:

W) A tendência conjunta, de antigos senhores e de escravos, de 
marcharem a caminho de São Luís, sem que os primeiros terminassem 
a sua viagem, necessariamente na Ilha, e como desdobramento; 

 Y) A propensão exclusiva de um percentual dos antigos senhores, 
de transferirem família e investimentos, com prioridade,  para o Rio de 
Janeiro.
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No campo, como se refletiu a passagem da escravidão para o 
trabalho livre? Se se compreende como trabalho livre, a manifes-
tação de uma relação de produção onde o trabalhador direto, não 
dispondo de vínculo de propriedade com os meios de produção, 
exercita sua atividade laboriosa, recebendo em pagamento o 
salário, enquanto contrapartida da empresa e do empresário  
capitalistas, é difícil, senão impossível, encontrá-lo nas comu-
nidades rurais maranhenses pós-1888, desde que o senhor de 
escravos não foi substituído pelo empresário capitalista, mas, 
pelo coronel municipal, agenciador de trabalho e do trabalhador 
integralmente subordinados (durante a jornada de trabalho e no 
restante das relações sociais cotidianas) à sua autoridade exec-
utiva, legislativa e judiciária.

Isso é, a passagem do fastígio à miséria, no Maranhão, determi-
nou o surgimento de relações de produção peculiares, se confrontadas 
com o advento social do trabalho livre, posto que, no aspecto formal, 
a transição observada remete mais para a passagem da escravidão 
para a servidão. A consecução do processo histórico, desconhecendo 
o cartesianismo retilíneo, foi a expressão da decadência ambiental na 
totalidade da estrutura da sociedade:

- Na INFRAESTRUTURA: a decadência do patrimônio de for-
ças produtivas rurais, acompanhada de traumatismo na organização do 
trabalho, com a substituição do escravo pelo dependente,  resultando 
na diminuição da produção econômica geral, em um cenário aberto ao 
extrativismo e à coleta;

- Na SUPERESTRUTURA: a substituição social do senhor de 
escravos pelo coronel de terras, que correspondeu, na dimensão da 
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consciência, ao perecimento da visibilidade societal  dos senhores  (na 
qual havia o extremo de figuras típicas serem cosmopolitas) e à emer-
gência da visibilidade societal dos coronéis (na qual havia o costume de 
figuras típicas serem localistas).

Desta maneira, o coronel de terras (e gentes) representou a ins-
talação de uma redução temporal e espacial na concepção social do 
mundo, restrito aos limites de uma propriedade e/ou de um município.

Como a realidade é contraditória, a passagem de relações de pro-
dução sob o trabalho escravo (coisa), para relações de produção sob o 
trabalho subordinado (pessoa) representou um progresso na história 
ambiental das relações de produção, sem que a regra visível fosse a do 
trabalho livre e a do seu pressuposto: o regime do salariato. 

Decerto que trabalho subordinado é uma expressão ambígua, 
desde quando o trabalhador, excetuado o comunimalismo primitivo, foi 
sempre subordinado a um escravista, a um senhor, a um empresário 
(compreendidos como categorias sociais dominantes).

Entretanto, quando me refiro a trabalho subordinado no contexto 
maranhense de crescente miséria, admito-o como expressão da evolu-
ção contraditória das relações de produção, porque  o escravo foi, no 
Antigo Regime, um objeto de trabalho, e o não-escravo era, no 
regime recente, um agente de trabalho.

Qual o estatuto real do agente de trabalho não-escravo? O da de-
pendência social, estendida a atividade produtiva (trabalho) ao restante 
da vida cotidiana  (não-trabalho), e articulado pela vontade do coronel, 
beneficiário do monopólio  da terra, exigente de submissão absoluta 
(ou quase absoluta), em autêntico descompasso com o caráter burguês 
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do trabalho livre, no qual, terminada a jornada produtiva, não há mais 
compromissos vinculando empresários e operários (e os intermedia-
dores da relação principal), considerados sob o ângulo produtivo da 
empresa (fábrica, fazenda, plantação, comércio, serviços) e, sobretudo, 
extraprodutivo.

Como a transição maranhense foi correlata a um processo de 
esclerose econômica, as relações de produção substituídas adquiriram 
um caráter que denomino, ausente uma expressão definitiva, de  “vín-
culo de  parasservidão”, onde o coronel e os agregados, componentes 
principais das comunidades rurais, obrigavam-se, reciprocamente, à 
prestação e à contraprestação, consideradas as condições materiais 
diferentes dos coobrigados, que permitiam a supremacia  hegemônica 
do coronel de terra, como a de Domingos Pacífico Castelo Branco, nas-
cido no Piauí e radicado no Maranhão, o qual, amparado em legislação 
consuetudinária, propugnava como dever – ser primeiro dos agregados, 
“Defender a vida e a propriedade dos proprietários”5.

Devendo-se compreender a “relação de parasservidão”, enquanto 
sinônimo de vínculo de submissão integral dos dominados aos do-
minantes, nas comunidades rurais em que, ausente quase sempre o 
Estado Nacional, o seu aparente vazio era preenchido pelos serviços, 
inclusive eleitorais e políticos, do Coronel de Terras.

Os agregados recebiam do coronel a morada, uma rês (de quarta 
a oitava), sítio para cultivo e, secundariamente, pequenas e acidentais 
recompensas financeiras, mais do terreno da graça do que do dever, 
tornando agrado ou favor, o que nas relações capitalistas significa obri-
gação ou imposição.
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Afora as regalias e os deveres do compadrio, os agregados fica-
vam devendo ao coronel toda e qualquer obrigação a que os requisi-
tasse, do curral eleiçoeiro à guarda privada, descontada a condição de 
comprador e meeiro privilegiado, que o coronel, força determinante de 
preço e de medida, experimentava, com a balança das relações sociais 
pesando sempre em seu favor.

A concessão de terra de cultivo escondia um interesse recíproco, 
não dispondo o coronel do conjunto de fatores produtivos, e necessitan-
do da renda da terra – o principal meio de produção – do qual dispunha 
do monopólio, era compelido à contração de uma relação de produção 
particular, em que numerosos agregados exercitavam sua atividade 
produtiva em pequenas unidades familiares autônomas, situadas nos 
limites da propriedade rural do coronel, que recebia a contrapartida da 
renda fundiária em dinheiro, acrescentada à exploração a que, como 
comerciante fornecedor, submetia a força de trabalho dependente.

Se o problema da propriedade da terra é antigo e radical no Ma-
ranhão, envolvendo litígio dos dominantes entre si pela demarcação de 
limites dos imóveis rurais e dos  dominantes contra os dominados, pela 
expansão dos limites do latifúndio, a devorar com o convencimento da 
força a pequena unidade produtiva, é conveniente não se olvidar a rea-
ção continuada dos deserdados que têm na Balaiada um símbolo his-
tórico de combate pela terra (propriedade) e pelo trabalho (liberdade).

O Maranhão pós-1888 conheceu mais dois movimentos demo-
gráficos, seguramente os principais, com as correntes migratórias 
deslocando-se para distâncias  diferentes, estimuladas por fenômenos 
econômicos alternativos:
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M) A tendência apreciável de migrantes, vaqueiros, artesãos, an-
tigos escravos e lavradores, de aprofundarem a produção espacial ma-
ranhense, instalando-se como posseiros na frente pioneira de ocupação  
do território, reforçando o surgimento de pequenas unidades produtivas 
mais esparsas;

N) A visibilidade numerosa de migrantes maranhenses que, jun-
tamente com os cearenses, acorreram para a Amazônia, esperançosos 
de regressarem afortunados, em consequência do trabalho com a bor-
racha, o que representaria – posto que não representou – solução per-
sonalíssima de ascensão social.

Como foi amplamente referido, a Abolição da Escravatura refle-
tiu-se com determinação na organização do trabalho para a atividade 
econômica na sociedade maranhense, chegando a provocar o fenômeno 
histórico-sociológico denominado de “loucura industrial”, pelo estudio-
so Jerônimo Viveiros.

Um segmento do senhoriato – e não o conjunto do senhoriato 
– que subsistiu  à derrocada da escravidão  e do monarquismo, foi com-
pelido  a desaparecer, enquanto materialidade da figura-módulo de se-
nhor, necessitada do complemento – de escravos – tornada impossível, 
com a emergência conjugada da Abolição e da República.

Desapareceu renascendo – eis uma peculiaridade relevante, na 
história da burguesia maranhense, integrante da história da burguesia 
brasileira – na medida em que a hecatombe da condição de senhor 
permitiu a um segmento minoritário sobreviver materialmente, renova-
do na condição de burguês,  inaugurada com a repentina implantação 
de um patrimônio industrial no Maranhão, que conheceu, agrupado os 
números, a seguinte configuração distributiva:
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TABELA 7
EXPRESSÃO QUANTITATIVA DO PARQUE INDUSTRIAL MARANHENSE 
PÓS-1888
TIPO ATIVIDADE NÚMERO DE

ESTABELECIMENTOS
Fiação e Tecidos de Algodão 10
Fiação de Algodão 1
Tecidos de Cânhamo 1
Tecidos de Lã                 1
Tecidos de Meias 1
Fabrico de Fósforos      1
Fabrico de Chumbos e Pregos  1
Fabrico de Calçados 1
Produtos Cerâmicos     1
Pilar Arroz                   4
Pilar Arroz e Fabrico de Sabão            2
Fabrico de Sabão                        1
Fabrico de  Açúcar e Aguardente 2
TOTAL       27

FONTE: Viveiros, Jerônimo. História do Comércio do Maranhão, v. 2, ps. 558-59.

As fábricas foram situadas em  Codó, Caxias e, principalmente, 
em São Luís. No parque industrial, predominou o caráter têxtil, desde 
que, da totalidade das fábricas instaladas, 50% concentravam-se nos 
segmentos de fiação e de tecidos. Os estabelecimentos  de fiação e de 
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tecidos de algodão, os principais, dispunham de um capital agregado 
de 13.150 contos, a significar uma resistência  alternativa à derrocada 
da economia maranhense, em abstrato, porque, irrefletida a capacidade 
provincial de endividamento e, sobretudo, a possibilidade de absorção 
orgânica da indústria, instaurada repentina e abruptamente, por antigos 
senhores ruralistas-comerciantes, na paisagem produtiva timbirense, 
onde havia o predomínio agrícola a experimentar uma transição vio-
lenta do fastígio à miséria e onde retrogradava a capacidade produtiva 
agropecuária.

Convindo, todavia, destacar-se a modificação dos componentes 
sociais da estrutura da sociedade em questionamento, ocorrida com 
a hecatombe pós-1888, com a passagem do caráter elitário ao com-
ponente classista, que representou a instauração material de uma 
diferenciação mais numerosa de agentes sociais, suplantada a antiga 
hierarquia funcional, composta da elite (de senhores) e da massa (de 
escravos), com a intermediação dos segmentos dos pobres e livres, 
pela renovação, no decorrer da hecatombe, do panorama da estratifica-
ção social, definido pelos seguintes integrantes fundamentais:

_ URBANOS: 1) burguesia industrial- comercial- financeira; 2) 
camadas intermediárias; 3) classe operária; 4) desclassificados das 
cidades;

_ RURAIS: 5) coronelato agrícola-pecuário; 6) lavradores in-
dependentes; 7) lavradores dependentes (ou em “parasservidão”); 8) 
desclassificados dos campos.

Quanto às forças produtivas, cresceram nas sociedades urbanas 
e decresceram nas comunidades rurais, provocando alterações consi-
deráveis, como a  substituição da referência sociocultural dos senhores  
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pela dos negociantes emergentes, renovando a camada comercial-fi-
nanceira que, como a dos pecuaristas, adequava-se antigamente  à 
supremacia econômica, política e ideológica dos senhores de escravos.

Houve, pois, uma composição material e imaterial dos industriais, 
comerciantes e financistas, reunidos sob interesses semelhantes, ins-
tauradores de uma ótica negocial, ainda relacionada com o consumo 
conspícuo dos senhores do Antigo Regime, haja vista a existência do 
vínculo original senhores – burgueses.

Com os agricultores e pecuaristas processou-se um fenômeno  
de retrocesso, portador de caracteres particulares, na medida em que, 
decomposta a referência sociocultural dos senhores, não adquiriram, 
como os citadinos, ainda mesmo que artificiais e embrionários, os con-
tornos definidores de uma consciência negocial moderna.

No complexo embrionário de classes sociais, as camadas in-
termediárias foram ganhando consistência, determinada pela prática 
material de agenciadores da máquina do Estado, e anunciadora da par-
ticipação social conhecedora de especificidades, do que seria, como é, 
a classe média brasileira.

E, renovação substantiva, a variação dos lavradores, crescidos 
sob signo comunitário de negação- procura da terra de trabalho, em 
uma estrutura fundiária intocada de redefinição dos vínculos dominan-
tes de propriedade, excludentes de uma organização alternativa (e mais 
produtiva) do trabalho rural.

Foi uma renovação substantiva, comparada ao surgimento multi-
plicado do operariado, existente  enquanto segmento de trabalhadores 
gráficos, desde o Antigo Regime, e, a caminho de uma consolidação 
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qualitativa, em decorrência imediata da derrocada pós-1888, que foi 
conseguida no decorrer da implantação dos estabelecimentos manu-
fatureiros, geradora de uma classe operária à distância dos agentes 
diretos anarquistas, na organização dos movimentos constantes da 
trajetória configurada pela intervenção dos trabalhadores de fábrica na 
realidade social maranhense da Primeira República.

A história da sociedade maranhense, com a transição pós-1888, 
começou a ser a expressão estrutural dos macrogrupos sociais alis-
tados, com interesses econômicos complementares ou antagônicos, 
concentrados na ou retirados da dinâmica política. Não considerá-los 
terminaria por significar a escritura da história social sob a perspectiva 
esdrúxula da biografia etérea de singularidades, como se não fossem, 
estes supostos nefelibatas indivíduos sociais, regulados pela e regula-
dores da densidade do agir humano coletivo, consequente da organiza-
ção, reprodução e transformação de uma estrutura social.

 A principal liderança política do Maranhão na Primeira Re-
pública, Benedito Leite, que, fechando os números, governou os ma-
ranhenses, governando os Governadores e a administração estatal por 
uma década e meia, é uma comprovação da instalação dos conteúdos 
sociais  dos macrogrupos na atividade política, ressalvada a peculia-
ridade de esboçar convicção no evolucionismo progressista, egresso, 
quanto a si, da vinculação com a Escola do Recife. Nascido abastado, 
terminou na  pobreza, e, consoante Jerônimo Viveiros, em sua trajetória 
pública há o indicador curioso de ter financiada a sua carreira política 
por um irmão senhor-de-engenho, o coronel José Leite, pois,
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“Homem econômico e de viver modesto, sua 
bolsa estava sempre ao dispor do grande 
chefe político, e quando este morre, deixando 
a família na pobreza, é ele quem paga suas 
dívidas”6. 

Se, no âmbito da família, houve um coronel com recursos econô-
micos à disposição do chefe político, na esfera da comunidade  mara-
nhense não faltaram os coronéis, garantindo o controle dos municípios 
à oligarquia de Benedito Leite, para que, manipulada a máquina do 
Estado, a política dos Governadores legitimasse o Presidente da Repú-
blica, através do comportamento conveniente das bancadas  estaduais, 
formadoras do Congresso Federal, aprovando os projetos de interesses  
para a sustentação do Poder Executivo.

Isto é, Benedito Leite foi o instante maranhense de composição 
da política dos Governadores. A contrapartida recebida foi o automáti-
co reconhecimento federal da legitimidade das oligarquias estaduais 
que  estivessem com a máquina do Estado sob controle. Procedimento, 
aliás,  repetido no contexto estadual, no movimento coonestador do 
coronelismo municipal dominante, alicerce do sistema de interdepen-
dência, mediado pelas  oligarquias estaduais relacionadoras do Coronel 
da Terra com o Presidente da República e resultante no controle do 
Poder Executivo, sob a liderança hegemônica de São Paulo (agricultura 
do café) e Minas Gerais (pecuária bovina).

A fórmula do Presidente Campos Salles terminou por assegu-
rar a precária estabilidade política republicana. O modelo artificial foi 
eliminando, na sua funcionalidade, os confrontos existentes na hie-
rarquia política oligárquica  – eleição, diplomação e reconhecimento. 
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Eliminado, mas não extinguindo, conforme a experiência do mandato 
senatorial de Colares Moreira Júnior, e sobretudo, o mandato gover-
namental de Luiz Domingues, comprovaram, desde que tiveram que 
resistir, em respectivo, a violentos esforços articulados com propósitos 
de contestação e de depuração, estribados em conjunturas federais que 
os favoreciam, como a simples projeção de um amigo à Presidência da 
República, circunstância também suficiente à provocação de retroces-
sos na autonomia das unidades da Federação.

 A quem reflita sobre sedimentação do regime republicano no 
Maranhão, não poderá escapar o estabelecimento de alianças regio-
nais, como um instante político necessário à definição dos acordos na-
cionais. A tentativa de organização parlamentar de um Bloco do Norte 
foi o argumento que mais suscitou a aproximação de oligarcas per-
nambucanos, de expressão regional e nacional, da política maranhense, 
como o Barão de Lucena, José Mariano e Rosa e Silva.

Apenas para exemplificar, Benedito Leite, sensivelmente arredio 
a Pinheiro Machado, sempre preferiu consorciar-se a Rosa e Silva, com 
quem dividia a liderança parlamentar do Bloco do Norte. Pelo exposto, 
transparece como evidente exagero, reiteradas afirmações de Cruz Cos-
ta, atestando a submissão de todas as oligarquias estaduais ao caudi-
lhismo de Pinheiro Machado, quando é consabida a privação voluntária 
de Benedito Leite ao Ministério da Agricultura, oferecido por Afonso 
Pena, que pretendia inaugurá-lo, sob a alegação de sua insubmissão ao 
beneplácito de Pinheiro Machado.

O político maranhense de relevância, afeiçoado a Pinheiro Ma-
chado, com certeza foi Urbano Santos.  Como as relações primárias 
era capacitadas a, abruptamente, desequilibrarem as conjunturas po-
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líticas estaduais, todas as lideranças procuravam a retirada máxima 
de vantagem, em decorrência da ocupação por um correligionário da 
Presidência da República. Dessa maneira, é possível relacionar-se os 
políticos maranhenses  Benedito Leite (a Afonso Pena); Urbano Santos 
(a Wenceslau Braz); Costa Rodrigues (a Nilo Peçanha). Não obstante 
os vínculos aludidos, a participação dos recursos federais era escas-
sa, no cofinanciamento da administração estadual, e até mesmo, no 
cumprimento  de programa de competência federal, como a construção 
de linhas telegráficas, para a qual, consoante Jerônimo Viveiros, “o Ma-
ranhão teve de concorrer com 50% das despesas e houve  uma ocasião em 
que o Governo da União chegou a dever, ao estado – 250 contos de réis”7.

Benedito Leite, liderança emergente  em paralelo ao declínio 
econômico  estadual, sem a compensação de investimentos públicos 
federais significativos, procurou reverter a situação do Maranhão no 
compasso dos pensamentos filosóficos com que contatara,  acadêmico  
ainda, na Faculdade de Direito do Recife. Demonstrou abertura e acata-
mento a numerosas propostas  do planejamento setorial, originários de 
indivíduos e de entidades, as quais chegaram a ser portadoras de prog-
noses felicíssimas, sobre a conveniência de direcionar-se a poupança 
do Estado em investimentos basilares, ou estruturantes, reconhecidos 
como de altíssima inteligência, sob critérios do planejamento global 
contemporâneo.

 Convindo destacar-se ainda os argumentos favoráveis à 
construção da Estrada de Ferro São Luís – Caxias e do Porto do Itaqui, 
originários de entidade de classe – a Associação Comercial do Mara-
nhão – e dirigidos em memorial ao Senador Benedito Leite (e à bancada 
maranhense), persistentes na afirmação de que pela
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“futura via-férrea há irá transitar em grande 
parte do comércio no centro-norte  do Brasil, 
e terá como término o Porto do Itaqui, que 
apenas dista oito quilômetros desta cidade e 
que é o mais obrigado do Brasil”8.

Foi antevista a relevância do Porto do Itaqui, que poderia vin-
cular-se por estradas ferroviárias ao Norte do Brasil, destacando-se 
Pará, Goiás e Ceará como roteiros a serem privilegiados em sentidos 
diferentes, e que, completadas as possibilidades, tinha condição de ar-
ticular-se por estradas marítimas aos portos nacionais do Sul do Brasil 
e aos negócios internacionais. O engenheiro Palmério Cantanhede  foi 
o principal  visionário, escolhendo onde deveria ficar situado o Terminal 
Ferroviário de São Luís, acreditando na Ponte sobre o Estreito dos Mos-
quitos, projetando o roteiro da Estrada de Ferro São Luís – Caxias, in-
centivando a construção do Porto do Itaqui e vinculando-se à edificação 
da Ponte sobre o  Rio Bacanga, pois, observada a penetração da crise 
estadual, e recusadas as explicações de aparência, denunciava  àquela  
altura:“Estamos ameaçados de ficar sem porto, sem vias de transporte e, 
por  conseguinte, sem comércio e sem rendas para o Estado”9.

Benedito Leite, motivado ao extremo, apresentou projeto ao Se-
nado da República, defendendo a construção da Estrada de Ferro  São 
Luís-Caxias e foi vitorioso, vinculando-se como Senador e como Gover-
nador, ao processo administrativo de tentativa de renovação material 
do Maranhão. Dispunha ele, na questão ferroviária, de um argumento 
fundamental – o da divisão quilometragem “ferroviária –  territórios 
estaduais”. Era uma divisão muito desigual, havendo unidades da Fe-
deração sem um quilômetro  de estrada de ferro. O político maranhen-
se apresentou estatística e, descontada a Estrada de Ferro Central do 
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Brasil (que trafegava o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Minas Gerais),  a distribuição dos quilômetros de estrada de ferro pelas 
unidades da Federação apresentava os números seguintes:

TABELA 8
SITUAÇÃO DO MARANHÃO NO PANORAMA FERROVIÁRIO DO BRASIL

ESTADOS  TOTAL CONSTRUÍDO
KM

Rio Grande do Sul   1398
Bahia  1040
São Paulo                                  928
Pernambuco 651
Ceará     513
Rio de Janeiro                                                    504
Paraná   416
Alagoas  266
Minas Gerais                             252
Paraíba   141
Rio Grande do Norte      121
Santa Catarina                      116
Distrito Federal             85
Maranhão    78
Espírito Santo             38
TOTAL  6547

FONTE: Viveiros, Jerônimo. Benedito Leite - um verdadeiro republicano. p. 207.
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Na administração de Benedito Leite as contradições da realidade 
maranhense manifestaram-se de maneira aguda, conflitando o espí-
rito de renovação com as condições materiais disponíveis à execução 
da recuperação ambicionada. As alternativas empreendidas, ao privi-
legiarem as realizações planejadas, não cogitaram com o necessário 
comedimento, sobre a capacidade de resistência da sociedade e de 
embargo do Estado, sem salário mensal e com débitos acumulados, 
respectivamente.

 As polêmicas não faltaram, alimentado o jornalismo parti-
dário, no “Federalista” (Partido Federalista) e na “Pacotilha” (Partido 
Republicano), sob a responsabilidade direta dos chefes situacionista 
(Benedito Leite) e oposicionista (Costa Rodrigues).

Redigido por Fran Paxeco, Luso  Torres, Barbosa de Godois, Agos-
tinho Reis, Clodomir Cardoso (e outros) o jornal de Costa Rodrigues, ou 
seja, a “Pacotilha”, escreveu uma página notável na história do perio-
dismo político  maranhense.

 Em compensação, Benedito Leite chefiava uma constelação 
de escritores maranhenses renomados no Brasil, aos quais distribuiu 
mandatos políticos e sucesso burocrático, bastando recordar-se Coelho 
Neto, Graça Aranha, Arthur Azevedo e Dunshee de Abranches, que foram 
de Deputados Federais a Ministros Plenipotenciários, e não lhe faltaram 
quando requisitados, em recompensa, quase sempre, à condição parla-
mentar adquirida sem campanha  eleitoral, sob a proteção do político  
federalista. Homenageado no Rio de Janeiro, registrou Benedito Leite:

“Houve muita gente e gente alta. Toda a 
literatura maranhense compareceu. Quem  me 



224

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

saudou foi o Coelho Neto, num brilhantíssimo 
discurso. Tive que falar depois dele e no meio 
de todo  aquele  pessoal”10.

Tratava-se, pois, de um círculo mutualista de proteção para  a 
ascensão política e administrativa, interessante a políticos e a inte-
lectuais.  Analisando-se com cuidado, terminará inevitável verificar-se, 
com facilidade, a dependência do intelectual maranhense, radicado 
no Rio de Janeiro, em relação ao político maranhense, prestigiado na 
Capital Federal. Um ator político como Benedito Leite, ao condensar 
uma oligarquia estadual, transformava-se em um conviva do Presidente 
da República, com direito costumeiro a exercitar os mecanismos tra-
dicionais da proteção, dos pedidos, dos favores, das nomeações, das 
exceções etc.

O trabalho intelectual contemporâneo a Coelho Neto, Arthur e 
Aluísio de Azevedo e, até mesmo, a Humberto de Campos, estava cer-
cado de circunstâncias extorsivas, com os intelectuais sobrevivendo 
do jornalismo e do professorado, e acedendo à exploração dos livrei-
ros-editores, na esperança de,  usufruindo do sucesso, conseguirem o 
emprego público sonhado.

Os intelectuais maranhenses, experimentando circunstâncias 
semelhantes, ao submeterem-se ao patronato político, estavam apos-
tando em uma solução individual para os problemas angustiantes da 
sobrevivência. Os depoimentos de Coelho Neto (CN), Aluísio de Azeve-
do (AA) e Humberto de Campos (HC) explicam, mas, não justificam, a 
negociação política, cuja moeda de troca era a colocação à disposição 
do poderoso do dia da arte de escrever, sobretudo, de forma elogiosa, 
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coisa que já Nicolau Maquiavel tentara em Florença com a constelação 
familiar dos Médici:

– “Preciso de relativo conforto, preciso rodear 
os meus filhos de bem-estar. Trabalho! Creio 
que só a tenacidade e o querer  têm obstado a 
minha morte. Hei de ir até o fim com o prazer de 
ter pago sempre as minha dívidas”11. 

– “De letras estou aqui. Meu ideal é um 
emprego público, coisa aí como amanuense ou 
escriturário com vencimentos certos”12.

 – “Tive, de então para cá, de lutar penosamente 
pela subsistência, mantendo-me, e a  uma 
família numerosa, exclusivamente com o 
trabalho de minha pena. Os meus dias, as 
minha horas, os meus minutos, passaram a ser 
convertidos em pão ”13.

Na estrita dependência da ressonância nacional conseguida, 
pressionavam os intelectuais as lideranças políticas. A fórmula de 
satisfazê-los, no estilo de condução de Benedito Leite, era a  da ro-
tatividade parlamentar, entremeada pela conquista de postos diplo-
máticos. Na colheita dos dividendos, a liderança política, ao proteger 
intelectuais  renomados (e, quase sempre sub-remunerados), adquiria 
relevância e legitimidade,  como um espírito magnânimo reconhecido 
nacionalmente. Para comprovação do exposto é  suficiente recordar-se 
as circunstâncias do lançamento da candidatura  de Coelho Neto ao 
parlamento: foi realizada por Benedito Leite, que, conforme Jerônimo 
de Viveiros,
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“sentiu-se feliz quando, banqueteando em seu 
salão de leitura os jornalistas da comitiva de 
Afonso Pena, lançou, num discurso de verdadeiro 
estadista, a candidatura de Coelho Neto a um 
dos lugares de nossa representação na Câmara 
Federal, o qual passaria sucessivamente a ser 
ocupado pelos filhos do Maranhão, que se 
distinguissem nas letras nacionais”14.

Era um ato político o iluminismo de Benedito Leite, desejoso, ain-
da, de incorporar a ressonância de Arthur Azevedo e de Graça Aranha à 
representação parlamentar do Maranhão. O comportamento de Coelho 
Neto, de típica aderência comprometida, e transpirando à expressão 
de mínima autonomia personalista no exercício do mandato de repre-
sentação parlamentar, é um indicador da supremacia do chefe polí-
tico, representado nos representantes de uma unidade da federação. 
O relacionamento de Coelho Neto e de Benedito Leite é um indicador 
espetacular de  um instante da organização política, em que o intelec-
tual-político submetia-se ao político-intelectual, necessitado do sufrá-
gio particular do chefe para  ascensão à carreira política, que deveria 
ser agradecido, nos termos da correspondência de Coelho Neto para 
Benedito Leite: “fico atento ao seu aceno como soldado que pede o posto 
de maior risco, não porque se julgue o mais bravo, senão para que prove ser 
dos mais dedicados”15.

Era veneração. Atitude, aliás, que não foi privativa de Coelho 
Neto. Quando começaram as críticas repetidas, apontando as dispa-
ridades dos pequenos recursos financeiros do Maranhão e da monu-
mentalidade executiva da administração Benedito Leite, não faltaram 
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os reparos defensivos, provenientes da autoridade dos intelectuais, 
solidários ao chefe político.

As finanças estaduais, de há muito combalidas, eram o reflexo da 
decadência  econômica por que atravessava a sociedade maranhense. 
A intervenção de Benedito Leite, quando direta e pessoal, processou-se 
em um instante crítico, sob o símbolo da determinação imperiosa de 
revertê-lo, inaugurando circunstâncias favoráveis ao moderno cresci-
mento econômico. A vontade esbarrou nas condições objetivas da reali-
dade histórica, não faltando quem, como Arthur Azevedo, explicasse: “O 
Dr. Benedito Leite, mesmo errando, se errou, teve em mente a civilização, o 
progresso e a grandeza da nossa terra”16.

Esclareço pretender apenas revelar como foram articuladas as 
cadeias de dependência, fenômenos sociais transcendentais às von-
tades dos indivíduos, que são os realizadores pessoais da história co-
letiva, enquanto expressão de macrogrupos concretos, condicionados 
estruturalmente. Transparece, de resto, uma considerável vocação de 
estadista em Benedito Leite, vencido pelo obstáculo de um prematuro 
desaparecimento, que provocou um abalo sísmico na dualidade sobre-
vivente na situação política do Maranhão, com a exclusão traumática 
de Artur Colares Moreira e a definição da ascensão de Urbano Santos à 
chefia partidária e política provincial.

O estado financeiro maranhense não constituiu novidade para 
Benedito Leite. Acostumado A debatê-lo, no exercício das atividades 
parlamentares, estava vinculado, outrossim, à realidade da máquina  
do Estado, através da costumeira ascendência praticada sobre os cor-
religionários escolhidos para o desempenho da Primeira Magistratura. 
Desde há muito, pois, Benedito Leite tinha absoluta consciência de que, 
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como afirmava, o “Estado do Maranhão tem lutado com dificuldades quase 
invencíveis na organização de suas fontes de receita”17.

Sem resignação para com a decadência do Maranhão, procurou 
o homem público reerguê-lo, segundo  a sua determinação subjeti-
va, experimentando com denodo o destempero de realidade objetiva. 
Avançando-se sobre o território onde é possível detectar a digital do 
indivíduo, em resposta personalista aos condicionamentos históricos, 
permitida àquele  integrante de um macrogrupo social, percebem-se os 
caracteres distintivos de Benedito Leite. 

Não foi esse homem de Estado republicano, para exemplificar-se, 
um praticante da antiga (e continuada) corrupção administrativa brasi-
leira. Há testemunhos de adversários vigilantes, atestando-lhe a inco-
mum conduta íntegra, na condução da máquina do Estado. Consoante 
registrou  o periódico político oposicionista, houve quem separasse os 
recursos financeiros do Estado das necessidades materiais da família, 
praticando uma ruptura  elementar, porque “o Dr. Benedito Leite é, abso-
lutamente, incapaz de lançar mão dos dinheiros públicos para suas despesas 
domésticas”18. 

 Benedito Leite foi um dirigente do Maranhão que, no Governo do 
Estado, não edificou e não multiplicou patrimônio particular, quando 
imperava como o príncipe do mandonismo provincial.

Houve probidade administrativa no Maranhão – foi um in-
forme recolhido na realidade empírica, que só poderia impressionar, 
como impressionou, um adversário político como Viriato Corrêa, para 
quem Benedito Leite governou o Maranhão em proporção comparável a 
Napoleão ao governar a França: governou como um todo poderoso, ma-
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nobrando criaturas. Ao ter sentimentos de que outro, e não semelhante 
barro, o plasmara.

Viriato Corrêa, escrevendo da perspectiva do princípio do século 
XX, ao considerar Benedito Leite uma vocação de estadista, ressalvou 
que o mesmo deveria dirigir, com o dinamismo característico, não o 
pauperismo do Maranhão, mas, realidades riquíssimas como São Paulo 
e como o Amazonas. E, no arremate, proclamou que Benedito Leite “Ti-
nha a utopia de pôr o Maranhão ao lado dos Estados mais ricos e prósperos 
do Brasil”19.

O substituto de Benedito Leite na liderança  partidária foi Urba-
no Santos, maranhense prestigiado nos arraiais da política nacional, 
onde se desincumbiu com sucesso das responsabilidades de Ministro 
de Estado e Vice-Presidente da República. Foi, em pessoa, Governador 
do Maranhão, e procurou estruturar a política estadual sob o imperativo 
da convivência pacífica, com as diferenças partidárias liquidadas, na 
prática, pela composição pluralista das principais possibilidades em-
pregatícias e da participação dirigente na política e na administração 
da terra timbira.

A coligação administrativa, proposição de Urbano Santos, funda-
mentava-se na constatação da inexistência de diferenças ideológicas, 
no empirismo da política estadual, que afastassem a perspectiva de 
conciliação das correntes litigantes, não permitindo a conjugação par-
tidária na condução da máquina do Estado.

A administração de Luiz Domingues, encontro da divergência para 
sedimentar a convergência, terminou na exacerbação das diferenças. 
Não as doutrinárias, porém, as de interesses personalíssimos, escuda-
dos em argumentos de aparência, autênticos panos de toureiros a tre-
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mular no vácuo. Em abstrato, a mobilidade tradicional dos programas 
dos partidos políticos permitia a unificação das correntes em confronto.  
Concretamente, todos os esforços foram baldados, com o desapoio e o 
rompimento manifestos de Costa Rodrigues com Luiz Domingues.

Urbano Santos, entusiasta da unidade, reconheceu o fracasso. 
Como Benedito Leite, ele foi um apaixonado da evolução pelo progresso. 
Estremeceu Urbano Santos a convivência dos políticos com os intelec-
tuais, preterindo Coelho Neto, e lançando Marcelino Machado, genro 
de Benedito Leite, candidato a  Deputado Federal: os protestos foram 
nacionais. Urbano Santos ambicionou, pois, sem vitória, a evolução dos 
costumes políticos maranhenses, e confessou:

“É certo que trabalhei para reunir os nossos 
partidos. (...) Então afigurou-se ser possível, 
esquecidas essas rivalidade, a união de todos 
os maranhenses ao redor de um objetivo 
comum: o progresso do Maranhão”20.

Homem situado, ou condicionado pelas circunstâncias como os 
demais, Urbano Santos alimentou a política familista. As expressivas 
relações primárias determinaram uma reviravolta na composição par-
tidária maranhense, desde que, como se fosse a Ordem Pública uma 
capitania hereditária, era costume do titular a preparação do sucessor 
à liderança patrimonial e donatária, para a reiteração da presença do-
minante do complexo parental no centro do poder.

As peculiaridades da organização política oligárquica determina-
ram o surgimento de dois candidatos à sucessão da liderança, no Parti-
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do Federalista: tanto Magalhães de Almeida (genro de Urbano Santos), 
quanto Marcelino Machado (genro de Benedito Leite).

Foi resolvido o dilema sob inspiração familista: genro por genro, 
ascendeu Magalhães de Almeida, determinando o declínio no índice de 
coesão partidária, seguido de uma ruptura profunda, qual seja, a da 
retirada de Marcelino Machado do Partido Federalista, levando consigo 
o patrimônio simbólico de Benedito Leite e fulminando um pacto inter-
pessoal nascido entre os dois próceres nos verdes anos, e reforçado por 
meia década de convivência na Faculdade de Recife, até que chegassem 
ambos à formatura na Turma de 1882.

Não conseguindo Marcelino Machado a sucessão partidária si-
tuacionista, logrou êxito na herança do espólio de Costa Rodrigues, no 
Partido  Republicano, de tradição oposicionista, o que apenas demons-
tra a condição de trincheiras de conveniência dos programas partidá-
rios, submissos aos interesses individuais e às acomodações heterodo-
xas reclamadas por quaisquer conjunturas oligárquicas.

Desta maneira, os entreveros das correntes políticas, lideradas 
por Magalhães de Almeida e por Marcelino Machado terminaram  por 
consumir, quase que por completo, o restante da história política do 
Maranhão, na Primeira República.

Os intelectuais, contudo, não se desligaram da política partidá-
ria. Aqueles que migraram para o Rio de Janeiro, em particular, não se 
dissociaram da saudade da terra maranhense, escrevendo, como tributo 
ao deslocamento geográfico, de vez a vez, a sua “Canção do Exílio”, 
expressão máxima do destino externo da cultura dos nascidos no Ma-
ranhão – que lhes competia reiterar, em homenagem a uma constante 
histórica por si vivenciada, geração após geração.
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Arthur Azevedo, de há muito radicado no Rio de Janeiro, foi ex-
pressão de contundente saudade do Maranhão, quando a conquista da 
glória literária condenava-o, como condenou, à distância da terra ama-
da.  Em recepção comemorativa à chegada de Benedito Leite à Primeira 
Magistratura maranhense, o teatrólogo e contista declamou um soneto 
dedicado ao político federalista, que o considerou “magnífico, de onde 
escapou uma angustiante passagem biográfica:

“Política não tenho, nunca tive:
Sou maranhense apenas, e desejo
Ditosa a terra onde o primeiro beijo
Me deu a Mãe que é morta e ainda em mim 
vive. 
Embora a sorte de voltar me prive 
Ao Maranhão, a todo instante o vejo, 
Como se lhe pisasse o benfazejo
Solo saudoso onde meu berço tive.
Vais governá-lo! És forte, e, na verdade,
Sabes domar paixões e enfrentar crises;
Paga, pois, este amor e esta saudade!
Faze-nos grandes, faze-nos felizes,
Porque, trazendo-te a Imortalidade,
Nós contamos que tu te imortalizes”21. 

A justificativa da retirada do Maranhão era a da perspectiva do 
reconhecimento nacional, oferecida pelo Rio de Janeiro, sempre vanta-
joso, se contraposto a São Luís, onde a mordacidade dominante escar-
necia os intelectuais que criticavam a arrogância  presunçosa da abe-
lha-rainha do dia, da estrutura da sociedade em questão, que pensava a 
si mesma como se fosse aristocrática, guardando para o circulo de ferro 
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o direito natural ao controle e ao exercício do poder. De mais a mais, 
no soneto arthursiano transpareceu ainda uma rotunda vinculação de 
intelectuais e de políticos com o imaginário da grandeza da epopeia da 
terra e da gente, imortalizados ambos no panteão reprodutivo de uma 
destinação especial para a permanência na galeria da glória, sob os 
auspícios da eternidade.    

A trajetória provinciana de Aluísio Azevedo, carregada de comba-
tes, ácidas campanhas e de ressentimentos, muitos dos quais justifi-
cados, é o atestado da dificuldade do conviver e do permanecer em São 
Luís, circundada, e a envolver todos os dissonantes renovadores, nos 
terrenos escorregadios da sátira e do sarcasmo das polêmicas carnais, 
de tirar pedaços e de ferir a alma.

Coelho Neto, no romance A Conquista, foi um intérprete suges-
tivo e competente da desilusão de São Luís e do deslumbramento do 
Rio de Janeiro, presente na realidade e no imaginário dos intelectuais 
maranhenses.

Aluísio Azevedo foi retratado como o romancista  Ruy Vaz, des-
locado do Maranhão – terra de arroz, algodão e escritores – para o Rio 
de  Janeiro, segundo o roteiro ancestral, em epígrafe descrito como 
recorrente. 

Desenraizado, mais exatamente, de São Luís, onde combatera, 
com a virulência do guerreiro sangrado, mas caído em pé, como re-
sultado da publicação de O Mulato, que provocou o advento à super-
fície, dos preconceitos reinantes nos estratos superiores da sociedade 
maranhense. Ao receber a visita do admirador Anselmo, estudante 
maranhense e candidato ao ofício literário, Coelho Neto antecipou, em 
excelente síntese, muito da narrativa:
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“Sentaram-se os dois e Anselmo pôs-se a falar 
saudosamente da terra amada e longínqua, 
berço de ambos, província farta que é um celeiro 
e um Parnaso onde, com a mesma exuberância, 
pululam o arroz e o gênio: terra de algodão e de 
odes d’onde, com ingrata indiferença, emigram 
os fardos para os teares da América e os vates 
para a Rua do Ouvidor; terra das líricas, terra 
das palmas verdes, terra dos sabiás canoros”22.

Confundidos ode e gênio, arroz e algodão. Eis a súmula da mara-
nhensidade. E registrada a denúncia do espírito pequeno dos poderosos, 
adversários da independência de expressão. Quando Anselmo, perce-
bendo a distância do escritor, interroga-o sobre o que está pensando, 
Ruy Vaz permite a aparição de todos os fantasmas alimentados pelo 
ressentimento, ao responder: “Na minha terra. Enfim... que  hei de fazer 
se o coração entende que, apesar de tudo, hei de ter saudades dela”23. Era 
a ambiguidade do amor ferido, com o coração rasgado, mas pulsante e 
afetuoso, a distinguir certas gentes da “alma profunda” da terra. 

O apesar dos pesares, obtendo ressonância no vigilante Anselmo, 
motivou-lhe a curiosidade. De pronto, requereu argumentos e explica-
ção para o ressentimento transparente, que levava de vencida a obscura 
construção  da resposta enigmática. Indagado, o romancista Ruy Vaz 
preparou uma resposta lapidar, mistura de réplica e de provocação, ca-
pacitada a estimular a reflexão: “Se tenho alguma queixa?! Da terra, não: 
dos homens, muitas”24. Nisso residia à distinção capital.

O conteúdo da ecologia intelectual concentrou-se na pedagogia 
dirigida a Anselmo, ambiciosa de desiludi-lo da esperança de sobre-
viver da literatura: se tentasse, morreria, não viveria, das letras. No 
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ciclo monárquico, integrar a república das letras, artes e ciências era 
privilégio de uma mais do que escassa camada, quase sempre à sombra 
do Poder Imperial.    

Era  precária a situação material do escritor. O fascínio pelo Rio 
de Janeiro escondia o cotidiano de violenta perseguição à sobrevivência 
em ambiente hostil. Esfomeado de glória, e mais glória, o intelectual 
era o homem dos sete instrumentos, muitos dos quais desafinados pela 
falta de tempo de maturação, em número significativo de escritores, 
sonhando com a glória que lhe fosse sinônimo de estabilidade financei-
ra, sob a proteção da máquina do  Estado.

O convívio dependente com políticos renomados era um progres-
so material para os escritores. O Rio de Janeiro, antiga Capital Federal, 
permitia a interação com os chefes políticos, aproveitada como um me-
canismo de estabilidade individual, em que muitos exceliam já como 
escribas laudatórios, muito embora pudessem ser virtuoses.  

Ruy Vaz tipificava a realidade. Aluísio Azevedo escrevera O Mula-
to, considerado um livro maldito e repudiado pela sociedade dominante  
do Maranhão. Não obstante, em um mês, foram vendidos mil exempla-
res, e o escritor recebeu saudação triunfal do Rio de Janeiro. Em conse-
quência, com o produto da vendagem do livro, começou a enamorar-se, 
com obstinação, do pensamento de transferir-se, “para o Rio, a cidade 
ideal dos que têm  n’alma uma aspiração” (acrescentou Coelho Neto) “e 
como ele a divisava através da fantasia”25.

Claramente, a narrativa de Coelho Neto colocou, sem o pre-
tender, o problema da reverência ao Grupo Maranhense, responsável 
pela inauguração da Atenas Brasileira. Não foram esquecidas as 
circunstâncias da educação maranhense de Ruy Vaz: o Grupo Mara-
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nhense  transfigurado em indivíduo, Coelho Neto esclareceu que Aluísio 
Azevedo, na mocidade, “no Liceu escutava a palavra lenta de Sotero, o 
mestre amigo que sabia de cor Horácio,  Ovídio e Virgílio”26.

Se São Luís era o ressentimento, o Rio de Janeiro era a pers-
pectiva. Quem, ao que parece, não experimentou contingências seme-
lhantes, na caminhada de necessidades até a afirmação cultural no 
Rio de Janeiro, foi Dunshee de Abranches, um originário, socialmente, 
de  estrato com sólidos recursos financeiros, que  conseguiu preservar 
uma independência de interpretação da realidade, sem absorver-se no 
convívio diluente com Benedito Leite.

Dunshee de Abranches foi um político por vocação e um vigoroso 
analista social. Tinha – exceção ao costume – alternativas da sobrevi-
vência, e não desfrutou da militância  parlamentar como que segurasse, 
extenuado pelo naufrágio cotidiano, a tábua de salvação do progresso 
material.

Com peculiaridade, o internacionalista maranhense, ao refletir 
sobre a trajetória da representação política timbira, considerou-a defi-
nitiva no Império, quando a balança registrava as presenças ressonan-
tes de Vieira da Silva, Gomes de Castro e Franco de Sá, e, em contra-
partida, declinante na República, quando a política provincial começara 
a ser tutelada por Pernambuco. Dunshee de Abranches, ao considerar 
acidental a investidura de Benedito Leite na liderança política do Mara-
nhão, estribada na sequência de deposição de Governadores, assegurou 
que, sobre todas as cabeças,  com o Bloco do Norte, “Rosa e Silva 
começou a pôr e a dispor dos destinos dos maranhenses”27.

O comportamento costumeiro era o de submissão integral ao 
chefe político. Entretanto, e pelas peculiaridades referidas, tudo apa-
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renta que Dunshee de Abranches foi um chefiado singular, com reserva 
de domínio garantida, para o exercício de sua individualidade de ana-
lista e militante político, sem desaparecer, tanto quanto o restante dos 
seguidores, sob a palavra imperiosa de Benedito Leite.

Separados por uma ruptura temporal da geração relevante de 
Graça Aranha, Coelho Neto, Ribeiro do Amaral, Barbosa de Godois, Sou-
sândrade e os Azevedo, Arthur e Aluísio, nas órbitas de 1900, em São 
Luís, apareceram e reuniram-se numerosas promessas intelectuais da 
mocidade maranhense, sob o propósito da restauração cultural.

A ruptura temporal, a manifestar a separação, era a demonstra-
ção concreta da modificação da estrutura social, direcionada no sentido 
do declínio econômico e cultural da terra que conjugara espasmos de 
riqueza com reiterado brilho intelectual. 

Como uma promessa de resistência, a mocidade organizou so-
ciedades e publicações culturais. De um grêmio literário resistente, foi 
fundada a Oficina dos Novos. Quanto ao surgimento de instrumento 
de divulgação, apareceu a Revista do Norte.

Sousândrade foi, certamente, para a mocidade intelectual em 
emergência, um termo basilar de contato, de inspiração e de referência. 
Como professor de grego do Liceu Maranhense, o poeta republicano 
tinha oportunidade de conviver com os estudantes, e, interagindo, in-
fluenciá-los, contribuindo para a modelagem do espírito de renovação 
intelectual. 

A recordação da imaginada Universidade Nova Atenas, que o 
cidadão Sousândrade pretendeu inaugurar em São Luís, é suficiente 
para transformar em desnecessária a indagação de onde foi originária 
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a autodenominação de os Novos Atenienses, que a si mesma conferia a 
mocidade inteligente.

A presença de Sousândrade, radicado em São Luís, foi um instan-
te de reverência ao que restava de material, mesmo mais recente, do 
esplendor intelectual da Atenas Brasileira.

A célebre visita de Coelho Neto ao Maranhão, na conclusão do 
século XIX, reacendeu as esperanças da mocidade inteligente que, la-
boriosa e entusiasmada, organizou  uma recepção ao prosador, sauda-
do, a convite da juventude, pelo poeta Sousândrade, em encontro mais 
do que significativo. 

Foi uma passagem fundamental, de reverência simbólica dupla-
mente justificada, pois aos candidatos a intelectuais participantes da 
homenagem, Coelho Neto e Sousândrade, sobre serem talentos visíveis, 
e, mesmo com destaque projetivo então desigual, ambos consagrados, 
eram a corporificação substantiva da tradição rediviva do passado. Na 
representação do imaginário provincial, aquele destino do espírito, 
inaugurado por Odorico Mendes e consagrado por João Lisboa e por 
Gonçalves Dias, com efeito, estava a reacontecer, em refloração dinâ-
mica com a qual se julgavam comprometidos: de onde a designação de 
os Novos Atenienses à geração vinculada em terceiro grau à Atenas 
Brasileira. 

O Maranhão contemporâneo do dinamismo de Fran Paxeco e de 
Antônio Lobo renovou o convívio com as sociedades culturais e as con-
ferências literárias. A intervenção espiritual da constelação de escrito-
res reunidos na oficina de renovação literária, com certeza, conseguiu 
penetração e longitude na paisagem intelectual maranhense.
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Antônio Lobo foi o príncipe dos entusiastas e responsáveis pela 
organização cultural, conseguindo congregar numerosos seguidores 
para a consecução de projetos de instituições literárias maranhenses, 
quando o contexto provinciano convidava a  desistir, vencido pelas pers-
pectivas mais fascinantes de ressonância nas metrópoles brasileiras, 
oferecidas a muitos talentosos em retirada de uma geração – a expres-
são é do polemista político – “expatriada para o Rio de Janeiro”.

Fran Paxeco, consorciando-se a Antônio Lobo nas atividades de 
organização  cultural, como síntese de múltiplas possibilidades inte-
lectuais, transcendia àquele ambiente literário  de São Luís, reinado da 
crônica opinativa, onde o escritor  luso-maranhense integrou-se com 
uma contribuição diferente, pela singularidade da preocupação objetiva 
com a realidade concreta, a que não faltaram, no mínimo, os alicerces 
da metodologia e os experimentos de interpretação, como recursos so-
ciológicos de revisão e de prospecção históricas.

Arquiteto de uma contribuição ensaística significativa, refletindo 
sobre a realidade maranhense, Fran Paxeco transpirou a contato com 
a passagem do socialismo utópico para o socialismo científico. Foi – é 
muito provável – o primeiro a estabelecer uma concepção unitária à 
análise da decadência  da sociedade maranhense, relacionando econo-
mia e cultura  e observando:

“Aquela abastança retinha aqui, além dos 
proprietários opulentos e dos comerciantes 
empreendedores, uma farta porção de 
inteligências de escol, que se consagravam 
ao magistério, à advocacia, ao jornalismo, à 
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publicística , à política, ao negócio dos livros 
e ao editorial”28.

Fran Paxeco, percebendo a alteração econômica internacional, 
relacionou-se com a realidade maranhense ambicionando vincular os 
fenômenos particulares aos acontecimentos universais  para interpre-
tar os processos específicos do Maranhão, com a afirmação de que a 
história da cultura era decorrência da história econômica – princípio 
não desenvolvido, afinal, do materialismo dialético. E prosseguiu, re-
cordando o sucedido com aquilo que denominava de – “riquezas naba-
bescas dos antigos fazendeiros”:

“Mas depois a hulha milagrosa facilitou as 
comunicações, aligeirou os transportes. Criou 
a indústria, disseminou os maquinismos. E o 
Maranhão, conservantista, quedou-se unido e 
quedo. As vias férreas desconhecem-no – e os 
outros aparelhos circulatórios, no seu amplo 
sentido, abandonaram-no. Então, em busca 
de paragens menos acanhadas, locomoveram-
se para lugares em que melhor pudessem 
exteriorizar os seus desejos de progredir”29.

O processo social que a cultura, no Maranhão, começava a ex-
perimentar, era de típico isolamento, ao qual Fran Paxeco contrapunha 
uma experiência intelectual não localista, com a abertura vigilante para 
o relacionamento dos fenômenos nacionais com os cenários internacio-
nais: ao tempo em que antevia as perspectivas do babaçu na economia 
maranhense, proclamava simpatia à revolução soviética, considerando- 
a “sensacional”.
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O escritor luso-maranhense foi um apóstolo da geopolítica no 
Brasil e conheceu considerável sucesso como profeta do secciona-
mento territorial do Mato Grosso, de Goiás  e do Amazonas. E cometeu 
absurdos, com os disparates absolutos da projeção da reorganização 
geográfica do poder político internacional, considerando utópico resis-
tir ao imperialismo e proveitosa a submissão de Porto Rico, Haiti, São 
Domingos, Panamá, Costa  Rica, Honduras, Guatemala, São Salvador, 
Nicarágua e Cuba, aos Estados Unidos, estendidos do Alasca ao Panamá 
. De resto, como se não bastasse, Fran Paxeco anteviu o domínio do 
Peru (pelo Brasil) e o domínio da China (pelo Japão). Houve quem cha-
masse de “visão nítida das coisas” àquele estrondoso laborar futurológi-
co em equívocos geopolíticos, tornado costumeiro no Brasil – quando 
chegadas as décadas militaristas.

A realidade maranhense declinava. Os esforços de congregação 
cultural resultariam na fundação da Academia Maranhense de Letras 
(1908: liderada por Antônio Lobo), na criação da Faculdade de Direito do 
Maranhão (1918: liderada por Domingos Perdigão) e no estabelecimen-
to do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (1925: liderado por 
Antônio Lopes e outros).

Em paralelo, a juventude organizou numerosos periódicos e so-
ciedades culturais, em perfeita sintonia com os fundadores de institui-
ções literárias e educacionais – havia, reunindo a todos, o propósito co-
munitário de participar e de contribuir para o ressurgimento do passado 
de especial significação maranhense – conjugando crescimento econô-
mico e ressonância intelectual. Na instância da cultura, o mecanismo 
adequado de intervenção à reversão da realidade pareceu a todos ser a 
organização de instituições, sob a perspectiva ilusória de que bastaria 
a fundação de um conjunto de sociedades, para o ressurgimento vital 
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da sociodinâmica da cultura, quando, na verdade, as possibilidades e os 
resultados da gestação artificial de organismos institucionais refletiria,  
como refletiu, a situação objetiva da cultura dentro do contexto social 
reinante no espaço maranhense.

Com o funcionamento das instituições literárias e educacionais, 
não foi evitado o descompasso em instauração e em alargamento, que 
estabeleceu uma aparente dualidade simbólica no território brasileiro, 
reservando, para exemplificar-se, a São Luís, a esclerose passadista e 
ao Rio de Janeiro, a experiência de renovação.

Como poderia renascer a fantasia visceral da Atenas Brasilei-
ra, se ao  Maranhão estava reservado o descompasso na experiência e 
na construção culturais, em relação a São Paulo e ao Rio de Janeiro, 
como consequência da organização desigual e combinada do desenvol-
vimento intelectual brasileiro, com alguma sintonia de compasso com 
a transposição da dinâmica econômica do Norte para o Sul do Brasil? 

O suicídio punitivo de Antônio Lobo, motivado por uma polêmica 
sobre a política provinciana e a transferência do cônsul de carreira Fran 
Paxeco para  Belém, terminaram por destemperar, ainda mais, o pata-
mar estabelecido de organização e de argumentação, no precário con-
texto cultural maranhense, que há  muito perdera o concurso estelar 
de Sousândrade.

É necessário não se esquecer da polêmica de Fran Paxeco e de 
Sílvio Romero. Aos intelectuais maranhenses, sabedores das potencia-
lidades alimentadas, renovou-se a bipolaridade  de alternativas, com-
preendidos o permanecer (como um sacrifício) e o deslocar-se (como 
uma perspectiva). Acreditando nas perspectivas  de um mercado cul-
tural acostumado à tradição de patrocinar o reconhecimento nacional 
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de escritores, e, de imediato, com capacidade  superior de alocação e 
de remuneração do trabalho intelectual empregado no jornalismo, no 
professorado, na burocracia etc, muitos partiram, pois, consoante Reis 
Perdigão, em:

“São Luís há, também, a mentalidade insular 
atormentada pela sede de aventura de correr 
mundo, de impor-se e prosperar em terras 
distantes para melhor servir ao torrão natal”30.

A decisão do deslocamento foi – como é ainda –  uma aventura 
determinada pela necessidade – ato de vontade decorrente do con-
texto ambiencial. Os que  partiram do Maranhão, contemporâneos do 
movimento da oficina de renovação cultural, foram marcados pela tra-
dição, com o compromisso de vencer na literatura, para realimentação 
do retorno imaginário ao esplendor transitório (e desaparecido), na qual 
a Nova Atlântida, reencontrada, esplendessem em sua idade de ouro, 
como testemunha de que o elo não fora perdido.  

Permaneceram Corrêa de Araújo, Antônio Lopes e Nascimento 
Moraes. Deslocaram-se Raimundo Lopes, Humberto de Campos e Viria-
to Corrêa. Apenas como referência, que a instituição literária raramente 
funcionou como índice confiável de autêntico reconhecimento, Hum-
berto de Campos e Viriato Corrêa pertencerem à Academia Brasileira 
de Letras.

Em particular, quanto a Humberto de Campos, o poeta Carlos 
Drummond de Andrade confessou, em recente depoimento, tê-lo en-
contrado no máximo do estrelato literário, como expressão nacional, 
alicerçado no Rio de Janeiro – os livros que publicava tinham numerosa 
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acolhida, a ponto de que, quando foi acometido da doença que o levaria 
à morte, registrou-se um lamento nacional dos brasileiros.

A tradição política de recompensar, com mandatos parlamenta-
res, àqueles escritores maranhenses que tivessem conquistado a con-
dição de renomados, permaneceu em vigência, mutuamente interes-
sante, pois, ao tempo em que as oligarquias estaduais beneficiavam-se 
dos intelectuais circunstantes, inclusive pela manipulação política, os 
escritores desafogavam-se das aperturas materiais, no  usufruto pecu-
niário da prestação de serviços aos políticos instituidores da proteção, 
da escolha e do patrocínio  parlamentar de celebridades literárias.

Humberto de Campos e Viriato Corrêa foram Deputados Federais. 
O talento poético conheceu exercício relâmpago com Vespasiano Ra-
mos e Maranhão Sobrinho, dois que não migraram para as tradicionais  
metrópoles. Quanto aos que ficaram em São Luís, foram contemporâ-
neos das circunstâncias materiais da decadência, quando, na formação 
dos  intelectuais relevantes, como Nascimento Moraes, os estudos 
universitários em Lisboa e Paris, Recife e Rio de Janeiro, passaram a 
ser substituídos pelo autodidatismo maranhense. Como figura-típica 
de autodidata e polígrafo, há de ressalvar-se que Nascimento Moraes 
foi um escritor talentoso, de forte vigor de espírito, mas exilado do re-
conhecimento nacional e confrangido pelas circunstâncias ambienciais 
reinantes em sua província timbira. 

Desta maneira, os que ficaram construíram  um trabalho inte-
lectual disperso (Nascimento Moraes), fragmentário (Antônio Lopes)  
e não-coetâneo (Corrêa de Araújo). Com efeito, o contexto cultural 
diferenciava-se das escassas décadas passadas, quando a suposta 
aristocracia provinciana repudiara Aluísio Azevedo, os Padres do Semi-
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nário de Santo Antônio investiram contra Tobias Barreto e o professor 
de português Manuel Bethencourt, residira em São Luís, orientando a 
iniciação literária dos candidatos a escritores, falando-lhes, consoan-
te Brito Broca, de personalidades como Zola, Gogól, Tolstói, Spencer e 
Turgeniev. Se àquele tempo todos acreditavam, muitos permaneceram 
a considerar, não apenas a despeito, como até mesmo por causa da 
regressão cultural, que: “Urgia restabelecer a supremacia intelectual da 
decantada Atenas Brasileira”31.

Qual a diferença dos contextos culturais? A diferença estava na 
substituição da boêmia literária tradicional, que se combinava com uma 
efervescente atividade da inteligência, por um permanente e preponde-
rante espírito decadentista, instaurado em combinação com uma ame-
açadora secundária atividade literária.

Foi no reinado da dialética do decadentismo do vigor do espírito 
com o declínio material dominante, que se registrou o aparecimento 
da crítica manifesta à sociedade maranhense, em que se destacaram 
determinados intelectuais, responsáveis pela constituição demolidora 
e característica, no romance, no folhetim e no jornalismo, do caráter 
do convívio social, que os discriminava, tipificando-os como de condu-
ta desviante, e ao qual respondiam em memorável virulência retórica, 
como espadachins a esgrimir sobre escombros. 

Em  compensação, o movimento cultural, no Maranhão – o que 
é diferente da atividade cultural de  todos os maranhenses – foi dis-
tanciando-se, com velocidade estarrecedora, da dinâmica da discussão 
para a renovação estética brasileira, concentrada em São Paulo e no Rio 
de Janeiro, com acentuado direcionamento para Recife e Belo Horizonte.
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No Maranhão, conquistaram estratificação secular modelos de 
construção literária adequados a contextos criativos do passado, onde 
serviram de renovados instrumentos de comunicação, enquanto repre-
sentavam aquisições evolutivas da inteligência brasileira – não obs-
tante a proveniência europeia.  Na experiência literária maranhense, 
entretanto, passaram a significar a síntese  definitiva  das possibilida-
des de exercício da invenção intelectual – como se se tivesse tornado 
desnecessária a permanente pesquisa estética, para a manutenção da 
efervescência criativa. 

Desta maneira, se a experiência do prosador resumia-se ao mo-
delo clássico de narrativa, a do poeta limitava-se aos cânones parna-
siano e simbolista de versificação. O problema consegue complicação 
quando, mais íntimo do objeto, o analista constata que a produção li-
terária manejada por um Maranhão Sobrinho e um Nascimento Moraes, 
obedientes aos referidos modelos de construção artística, porém,  se-
nhores de inegável qualidade, foi conhecendo, nos artistas posteriores, 
um progressivo rebaixamento da estirpe do padrão de formulação e de 
realização.

Quanto ao ensaísmo, foi predominante o de relato, o de memória  
e o de testemunho, substituindo os patamares de interpretação aos 
quais alcançara um João Lisboa – há um século. E quem se debruce 
sobre os de Antônio Lopes e os de Jerônimo Viveiros constatará poten-
cialidades que, se constantes em seu proveitoso desenvolvimento, os 
levariam a uma participação relevante, pela sua densidade, nos debates 
nacionais da inteligência brasileira.

Ficaram, contudo, distanciados das experiências intelectual e 
universitária de inauguração renovada das ciências sociais no Brasil, e, 
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se conseguiram sucesso nos esforços de acúmulo documental, intuição 
interpretativa,  padrão literário, talvez tenham perdido o compasso his-
tórico da elaboração metodológica de uma proposição de ciência social 
mais substantiva e contemporânea da contemporaneidade do saber. 

Não obstante, o mais trágico é que o Maranhão foi abandonando a 
capacidade de articular os sucessivos Antônio Lopes e Jerônimo Vivei-
ros, mestres de saber que revigoraram as possibilidades de reinvenção 
espiritual da terra timbira. 

Na década de 20, de nascimento do Brasil contemporâneo, com 
o levante do Forte de Copacabana, a fundação do Partido Comunista, 
a criação do Centro Dom Vital e com a instauração da Semana da Arte 
Moderna, proliferaram sociedades literárias em São Luís, destituídas de 
vínculo orgânico com o debate estético emergente em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, em Recife e Belo Horizonte, o qual talvez já não fosse de 
primeira água em termos cosmopolitas. 

Ao contrário, foram comunidades culturais densamente preser-
vacionistas, as ludovicenses.  Não obstante, distanciados do Maranhão, 
dois maranhenses, polarmente colocados, personificaram o comporta-
mento dos intelectuais pré-modernistas quanto ao movimento moder-
nista – emergente em efervescência contestatória.

A discussão estética modernista transpirou até desaguar na ar-
queologia ambiencial da Academia Brasileira de Letras. E posiciona-
ram-se – o caxiense Coelho Neto (contestando-a) e o ludovicense Graça 
Aranha (endossando-a).

Em São Luís, porém, não houve maior ressonância do modernis-
mo. Dos maranhenses contemporâneos ao movimento modernista, o 
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que mais o aproveitou – e ninguém ainda percebeu – foi Nunes Pereira, 
distanciado do Maranhão e relacionado com Mário de Andrade. Raul 
Bopp, preocupado com a descoberta do Brasil, considerava que a espe-
rança de providenciá-la estava com Abguar Bastos, com José  Américo 
e com Nunes Pereira.

A etnologia, a etnografia e a antropologia de Nunes Pereira, pre-
ocupadas com negroides e com ameríndios, têm um vínculo umbilical 
com o complexo de tentativas modernistas, de instituição e de consti-
tuição do nacional – no brasileiro. Há, portanto, uma relação original 
com a deflagração da pesquisa etnológica, de que Mário Andrade foi 
entusiasta e praticante. O jovem modernista de São Paulo, em Natal, foi 
acolhido por Câmara Cascudo: Mário de Andrade registrou no diário de 
viagem etnográfica: “(15.12.1928) Aparece Nunes Pereira, completamente 
bêbado, que  meio estraga a noite. (17.12.1928) Me visita o Nunes Pereira, 
desta vez sem bebedeira”32.

O mais seria lucidez. Aprofundando as possibilidades de compa-
ração do Maranhão com Pernambuco, acrescento que, no referente à 
repercussão do movimento modernista, Recife suplantou por completo 
São Luís. Não porque os pernambucanos fossem mais receptíveis ao 
futurismo, à antropofagia e ao verso-librismo – apenas, circunstâncias 
históricas favoreceram o surgimento de um grupo de escritores deci-
didos à polêmica pela “brasilidade modernista”, liderado por Joaquim 
Inojosa e integrado por Ascenso Ferreira, Austro- Costa, Dustan Miranda 
e Raul Machado.

Em São Luís, existiu silêncio. Em Recife, houve combate e resis-
tência, e, até mesmo, o surgimento de um grupo de escritores alterna-
tivos, liderados por Joaquim Cardoso e integrado por Osório Borba, Luís 
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Jardim, Benedito Monteiro e José Maria de Albuquerque e Mello. No 
Maranhão, falando com clareza, não houve um mínimo de semelhança 
cultural com Pernambuco, na década de 20, quando, com escritores, se 
ajuntaram os pintores modernistas do Recife, como os Rego Monteiro 
(Joaquim e Vicente) Cícero Dias e Manuel Bandeira.

De passagem por águas maranhenses, quase na conclusão da 
década de 20, na trajetória da célebre  viagem até Iquitos, no Peru, o 
que Mário de Andrade registrou a respeito de São Luís?  Sem esquecer 
do sarcasmo dirigido a Graça Aranha, aliás, injusto, pela divida consigo 
contraída, registrou:

“Amanhecemos espiando a terra de Graça 
Aranha. São Luís ali na frente, não se pode 
descer, a parada é pequena, um volume 
compacto de telhados e copas verdes. Não 
há sinal de vida. O sol está queimando. São 
Luís está completamente integrada no Todo 
Brasileiro, numa pasmaceira mãe” 33.

Ora, a pasmaceira mãe brasileira, principalmente a de São Paulo 
e do Rio de Janeiro, era completamente diferenciada da maranhense, 
bastando, para sua comprovação, a referência à viagem etnográfica de 
Mário de Andrade, produto da efervescência sociocultural experimenta-
da nos movimentos pelo espírito modernista, que conquistaram, para  
os escritores brasileiros – o caminho da descoberta do Brasil e da li-
berdade de pesquisa estética. Estes dois fenômenos, complementares 
e necessários, propeliram a atividade intelectual mais consequente, 
desconhecidos ambos no ambiente de cultura de São Luís, então, de 
integração retardada na totalidade brasileira, porque o ambiente ilhéu 
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permaneceu como que isolado da participação e da ressonância na agi-
tação e nos resultados, tanto positivos quanto negativos, do movimento 
modernista.

A pasmaceira mãe da terra timbirense era das mais particulares. 
Se prevalecia, em São Luís, aquela colocação oswaldiana do boêmio 
como contrário do burguês, não conseguia açambarcar a psicologia dos 
intelectuais que permaneceram no Maranhão. O espírito decadentista 
enquanto esconderijo do ressentimento pessoal, sem dúvida, foi um 
mecanismo complexo de admoestação da sociedade dominante e de 
mensuração contraposta frente às potencialidades dos que, decidindo-
-se à transferência de São Luís,  conquistaram ressonância nacional.

A análise comparativa das capacidades dos intelectuais reconhe-
cidos (maranhenses do Maranhão) e dos intelectuais desconhecidos 
(maranhenses no Maranhão) fabricou uma tradição histórica de res-
sentimento, permitindo aos intelectuais desconhecidos a diminuição 
retórica dos méritos dos intelectuais reconhecidos, e, paralelamente, 
a emergência do fenômeno da superestima, proveniente dos intelectu-
ais reconhecidos, imaginando que, distanciados da metrópole, todos 
os intelectuais  desconhecidos fossem de circunscritas, limitadas, 
provincianas  – formação, informação e competência.

Corrêa de Araújo – que permaneceu no Maranhão – tipificou o 
raciocínio organizado, com a peculiaridade de refletir-se em Humberto 
de Campos e em Maranhão Sobrinho, fita métrica à mão,  transferindo 
para a terra – “carrasca, miserável e sem reconhecimento” – a hipotética 
responsabilidade pelo desconhecimento de sua  autoestimada produ-
ção literária parnasiana:
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“Foram-se Humberto e o Maranhão  Sobrinho...
E eu quis ficar! Supus do pátrio ninho,
Um grande amor  para o meu amor...
Sonhava. E ao despertar, vi-me sozinho,
Era o meu sólio régio um pelourinho,
Era um monte Calvário o meu Tabor”34.

O trabalho intelectual foi correlato ao trabalho econômico, rea-
gindo comunitariamente à decadência estrutural da sociedade mara-
nhense. Na cultura, entretanto, é de observar-se o surgimento de ten-
tativas periódicas e orgânicas de renascimentos intelectuais, enquanto 
que, na economia, os instantes escassos de reaquecimentos estarão 
relacionados, em repetidos contextos, às efêmeras conjunturas inter-
nacionais.

O recenseamento brasileiro de 1920, quando referente ao Ma-
ranhão, descontadas as deficiências metodológicas, contribui para a 
interpretação documentada de uma realidade necessitada de questio-
namentos. Uma exposição numérica minuciosa possibilita uma compre-
ensão mais  adequada da situação maranhense no contexto brasileiro. É 
permitido começar-se a indagação pelo desenho da população humana 
dos brasileiros maranhenses, colocados no complexo demográfico bra-
sileiro:
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TABELA 9
SITUAÇÃO DO MARANHÃO NO CONJUNTO DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA- 1920

DISTRITO FEDERAL, ESTADOS E TERRITÓRIOS                      POPULAÇÃO
Distrito Federal                                                                                         1.157.873
Alagoas 978.748
Amazonas     363.166
Bahia  3.334.465
Ceará  1.319.228
Espírito Santo 457.328
Goiás 511.919
Maranhão 874.337
Mato Grosso 246.612
Minas Gerais 5.888.174
Pará 983.507
Paraíba     961.106
Paraná 685.711
Pernambuco 2.154.835
Piauí 609.003
Rio de Janeiro  1.559.371
Rio Grande do Norte 537.135
Rio Grande do Sul 2.182.723
Santa Catarina 688.743
São Paulo 4.592.188
Sergipe 477.064
Território do Acre 92.379
Brasil 30.635.605

Fonte: Recenseamento de 1920 – População do Brasil.
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Em complemento à exposição da população do Brasil, considera-
das as unidades da Federação como universos de mensuração, apare-
cem as populações das Capitais, permitindo uma pequena avaliação da 
participação e do significado dos espaços mais urbanos nas estruturas 
demográficas estadual e nacional, como em seguida há o chamado à 
colação:

TABELA 10
SITUAÇÃO DE SÃO LUÍS NO CONJUNTO DAS POPULAÇÕES DAS 
CAPITAIS BRASILEIRAS- 1920

CAPITAIS    POPULAÇÃO
Aracaju 37.440
Belém 236.402
Belo Horizonte 55.5.63
Curitiba 78.986
Cuiabá 33.678
Florianópolis 41.338
Fortaleza 78.536
Goiás 21.223
Maceió 74.166
Manaus 75.704
Natal 30.696
Niterói 86.238
Paraíba 52.990
Porto Alegre 179.263
Recife 238.843
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São Luís 52.929
São Paulo 579.033
Salvador 283.422
Teresina 57.500
Vitória 21.866

Fonte: Recenseamento de 1920 –  População do Brasil.

A primeira consideração relaciona-se com a modificação da dis-
tribuição demográfica no espaço geográfico brasileiro, nos começos 
aos términos do século XX: o descobrimento do processo de concen-
tração diretora das forças produtivas em São Paulo (e Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul etc.) aglutinou contingentes 
populacionais mais numerosos, superando semelhanças quantitativas 
existentes na década de 20, como no Piauí e no Paraná.

Quanto à situação específica do Maranhão, que dispunha da dé-
cima segunda população estadual e da décima terceira população de 
Capital, decaíra na hierarquia demográfica brasileira, 1920 comparado 
a 1820, quando foi uma das localidades mais populosas, colocada em 
meio às principais do Brasil. Em 1920, São Luís era menos populosa 
do que Teresina, equiparada a Paraíba, depois João Pessoa, e a Belo 
Horizonte, e de maior concentração humana do que Vitória, Natal, Goiás, 
Florianópolis, Cuiabá e Aracaju.   

O Maranhão – integrado àquele instante por sessenta e quatro 
municípios  - não completara ainda o primeiro milhão de habitantes. 
A distribuição da população nos dez municípios mais destacados no 
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registro demográfico era a seguinte: São Luís (52.929); Caxias (50.346); 
Cururupu ( 28.190); Codó (24.896); Viana (23.931); Guimarães  (23.026);  
Grajaú (21.382); Barra do Corda(20.633); São José dos  Matões (20.336); 
e Carolina (19.908).

A população de São Luís equivalia à população de Caxias. Em 
abstrato – e apenas por hipótese – os votos sertanejos de Caxias eram 
suficientes  para neutralizar os sufrágios citadinos de São Luís – de 
cultivada tradição eleitoral antissituacionista. Evidenciando-se, por-
tanto a supremacia ruralista na definição do controle do poder político 
provincial.

Ao tempo, a divisão territorial do Brasil compreendia 1 Distri-
to Federal, 20 Estados e 1 Território. Em relação aos dois principais 
produtos agrícolas cultivados, o Maranhão classificava-se no círculo 
dos dez primeiros produtores de arroz e de algodão. A hierarquia redi-
mensionava-se, com comparação numérica da produção estadual com 
a nacional, no referente tanto ao arroz – MA = 246.533/BR = 8.314.951 
– quanto ao algodão (em caroço – MA – 136. 160/BR =3.323.382). Os 
dois – arroz e algodão – eram beneficiados em uma usina e em uma 
fábrica, sem que terminasse alterada a contribuição diminuta da pro-
dução maranhense à produção nacional.

A indústria têxtil, que conseguiu configurar-se como componente 
definidora do parque industrial maranhense, plantada em São Luís (7 
fábricas)  e espalhada para Caxias (3 fábricas) e para Codó (1 fábri-
ca) colocada em âmbito  nacional, comportou-se como de desempe-
nho complementar, no fabrico e no negócio de sacaria, algodão bruto, 
tecidos grosseiros etc., em contraposição às indústrias de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que trabalhavam com lã, e aos 
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produtores estrangeiros, concorrendo com tecidos refinados, preferidos 
no mercado consumidor.

Na pecuária, os números de 1920 registram quase uma vintena 
de municípios com população bovina superior a 10.000 cabeças, distri-
buídas em: Carolina (150.281); Riachão (67.287); Porto Franco (48.528); 
São João dos Patos (43.266); Imperatriz (33.107); Barão de Grajaú 
(15.873); Vitória do Alto Parnaíba (32.332); Mirador (28.843); Balsas 
(22.477) São Francisco (21.336); Coroatá (21.435); Caxias (18.503); Be-
nedito Leite (15.968); Arari ( 14.783); Pastos Bons (14.277); Vargem 
Grande (12.511); Grajaú (34.024); São José dos Matões (13.132) e Ca-
japió (12.479).

Um mapeamento dos recordes dos diferentes plantéis, distribuí-
dos nos municípios maranhenses com uma densidade e com uma con-
centração inegáveis, reafirma o aparecimento de uma porcentagem res-
trita de localidades, desfrutando de um controle da economia refletido 
e a concentrar-se na preservação do processo político, sustentado na 
hegemonia do coronelato e na legitimação submissa das comunidades 
de dependência social. Compreendia, em síntese, a possibilidade rea-
lista da passagem da aliança ao confronto, no convívio dos coronéis, o 
que significava o manuseio armado das comunidades sob dependência 
social, nas guardas privadas dos capangas, a defender esses e a des-
troçar àqueles. Desta maneira, distribuía-se o controle dos rebanhos 
pecuários mais variados nos municípios do Maranhão:
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A sociedade maranhense, com sedimentação produtiva principal 
na agricultura, declinava. E a decadência não foi um processo retilíneo: 
foi retemperada pela esperança de conjuntura, representada pelo con-
texto internacional da I Guerra Mundial, novamente a requisitar, como 
observou Bandeira Tribuzzi, que os produtos da economia maranhense 
cobrissem as passageiras necessidades dos poderosos contendores, 
demandando a preços excepcionais – o algodão, os tecidos e, aconteci-
mento significativo, o babaçu.

Exatamente como voltaria a acontecer na II Guerra Mundial. 
Como – sem o babaçu e sem os tecidos – se registrara ao tempo da 
Guerra da Secessão e da Guerra do Paraguai, refletindo uma profunda 
dependência a um mercado externo volátil, no qual o Maranhão não 
tinha, vigente a normalidade, capacidade de concorrer.

Analisada em conjunto, a sociedade maranhense conhecia um 
declínio das forças produtivas, com repartição social desigual. Nos 
apontamentos de Domingos Pacífico Castello Branco, homem que 
dispunha de referências à comparação, há sintomático registro da 
ausência, na hierarquia social, da figura do sertanejo megapotentado. 
Observando aquela comunidade, liderada por proprietários de terras, 
fazendeiros e comerciantes, o cronista rural condenou-lhe os métodos  
de organização do trabalho para a produção econômica, considerando-
-os primitivos – pela queimada, pela escassez de utensílios e pela pre-
cária divisão social do trabalho – reiterando: “O serviço é todo manual, 
cansativo, rotineiro e de resultados mesquinhos”35. 

No sistema produtivo de resultados escassos, rotineiros e mes-
quinhos, a propriedade privada dos meios de produção, determinando 
a produção e a reprodução da desigualdade estrutural em classes so-
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ciais, garantia a apropriação diferenciada da riqueza material resultante 
do exercício da força de trabalho dependente das comunidades rurais.

Era a realidade da terra maranhense – de onde Diogo de Campos 
e Jerônimo de Albuquerque expulsaram os franceses e Antônio Teixeira 
de Melo excretou os holandeses. É conveniente, entretanto, a perspi-
cácia de que, ao modificar-se, a estrutura da sociedade maranhense 
adquiriu características não–coetâneas, quando comparadas com os 
processos mais dinâmicos em elaboração e em desdobramento na so-
ciedade brasileira. Não obstante, há uma particularidade essencial a se 
considerar, escondida no aparente isolamento, e configurada como um 
processo de comunicação  histórica  da decadência maranhense com as 
revoluções brasileiras contemporâneas.

Foi no Maranhão – dos bosques colossais de babaçu – que a 
Coluna Prestes beneficiou-se da rebeldia de duzentos e cinquenta lida-
dores armados, liderados por Manoel Bernardino e por Euclides Neiva,  
em uma demonstração sem paralelo, na trajetória dos combatentes, de 
resistência ao coronelismo da Primeira República.

Como foi um procedimento coletivo, possibilita a reflexão sobre 
o caráter das relações sociais, supostamente mais democrático, nas 
comunidades rurais distanciadas do litoral (que sedimentou as cidades 
brasileiras). Contudo, foram moradores de Balsas, Grajaú, Nova York, 
Mirador e Carolina, para ser conciso, que saudaram e reforçaram os 
rebeldes, perseguidos pelas forças legalistas. Seguindo o Lênine da 
Mata, apelido de Manoel Bernardino, eles estavam reagindo contra a 
prevalência de “relações sócias de parasservidão”, destituídas da apa-
rente democracia da repartição desigual e condicionada de animais e 
de cultivos.
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Em Carolina – dos rebanhos pecuários das espécies bovina, 
equina, asinina e muar - foram queimados os livros de cobrança de 
impostos, sob festejo da população, que submetia-se com intimo res-
sentimento ao despotismo extorsivo do coronelato municipal. A possi-
bilidade de resistência  da Coluna Prestes, em território brasileiro, ficou 
dependendo de um sucesso inalcançado das articulações de cúpula, 
confiantes na colaboração de voluntários maranhenses a estimular, na 
esperança, quase convicção, de que repetiriam as características dos 
primeiros revoltosos, liderados por Euclides Neiva e por Manoel Bernar-
dino – esplêndidos  soldados,  expressão do cronista de guerra Lourenço 
Moreira Lima, que os consagrou pela bravura, bondade e nobreza, na 
autêntica resistência, disciplina e inteligência. Foi uma manifestação 
dos humilhados.

Quando em processo os desdobramentos da pseudo-revolução de 
30, o Maranhão, como que se antecipando ao Brasil, manifestou-se com 
um programa de governo socialista, elevando à discussão ideológica o 
municipalismo empírico, responsável pela condução da administração 
pública nacional.

O principal signatário do Manifesto e Programa do Partido Socia-
lista Radical dos Trabalhadores do Brasil – Reis Perdigão – foi um dos 
primeiros Governadores do Maranhão no período pós-30, quando o exe-
cutivo foi dirigido por uma galeria numerosa de políticos e de militares.

Os militantes do Partido Socialista Radical, condenando o socia-
lismo  reformista, foram defensores de uma revolução brasileira agrária 
e anti-imperialista; da instituição da propriedade coletiva; da igualda-
de básica da mulher ao homem; do não – reconhecimento das dívidas 
contraídas com o capital estrangeiro; da construção da Capital Federal, 
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Brasília, no Planalto Central etc.  Um conjunto  de propostas avança-
das, muitas das quais, ainda sem a mínima configuração na realidade 
concreta, permanecem de extremada atualidade, como perspectivas 
mediatas do devenir social brasileiro, enquanto outras foram perdendo 
o seu fulgor encantatório enquanto veículos de mudança social. 

Em consequência, a efêmera e penetrante aparição política de 
José Maria Reis Perdigão significou, na realidade maranhense, uma 
contribuição de intelectual com posicionamento independente dos en-
trechoques oligárquicos, no exercício do familismo hereditário, trans-
posto à máquina do Estado. Ao contrário, foi uma demonstração elevada 
de civismo político, anunciando a existência de interesses maiúsculos, 
defendidos por um Partido e com um Programa, pronunciados em am-
biente retardatário, porém, com o sentimento de vanguarda.  

Foi um fenômeno de transição política, condensado na necessi-
dade de liquidar a Primeira República. E, no contexto oligárquico mara-
nhense, dos mais antiquados do Brasil, contestando-o por excelência, 
e antecipando-se sob múltiplos aspectos aos centros propulsores da 
acumulação de capital, os socialistas radicais apareceram, pretenden-
do legislar para a organização da paisagem urbano-industrial emergen-
te no sistema produtivo brasileiro, defendendo princípios filosóficos de 
definição da convivência social, no exercício da crítica ao capitalismo e 
ao socialismo reformista.

Foi – mesmo discutível – a síntese do percurso histórico  da 
intelectualidade maranhense, acrescida da abertura para a modificação 
da realidade concreta, apreendida como uma totalidade dinâmica, ca-
pacitada a conhecer, ao transformar-se, uma intervenção programada 
– mesmo que não tivessem os signatários do Manifesto – Programa 
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uma definição convincente das classes sociais revolucionárias que, por 
suposto, sustentariam semelhante projeto da sociedade no Brasil.

Como se não estivesse satisfeito com o manancial de talentos 
em floração para o seu panteon de glórias, o Maranhão se beneficiou de 
acidentes biográficos, acolhendo os nascimentos de Raimundo Correa 
(a bordo de um navio) e de Apolônia Pinto (no camarim de um teatro).

E, recentemente, foi (re)descoberta a personalidade abscôndita 
de Maria Firmina dos Reis, poetisa, educadora, escritora romântica, 
consciente dos compromissos da cidadania  e primeira romancista da 
literatura brasileira.

Dessa maneira, é conveniente resumir-se o panorama da proje-
tória geracional dos escritores maranhenses, relacionados com a mito-
logia da Atenas Brasileira, destacando-lhes a realidade substantiva 
dos contextos diferenciados de atividade intelectual:

GERAÇÃO DE 1º GRAU: Foi agente de mudança social, tornando 
mais coletiva e legítima a experiência cultural nos diferentes estratos 
da sociedade dominante. Com treino acadêmico cosmopolita, foi tocada 
da preocupação moral, organizou respostas aos problemas da organi-
zação da cultura e inaugurou as pesquisas sobre as especificidades 
nacionais, em um tempo de construção da brasilidade, necessitada da 
eleição afirmativa de seus mitos de fundação, essenciais para a tessi-
tura de uma ontologia autônoma, que passasse a irrigar o advento de 
uma consciência de si no concerto das nações;

GERAÇÃO DE 2º GRAU: Com formação acadêmica no Brasil, 
marcadamente na Faculdade de Direito do Recife, quando da propaga-
ção de ideias abolicionistas e republicanas, bem como materialistas, 
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evolucionistas e positivistas. Ao confirmar o que parecia ser a predesti-
nação maranhense para as coisas do espírito, estabeleceu os princípios 
da reverência ao chamado Grupo Maranhense. Foi a safra espiritual de 
Arthur Azevedo, Aluísio Azevedo, Coelho Neto e Graça Aranha.  Aboli-
cionismo que encontrou em Joaquim Serra um corifeu dos mais en-
tusiastas. Republicanismo que tornou febril o imaginário político de 
Sousândrade. Positivismo, enfim, que elegeu Teixeira Mendes como o 
seu sacerdote máximo no Brasil;  

GERAÇÃO DE 3º GRAU: Foi produto da derrocada material do  
Maranhão. Prolongou o culto ao fogo sagrado, estendendo-o do Grupo 
Maranhense aos contemporâneos da imaginada Universidade Nova Ate-
nas. Condensada na Oficina dos Novos, colaborou ativamente na funda-
ção de instituições culturais, destacando-se a Academia Maranhense 
de Letras, a Faculdade de Direito do Maranhão e o Instituto Histórico 
e Geográfico do Maranhão. Entre os seus integrantes destacaram-se: 
Humberto de Campos, Viriato Corrêa, Maranhão Sobrinho, Raimundo 
Lopes, Antônio Lobo, dentre outros, Antônio Lopes, Nascimento Moraes, 
Corrêa de Araújo e Jerônimo Viveiros. 

Para uma pequena rememória, é necessário destacar-se que 
foram intelectuais com repercussão nacional os maranhenses – Gon-
çalves Dias (Geração de 1º Grau), Coelho Neto (Geração de 2º Grau), 
Humberto de Campos (Geração de 3º Grau) etc., que, articulados em 
diferentes camadas, foram o material direto e objetivo de sedimenta-
ção da concepção de uma especificidade – a da Atenas Brasileira 
–  profundamente acrítica, porque não analisou, como não analisa, as 
estruturas  das circunstâncias profundas da realidade concreta. De 
onde ficar a fabulação da Atenas Brasileira, na sua recorrência,  no 
subsequente estabelecimento de um  vínculo teologal com o passado 
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histórico, assimilado sem argamassa da reflexão criativa, capacitada a 
elaborar alternativas do vir a ser (não apenas o cultural) com a cons-
ciência  do significado de um patrimônio de inteligência, com o qual 
sustentará uma relação inapelável, superando a necessidade imperiosa 
de sua  decodificação, para que contribua, como atividade humana, à 
iluminação das perspectivas sociais. 

Como reescreveria Mário de Andrade, o passado é uma referência 
à meditação, jamais um compromisso de repetição – ainda mais o dos 
intelectuais maranhenses, talentosos e produtivos, que experimenta-
ram um entrelaçamento genético com a história – e muitos dos interes-
ses e muitos dos compromissos – da sociedade  dominante, instituída 
sobre o trabalho em escravidão/ou “parasservidão” dos agricultores 
de arroz e de algodão. Escritores múltiplos timbiras que, afinal, esbo-
çaram comportamentos e representações como as de Gonçalves Dias 
(em relação à proteção oficial à inteligência); as de Nina Rodrigues 
(no referente à superioridade do branco sobre o negro); as de Corrêa de 
Araújo (em conexão com a simpatia ideológica quanto ao nazismo) etc., 
espalhando pedras de reconstrução do Templo, em cujo altar, entre bra-
sa e cinza, remanesce, bruxuleia e, como fênix, o fogo sagrado promete 
renascer para reinventar as luzes da existência social.    
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TERCEIRA 
PARTE
“Vamos vencer a fronteira de um futuro 
grandioso”: “para redimir o Maranhão e os 
maranhenses para a sua grandeza”.

JOSÉ SARNEY
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Com os desdobramentos do processo político subsequente à 
pseudo-Revolução de 30, a realidade maranhense experimen-
tou a numerosa circunstância da intervenção federal, bastando 

como exemplificação a passagem turbulenta, pelo Governo do Esta-
do, do Capitão Martins de Almeida, secretariado pelo político Victori-
no Freire. Havia como que um excesso de justificativas, permanentes 
os tumultos do contexto, causados pelos entrechoques de rivalidades 
políticas estaduais, ressonantes nos aparelhos superiores do Estado. 
A recorrência à arbitragem temporária, como tentativas de disciplinar 
a convivência das correntes litigantes, era aproveitada, sobretudo, no 
reforço da organização federal, consolidando-se como a reguladora 
social legítima das alternativas políticas e administrativas brasileiras. 
Reinventava-se o centralismo, embaralhadas as cartas dos poderes es-
taduais pelas sucessivas remessas de delegados federais sem conexão 
com a terra e com a gente. 

Transparece à acuidade da análise sociológica, que a política ma-
ranhense adquiriu contornos renovados, e foi ficando penetrada pelas 
polêmicas ideológicas nacionais. Não houve modificação de linguagem 
e de pensamento na contextura fundamental, condensada pela con-
frontação de tradicionais empirismos familistas. Entretanto, configu-
rou-se na paisagem partidária um inegável acréscimo de camadas em 
organização, reivindicando a perspectiva da participação política.
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Caberia destacar-se a hipótese do fascismo brasileiro que arre-
banhou muitos seguidores no Maranhão. Sob decidida inspiração inte-
gralista, confirmando a colocação, era publicado um periódico doutri-
nário, que tinha como Diretor-Chefe Solano Rodrigues, como Redatores 
Lafayette de Mendonça e Manoel Sobrinho, como Gerente Jota Moreira 
e como Secretário, Clóvis Pereira. Transpirando para a mocidade, es-
magada e emergente em meio aos conflitos mundiais, ao esgotamento 
da  Primeira República e à efervescência ideológica desencadeada  com 
os movimentos de 1922 –militares, artísticos e religiosos – o fascismo 
brasileiro conquistou expressivos militantes. Mencionando os  mara-
nhenses, emergiram e cresceram para a política, com o sigma, o anauê 
e a camisa verde, Neiva Moreira, Tácito Caldas, Paulo Nascimento Mo-
raes e Joel  Barbosa Ribeiro, entre muitos outros. 

Extravasa ao reconstrutor da realidade concreta, o comprome-
timento político dos intelectuais no Maranhão. A trajetória de Manoel 
Sobrinho, destacado poeta em São Luís, constitui uma comprovação da 
supremacia dos compromissos acríticos com a idolatria da ordenação, 
da preservação e da legitimação das relações sociais estabelecidas, 
ainda quando extremados os instrumentos de conservação e de mul-
tiplicação da hegemonia absoluta da sociedade política sobre a socie-
dade civil, configurados no funcionamento dos aparelhos repressores 
do Estado.

A exploração interpretativa do poema “A Libertação do Espírito”, 
escrito por Manoel Sobrinho, logo possibilita o contato com a elabo-
ração literária de manifesto interesse político. O poeta principiou pela 
revelação da Santíssima Trindade – Deus, Pátria e Família – conside-
rando a falange do sigma responsável pela sua proteção, no exercício 
de uma hipotética “sã brasilidade”. Em seguida, pincelou até à prostra-
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ção os horrores do século, com o vilipêndio do amor, da moral, da pátria, 
da virtude e do espírito, terminando por condenar o esquecimento de 
Jesus, sucedido pela idolatria de Lenine. E, na conclusão, consolidou 
a promessa da recuperação do espírito, do que decorreria a redenção 
milenar, perpetrada pela atividade do sigma, objetivado como de fun-
damento cristão, profundo e metódico. Seria, portanto, a objetivação de 
uma contribuição da defendida originalidade brasileira à humanidade:

“Esforça-se o Brasil para mostrá-lo aos povos

De todas as nações, nos alicerces novos

De um grande monumento- a Pátria  Brasileira

Não está que está ali- mero bazar de feira –

Mas a Pátria Integral, a Pátria do futuro,

Que se vae construir do alvo concreto puro

Da renúncia a da paz, do esforço e da vigília,

Em nome da Moral, de Deus e da família.

E quando já estiver de toda terminada

A grande construção dessa pátria sonhada

Por esta Mocidade athletica e vibrante

Que lucta pelo Sigma, uma lição vibrante

De trabalho christão, methodico e profundo,

O Brasil terá dado às mais nações do mundo

Pois essa construção, esse trabalho enorme,

Será a libertação do Espírito que  dorme
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Na masmorra sem luz, infecta e sem conforto,

Da falida moral de um século já morto.

Exhumemos da treva o Espírito e façamos,

Com ele, ó Mocidade, a Pátria que sonhamos.

E oh! Se o mundo imitar nosso elevado exemplo.

Este mundo infeliz que atônito contemplo,

Nosso Sigma terá, falange brasileira,

Feito o supremo bem da humanidade inteira!”1.

As polêmicas ideológicas nacionais, dividindo fascistas e comu-
nistas, estavam em absoluta consonância com o espírito democrático, 
que sobrepõe a normalidade da divergência à unidade compulsiva  e 
ditatorial. Não obstante, a pretexto da salvação brasileira dos fantas-
mas e das realidades em confrontação, Getúlio Vargas, escudado nas 
forças armadas e nos juristas liberais, instaurou a tirânica, fascista 
e policialesca ditadura estado-novista no Brasil, temperando-a com a 
Consolidação da Legislação Trabalhista e com a subordinação do movi-
mento sindical aos aparelhos de Estado.

No Maranhão, o estado-novismo encontrou Paulo Ramos in-
vestido da Primeira  Magistratura, e,  prontamente, o transformou em 
Interventor Federal. Foi o princípio de um processo de redefinição ad-
ministrativa, carregado de peculiaridades, que permanece necessitado 
de inteligências críticas e plásticas, capacitadas a decodificá-lo, com a 
disciplina dos preconceitos e dos comprometimentos.

Qual foi a estratégia política de Paulo Ramos? Foi exatamente a 
da produção e da consolidação de uma convincente autonomia admi-
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nistrativa, que promovesse o distanciamento gradativo dos tradicionais 
litigantes oligárquicos da máquina do Estado.

 As providências do elaborado taticismo resultaram no sur-
gimento de uma  consciência beligerante de combatentes: e os sol-
dados, outros não foram, senão os intelectuais. Paulo Ramos 
promoveu uma reorganização administrativa, que compreendeu o 
funcionamento burocrático dos instrumentos do serviço público, sob 
o símbolo da austeridade vigilante do Interventor Federal. O moralismo 
de conteúdo simpático à pequena burguesia representou uma atividade 
legitimada, dirigida para os agrupamentos cartoriais, procurando colo-
cá-los em situação secundária quanto ao instalado exercício particular 
do Poder Público.

O conteúdo intencional, do relativo afastamento dos complexos 
oligárquicos do controle dos aparelhos do Estado, conseguiu sucesso 
político. De resto, foi preciso completá-lo, admitindo e requerendo a 
alocação de recursos humanos alternativos, que prometessem e prati-
cassem a fidelidade substantiva, não às personalidades condutoras de 
liderados cartoriais, com interesses sociais semelhantes, resumidos na 
dialética do protetor e da dependência.  Agora, com distinção, tratava-
-se da propagação da doutrina e do juramento de fidelidade ao Estado 
– ao chefe de Estado e ao regime do Estado. Era a passagem próxima da 
personalidade (do Cacique) para a instituição (do Estado). Se houvesse 
personalismo, que fosse do Chefe de Estado próximo, reverente, como 
todos os demais, ao culto da personalidade do Chefe remoto de todos 
os Chefes de Estado: Getúlio Vargas. 

A experiência intelectual de São Luís apresentava potencialida-
des,  como ficaria demonstrado na transição da década de trinta para 
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a década de quarenta, com a  fundação restauradora da significativa 
revista literária intitulada Athenas, que congregou  entre outros, Eras-
mo Dias, Astolfo Serra, Ribamar Pinheiro, Paulo Oliveira e Nascimento  
Moraes, com disponibilidade transcendente à exclusividade literária.

Os recursos humanos adequados foram conseguidos na inte-
lectualidade maranhense. Cabendo ressalvar-se, entretanto, frente 
aos intelectuais a serviço do Poder de Estado, contemporâneos da di-
tadura  estado-novista, que este não foi um fenômeno maranhense. 
Foi, ao contrário, nacional, bastando a recordação do Ministro Gustavo 
Capanema, aliciando poetas, romancistas e ensaístas para a composição  
da burocracia dos organismos de educação e de cultura, sob a absoluta 
vigência dos mecanismos de exceção, de que não escaparam de Mário 
de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, de Rodrigo de Mello Franco 
a Manuel Bandeira.

Em continuidade ao exercício de comparação até aqui desen-
volvido, com efeito, é possível estabelecer-se a correspondência das 
políticas de convivência com os intelectuais praticada pelos Interven-
tores Federais Paulo Ramos (Maranhão) e Agamenon Magalhães (Per-
nambuco). E, no Maranhão como em Pernambuco, a convivência não 
representou unanimidade, e registraram-se  conflitos, que chegaram à 
repressão da Polícia, em especial, a política.

Quanto ao Maranhão, em específico, a Interventoria de Paulo 
Ramos consagrou-se pela característica da expansão da máquina do 
Estado. Um inventário panorâmico do crescimento das instituições pú-
blicas, logo compreenderá o registro da reorganização da Faculdade de 
Direito, depois de fechada pelo arbítrio, a instalação do Departamento 
de Serviço Público, a criação do Instituto de Educação do Maranhão, a 
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inauguração do Diretório Regional de Estatística, a fundação do Insti-
tuto de Previdência do Estado Maranhão etc. Configura-se com nitidez 
o surgimento de um mercado de trabalho mais típico do intelectual, 
como se retornasse, em definitivo, à experiência da Administração Luiz 
Domingues, permitindo aos estudiosos, reclusos à existência vacilante 
da boêmia, de mestre-escola e de jornalismo provinciano, a sensação 
de compartilhar das responsabilidades administrativas do Estado.

Sem que haja esquecimento  de uma realidade empírica, como a 
de que, no exercício do trabalho intelectual para o Estado, estavam com 
perspectivas de desfrutar de mais estabilidade material, desconhecida 
na aventura da sobrevivência independente, como professores e como 
jornalistas. Uma transformação objetiva e concreta processou-se, re-
partindo o predomínio da proveniência da sociedade  dominante, na 
biografia dos intelectuais maranhenses como  Arthur Azevedo, Sousân-
drade,  Aluísio Azevedo, Vieira da Silva e Dunshee de Abranches.

Com a derrocada social, multiplicou-se a significação numérica 
de intelectuais provenientes da sociedade dominada, ou média, cons-
tituindo-se a  afirmação pela inteligência  um instrumento e um me-
canismo de ascensão social. É suficiente rememorar-se as constantes 
biográficas de personalidades como Souza Bispo, Manoel Sobrinho e 
Nascimento  Moraes, onde há predominância do desamparo material e 
do autodidatismo. Quando a Nascimento Moraes, prestigiada liderança 
intelectual, conheceu os obstáculos  de homem negro e pobre, apare-
cendo àquele tempo como o decano dos jornalistas maranhenses, ao 
ultrapassar preconceitos sociais e étnicos.  

Por oportuna a passagem, esclareço que a tentativa de análise  
em articulação, com certeza, tangencia a muita distância,  a estupidez  
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pseudo-sociológica da consideração dos intelectuais estado-novistas 
como única, apenas e simplesmente – escritores negociáveis e cor-
ruptíveis. Não – a ideologia, existindo, tem força material, permitindo 
compreender que estavam movidos pela crença na restauração da So-
ciedade pela condução autocrática do Estado.

Onde Paulo Ramos foi encontrar os intelectuais no Maranhão? 
Com sagacidade, foi requisitá-los na Academia Maranhense de Letras, 
instituição concentradora da inteligência proveniente dos mecanismos 
regulares e legitimados de um hipotético reconhecimento das quali-
dades literárias, quando, na paisagem cultural timbirense, não havia 
ainda perspectiva de surgimento de organizações outras, concorrentes, 
mais renovadas e arrebanhadoras, a princípio, de novos intelectuais 
– como as universidades, os institutos de pesquisas, as secretarias 
estaduais de cultura, planejamento, comunicação, ciência, tecnologia e 
inovação, meio ambiente etc.

Sedimentando os fundamentos de uma política cultural, o Inter-
ventor maranhense foi o responsável pela doação de prédios à Aca-
demia Maranhense de Letras, ao Instituto  de História e Geografia e à 
Sociedade Musical Maranhense. Em complemento, presenteou Viriato 
Corrêa com fardão da Academia Brasileira de Letras, ordenou a reedição 
do Pantheon Maranhense e a escultura do busto de Antônio Henriques 
Leal. 

Sob o fascismo estado-novista, numerosos intelectuais mara-
nhenses confirmaram-se e destacaram-se no exercício de atividade pú-
blica,  como Agnello Costa (Diretor da Imprensa Oficial do Maranhão); 
Clodoaldo Cardoso (Diretor da Fazenda do Estado); Ribamar Pinheiro 
(Diretor do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda); Astolfo 
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Serra (Diretor da Junta Comercial e orador do Sindicato Maranhense 
de Imprensa); Luso Torres (Membro do Conselho Técnico de Economia 
e Finanças); Oliveira Roma (diretor da Escola de Agronomia); Armando 
Vieira da Silva (Presidente do Sindicato Maranhense de Imprensa) e 
Nascimento Moraes (Catedrático do Liceu Maranhense, Presidente da 
Academia Maranhense de Letras e intelectual designado pelo interven-
tor Federal, Paulo Ramos, para completar o livro Pantheon Maranhen-
ses, de Antônio Henriques Leal). 

É permitida a identificação imediata de colaboracionistas e de 
acadêmicos como Luso Torres, Astolfo Serra, Clodoaldo Cardoso, Ri-
bamar Pinheiro e Nascimento Moraes. Como acadêmicos, liquidado 
o estado-novismo, terminariam Luís Rego (Educador de considerável 
prestígio) e Pedro Neiva de Santana (Prefeito de São Luís), vinculados 
à história do fascismo brasileiro, àquele tempo, legitimado como a ex-
periência da “democracia autoritária”, sob o manto protetor da defesa da 
ordem, da tradição, do sagrado, da pátria, da família, da propriedade 
etc.

Situados na fronteira da convicção e da contingência, os  estudio-
sos  maranhenses não escolheram as circunstâncias da realidade con-
creta em que necessitavam intervir no espaço profissional das relações 
sociais cotidianas.  Entretanto, muitos chegaram à manifestação de 
julgamentos éticos, sobre a validade política do contexto estabelecido, 
no exercício da sobredeterminação dos condicionamentos estruturais 
da ordem social.

Ribamar Pinheiro, poeta e jornalista, reconheceu o movimento 
intelectual do Chefe de Estado, como o responsável pelo combate à 
rotina da cultura, apontando aos estudiosos o caminho do efetivo com-
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promisso político com a máquina do Estado – estuário provável dos 
agentes sociais originários da classe média. Então: 

“Firmado nas convicções políticas, 
convulsionou os elementos incapazes  e de 
ganho de causa à inteligência construtiva, 
desde que ela aparecesse.
E foi assim que, rompeu com todos os 
preconceitos, se impôs ao meio de todas as 
classes.
(...) E é por isso que, para mim, a obra mais 
extraordinária do seu governo é o levantamento 
do Maranhão Mental que, felizmente, já 
se está manifestando exuberante, com  o 
desenvolvimento do Maranhão econômico”2.

Transparecem os elementos em articulação discursiva: a convic-
ção política primordial (isto é, a defendida por Paulo Ramos), o afasta-
mento oligárquico da máquina do Estado, a substituição das clientelas 
pelos intelectuais, desde que fossem “construtivos”, a repetição do pa-
ternalismo populista de Getúlio Vargas e, sobretudo, a imaginação da 
decadência, altamente estimulada, de que começava a processar-se o 
renascimento econômico e espiritual maranhense, sob as rubricas do 
desenvolvimento, do primeiro, de estofo material e do levantamento, do 
segundo, de expressão literária.  

 Se o “Renascimento” Espiritual  vinculava-se ao procedimento de 
Príncipe Renascentista, esboçado pelo Interventor Federal, com ines-
condível interesse político, o “Ressurgimento” Econômico sustentava-se 
na conjuntura da beligerância  internacional, a requisitar, novamente, 
os préstimos exportadores maranhenses, misturando aos tradicionais 
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produtos agrícolas – o extrativismo do babaçu e as manufaturas do 
parque têxtil.

O babaçu condensava as esperanças de um reacontecer econô-
mico, compreendendo expressiva porcentagem do balanço  comercial 
do Maranhão. Não obstante, cessada a conjuntura de confrontação mi-
litarista mundial, registrou-se um retrocesso na demanda proveniente 
do comércio internacional, capacitado à revelação de que a história 
mercantil do babaçu confirmava a permanência das circunstâncias   da 
estrutura de organização do trabalho e do intercâmbio  transacionais, 
com aproveitamento desigual e combinado para o centro (desenvolvido) 
e para a periferia (subdesenvolvida), do funcionamento global da eco-
nomia capitalista.

Astolfo Serra, tribuno e ensaísta, extasiado pela ambiguidade de 
procedimento, costumeira no agir histórico de Getúlio Vargas, não re-
sistiu à tentação, e,  subestimando as potencialidades intelectuais de 
que estava investido, amplamente confirmadas em numerosos estudos 
históricos e sociológicos, confessou:

“Se eu tivesse talento e cultura, escreveria 
um livro acerca da personalidade singular do 
Presidente Getúlio Vargas.

E daria o título:

— (Um Dictador Amável)3.

Como justificativas mais frequentes do fascismo brasileiro, 
enumeravam-se as consequências positivas, esperadas, antevistas, 
supostamente prefiguradas como decorrentes naturais da “democracia 
autoritária” — o surgimento de uma autêntica  nacionalidade, em com-
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binação com um individualismo reforçador da Autoridade Dirigente, ou 
seja, uma vinculação subordinante do “Espírito Nacional” ao Poder do 
Estado, por meio do Individualismo Organicista, das partes aderentes e 
submetidas à lógica do Todo. 

A finalidade precípua da congregação Brasil-americana, participe 
do sistema de poder euro-americano, estaria no combate e na vigi-
lância permanentes, direcionados para a hipotética ameaça comunista, 
entrevista como um mecanismo iminente de derrocada dos “Espíritos 
Nacionais”. Era a vigência da polaridade ideológica proveniente da crise 
do liberalismo em 1929, que entreabriu para o mundo a confrontação do 
fascismo e do comunismo.  

Ao trabalhar como animador cultural, o Interventor Paulo Ramos, 
frequentador  e presidente  de solenidade na Academia Maranhense de 
Letras, distribuía atividades intelectuais a estudiosos, convidando Nas-
cimento  Moraes a completar o Pantheon Maranhense, estimulando 
Aquiles Lisboa a refletir sobre o problema da paz etc.

Na passagem de Paulo Ramos por Belém do Pará, ofereceram-
-lhe uma solenidade e, representando a colônia maranhense, o Inter-
ventor Federal foi saudado pelo acadêmico Campos Ribeiro, fartíssimo 
de encômios ao responsável pelo direcionamento do que classificou 
de — “obra regeneradora”. Assim:

“ao vosso governo, pelo amor à terra em que 
nascestes, para servir ao Brasil no engrandecer 
aquela gleba  feliz e bem falada, vós estais 
reanimando e revivendo a glória  mental 
do Maranhão, num trabalho que é saúde, é 
instrução, é fartura, é civilização e progresso”4.
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É legítimo perguntar-se pelo conteúdo profundo da consciência 
comunitária dos intelectuais maranhenses, sob o fascismo brasileiro, 
para descobrir os contrapontos mais expressivos da atividade de coo-
nestação cotidiana da realidade estabelecida, em um cenário em que 
os tentáculos do Estado trabalharam para conferir em seu favor a orga-
nicidade dos atores culturais.  

Seguramente – no Maranhão – os intelectuais reforçadores da 
conjuntura ditatorial estado-novista, como manifestação comunitária, 
preocupavam-se muito mais com as perspectivas de uma sepultura 
monumental,  que significasse o coroamento da glória, como expressão 
da eternidade literária, do que com a fragilidade dos caminhos indi-
viduais, coletivos e institucionais, sob os quais a convivência social, 
cassadas  as liberdades e garantias públicas do exercício da cidadania, 
tropeçava de maneira acerba. 

Um parâmetro demonstrativo de duvidosa contestação é um 
documento da Academia Maranhense de Letras, publicado em home-
nagem a Paulo Ramos, e divulgado com a assinatura de Nascimento  
Moraes (Presidente), Ribamar Pinheiro (Secretário) e Luso Torres (Bi-
bliotecário).

A que pretexto o Interventor Federal recebia a homenagem dos 
acadêmicos maranhenses?  Porque, em decreto oficial: 

“o chefe do Governo determinava a construção, 
em São Luís, de um edifício monumental, em 
que fossem reunidos maranhenses, a fim de ali, 
receberem o culto das gerações novas”5.
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Era o Panthéon Sorbonne, com o qual a França, em Paris, ho-
menageia Rousseau, Voltaire, Diderot, Victor Hugo e outros mais, que 
exceleram nas artes, letras, ciências, valores e atitudes. Os signatários 
do documento louvavam Paulo Ramos pela atividade de reconstrução 
maranhense – econômica, política e intelectual. Porém, como singula-
ridade histórica, a justificativa do reconhecimento descansava no retor-
no do passado, como símbolo da eternidade, por adquirir configuração 
material com a edificação do monumento onde, guardadas as cinzas 
dos mortos ressonantes, fosse vencido o tempo, com a visitação inces-
sante da juventude, necessitada de alimentação moral e intelectual – 
ali plantada; ali residente; ali transmitida; ali reiterada; ali recorrente. 

As elites intelectuais, antevendo-se na componência da arqueo-
logia cultural, logo reclamavam a edificação do cemitério – monumento 
à eternidade. O fantasma do passado, ressurgindo em sua multiplici-
dade, parecia ser a manifestação determinante da realidade, com o 
aparente olvido de que o culto e a celebração dos valores de antanho, 
personificados no fogo sagrado, têm a sua justificativa na alimentação 
objetiva da vida pulsante, em busca do seu complexo fermentar e acon-
tecer. Fomentavam-se as esperanças:

“E o bronze revelou o passado que orgulheceu 
a terra maranhense e vai definitivamente vol-
tar com sua suntuosidade. O passado que 
vai, sem dúvida, reviver. Esse passado que  
ficou durante muitos anos desprezado, como se 
não existisse. O passado adormecido, pare-
cendo morto, e que, dentro de pouco tempo, 
virá presidir e  tonificar a vida das ger-
ações porvindouras”6. 
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O passado – a voltar, a reviver, a presidir, a orgulhar e a tonifi-
car – pareceu objeto mais de uma ossatura arqueológica retirada da 
poeira do tempo e colocada em praça pública, do que de uma pulsação 
vital dialética, a congeminar o devenido, o tempo presente e o devenir. 
Como se estivessem suplantando barreiras sociais, muitos estudiosos 
e escritores perfilados a Paulo Ramos, e prestigiados na administração 
pública, experimentaram a conjugação de papel e de status mais eleva-
dos, conhecidos no itinerário biográfico que percorreram.

A análise da composição da denominada “vanguarda intelectiva 
estado-novista” apontará desigualdades etárias e de reconhecimentos, 
no agrupamento mais unitário e permanente, comprometido com a ar-
gumentação doutrinária de sustentação do regime antidemocrático.

Em companhia de Byron de Freitas e de Agnello Costa, Astolfo 
Serra e Nascimento Moraes, estavam enumerados Vieira Fontes e Mié-
cio Jorge, Carlos Cardoso e Paulo de Oliveira, Jota Moreira e Francisco 
Figueredo.

Em combate aos procedimentos retrógrados na condução dos 
interesses considerados como coletivos, Paulo Ramos desequilibrou o 
espírito da fatalidade administrativa, procurando redefinir – na econo-
mia – a exploração das potencialidades naturais, quando destituída do 
critério da racionalidade e – na política – o absoluto controle gerencial 
do Estado pelas parentelas e pelos séquitos de dependentes dos con-
dutores oligárquicos.

Sem dúvida, a extinção dos partidos políticos instrumentou o In-
terventor Federal, na confrontação com os tradicionais agenciadores do 
funcionamento da máquina do Estado, de há muito investidos da pos-
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sibilidade de dirigir e de escolher dirigentes, na reiteração de formas 
tradicionais de condução privatista da coisa pública.

Quanto ao problema da afirmação social pelo exercício da inteli-
gência, comprovando o seccionamento em confirmação de uma regula-
ridade mais que secular, Manoel Sobrinho, distinguiu na história social 
dos acadêmicos, aqueles que, vencendo, alicerçaram-se na vontade e 
na coragem apenas, sem a contribuição do reinado da sombra dos an-
tepassados poderosos, e os considerou carregados de heroicidade, pois

“Os indivíduos que venceram, não porque 
lutassem, mas porque dispuseram de todos 
os meios para vencer, são os afortunados que 
vieram do muito para o muito: merecem o 
nosso respeito, pela posição que desfrutam. 
Aqueles porém, que o fizeram lutando, expondo 
a vida, sem meio algum, dispondo apenas da 
vontade forte de subir e da coragem  revelada 
nos prélios travados, são os heróis que vieram 
do nada para o tudo: mais do que o nosso 
respeito, merecem a nossa admiração, pelo 
muito que realizaram”7.

Descontada a competência administrativa e a colaboração dos 
intelectuais, é permitida a interrogação sobre o estatuto ideológico de 
Paulo Ramos: seria fascista por convicção, acreditando na viabilidade 
histórica da “democracia autoritária”, ou, ao contrário, seria um serven-
tuário do Estado, condicionado a uma realidade com a qual, discordan-
do, relacionava-se?
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Às ditaduras, com efeito, interessa promover os coopera-
dores, que lhes conquistaram, nas atividades de legitimação e 
de colaboração, a mais vigilante confiança, posto que a máquina 
pública concentracionária e totalitária, respirando sobre espírito 
policial de controle, necessita de atores moleculares de sustentação, 
sem o concurso dos quais o sistema tentacular não opera, caminha e 
funciona, deixando de gerar a sensação que mais lhe interessa: a da 
inexpugnável estabilidade.   

As diferenças do liberalismo e do autoritarismo nunca conhece-
ram demarcação rigorosa no Brasil. Ao liberalismo, todavia, eram atri-
buídas todas as responsabilidades pela multiplicação dos problemas 
brasileiros, o que correspondia à expressão nacional da confrontação 
concentrada no continente europeu, e ramificada para a realidade in-
ternacional, inclusive periférica, em que se subestimavam os princípios 
democráticos, para conceber com polaridade maniqueísta a organiza-
ção da política, dividida nos malefícios do comunismo e nos benefícios 
do fascismo.

E, como instrumento imaginário de salvação, o pensamento na-
zifascista preparava-se para progredir, como alternativa extremada de 
organização social burguesa, como aconteceria no Japão e na Grécia, na 
Itália e na Alemanha, na Espanha e em Portugal.

Ao repelir o voto, os partidos políticos e a representação par-
lamentar, a ditadura estado-novista limitava o exercício da cidadania, 
condenando a liberdade de pensamento e expurgando a liberdade  de 
organização, para permanecer na direção do Estado sem a ética do con-
sentimento nacional, afastados os concorrentes imediatos para a con-
quista do poder, com os fracassos repetidos  da Intentona Comunista 
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(1935) e da Intentona Integralista (1937), a primeira, liderada por Luís 
Carlos Prestes; a segunda, comandada por Plínio Salgado.

De resto, descobria-se um caminho autônomo de vinculação 
doutrinária ao fascismo internacional, instrumentado o ordenamento 
jurídico brasileiro, especialmente, nos departamentos constitucional e 
trabalhista, de inspirações de contundente sentimento antidemocráti-
co, sob a recusa estatal de reconhecer quaisquer espaços de autonomia 
à sociedade civil em busca de sua verticalidade.

Na esfera da argumentação política, a realidade brasileira robus-
teceu-se da dialética confrontadora de fascismo e de comunismo, sem 
que o estado-novismo declarasse ser partidário manifesto e definitivo 
da organização ditatorial extrema da sociedade, preferindo praticá-la 
nas circunstâncias nacionais, com o costumeiro revestimento – mais 
doutrinário do que teórico – da ambiguidade de pronunciamento, na 
simulação de cordialidade das elites, estudada por Sérgio Buarque de 
Holanda em Raízes do Brasil. Como esquecer que no Brasil o poder 
de intervenção de Benjamin Constant passou a ser chamado de poder 
moderador?  O fascismo caboclo funcionou sob um baile de máscaras. 

A redução sociológica do problema em questionamento para a 
realidade maranhense, sem dúvida, constitui um ensejo proveitoso de 
constatação da articulação unitária da política brasileira, distanciando-
-se da tradição da Primeira República, em que os enclaves provinciais 
demarcavam diferenças e peculiaridades entre si e frente ao todo. Pau-
lo Ramos, que preferia a pátria à nação, perguntava para responder:

“E que vem a ser ‘infiltração comunista’?
É a pregação da doutrina satânica do 
comunismo, esse autêntico flagelo que, há 
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vinte anos faz  a infelicidade, a desgraça, 
a miséria da Rússia, ameaçando a paz, a 
civilização e cultura de outras nações”8.

Considerando o comunismo maldito e sinistro, Paulo Ramos 
transformou-se em um apóstolo da repressão, indicando como de-
monstração de sanidade de consciência e de iluminação espiritual, as  
diferentes sociedades nacionais, que a pretexto de garantirem a se-
gurança e a estabilidade, transformarem-se em terroristas de Estado. 
Traindo-se, ao indicar preferências, o Interventor Federal considerou 
como exemplares o comportamento de determinados governos euro-
peus, cuja enumeração se tornou reveladora: “Aos governos da Itália, da 
Alemanha, de Portugal deve a Europa não estar hoje totalmente invadida 
pelo flagelo bolchevista”9.

Exemplares – os governos nazifascistas: na Itália (de Mussolini); 
na Alemanha (de Hitler); em Portugal (de Salazar) etc. Eram perfeitos 
porque se prestavam como referenciais inspiradores da postulada na-
cionalidade brasileira: autêntica, posto que forte. A força, representan-
do a tirania da sociedade política, deflagrada para providenciar a sub-
missão e a desarticulação da sociedade civil, contrafeita à hegemonia 
militarista dos condutores do Estado.

Quanto a Paulo Ramos, sedimentava a convicção anticoletivista 
na hipótese acrítica e a histórica de uma desigualdade natural – e não 
histórica, do ser social. Acrítica e a histórica, porque não existe uma  
natureza humana imutável e permanente, sem explicação no processo 
da história social. O homem é um animal social, e, portanto, as relações 
sociais mutáveis e históricas são permanentes materiais de diálogo in-
terveniente na definição plástica da natureza humana.
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E, no coroamento  do raciocínio sem consistência filosófica, o In-
terventor Federal patrocinou o preconceito do maniqueísmo naturalista, 
transpondo-o para a sociedade, no absoluto esquecimento de que o 
homem, ser de relações, é um produto-produtor da realidade social, 
capacitado a,  no agir histórico macrogrupal, redefini-la. Sub-reptício, 
havia em Paulo Ramos o interesse discursivo de, rejeitando a hipótese 
do comunismo, legitimar a prática do fascismo. Desta maneira:

“Tudo, na Natureza, tem a sua forma 
própria e original. Assim, também, nas 
sociedades, há os bons e os maus, os fortes e 
os fracos, os honestos e os ímprobos, os lúcidos 
e os insanos, os laboriosos e os improdutivos, 
o que vem atestar a impraticabilidade da 
organização de uma sociedade comunista, com 
uma classe igual e única”10.

É conveniente a mais rigorosa vigilância, para não se subestimar 
a validade dos apontamentos sobre os escritores maranhenses, redigi-
dos pelo estudioso Joaquim Vieira da Luz, pois foi o biógrafo desorde-
nado quem registrou a emergência da inquietação cultural, conjugada 
ao movimento político brasileiro de 1930.

Surgiram – com destino efêmero – na paisagem intelectual de 
São Luís, a Academia dos Novos e a Academia de Letras do Maranhão.

Representaram experiências memoráveis, quando compreendi-
das como ensaios de edificação de mecanismos alternativos, ainda que 
regulares e tradicionais, às estruturas de intervenção cultural.
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Contudo, a esperança de renovação literária ficou depositada 
na mocidade, congregada no Cenáculo Graça Aranha, sob o estímulo 
participantes de Antônio Lopes – intelectual proveniente de numero-
sos movimentos culturais pretéritos, que não foi estranho à Academia 
Maranhense de Letras, ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, 
bem como à Faculdade de Direito do Maranhão.

Pequena a ressonância, engendrava-se a expectativa da chegada 
da discussão sobre o modernismo no Maranhão. A homenagem a Graça 
Aranha, antítese de  Coelho Neto, em relação à discussão literária, de-
tonava interesse em recuperar o compasso criativo dos maranhenses, 
comprometido  pela defasagem da discussão e da construção estéticas.

Terminada, porém, a década de 30, os principais entusiastas da  
mocidade intelectual, no Maranhão, estavam radicados no Rio de Ja-
neiro, com as esperanças de renovação literária e estética relegadas à 
frustração de expectativas do ambiente  provinciano, sem capacidade 
de barragem da exportação da inteligência, para que  houvesse frutifi-
cação crítica e criativa no espaço  de surgimento original dos retirantes 
da cultura.

No Rio de Janeiro – antiga Capital da República – acreditaram 
ter perspectivas de ressonância nacional como escritores e estudiosos, 
confirmada nas performances individuais destacadas, de personalida-
des como as de Neiva Moreira (jornalista político, editor, internaciona-
lista, parlamentar e secretário geral da Frente Parlamentar Nacionalis-
ta): de Ignácio Rangel (militante cívico, planejador do desenvolvimento 
e um clássico do ensaísmo econômico brasileiro) de Josué Montello 
(ensaísta literário e consumado ficcionista, a partir de temáticas ma-
ranhenses); de Oswaldino Marques (poeta, professor e pensador da es-
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tética,  tradutor e ensaísta literário);  de Franklin de Oliveira (filósofo 
da cultura, crítico literário e ensaísta sócio-político); de Odylo Costa, 
filho (poeta, cronista, ficcionista e participante da renovação jornalís-
tica brasileira); de Antônio  de Oliveira (crítico, ensaísta e estudioso da 
cultura  luso-brasileira) e de Manoel Caetano Bandeira de Melo (poeta, 
tradutor e ensaísta literário e científico).

Dois – do conjunto – chegaram à Academia Brasileira de Letras – 
Josué Montello e Odylo Costa, filho, justamente os mais semelhantes, 
na desenvoltura do trânsito nas antecâmaras oficiais do Brasil, chegan-
do, o primeiro, a ensaiar ser Governador do Maranhão por nomeação mi-
litar e conseguindo, o segundo, ser suplente de Senador da República.     

Como conjunto, retiraram-se para o Rio de Janeiro, preservando 
os vínculos com a terra de origem, o que transparece à superfície, na 
temática maranhense do romance de Josué Montello e na vontade – 
também não satisfeita – de Odylo Costa, filho de ser Governador do 
Maranhão.

Com claridade meridiana, é possível identificar-se a vincula-
ção maranhense de um Neiva Moreira e de um Ignácio Rangel; de um 
Franklin de Oliveira e de um Oswaldino Marques; afinal, de  um Manoel 
Caetano Bandeira de Mello e de um Antonio de Oliveira, para exempli-
ficar-se, considerando a tradição do helenismo, presente em Odorico 
Mendes, João Francisco Lisboa, Coelho Neto e Carlos Alberto Nunes, 
elaboradores da destinação maranhense de convivência em Atenas e 
em Esparta, louvando sempre “a Grécia, fonte espiritual  do nosso egrégio 
Maranhão”11.

Grécia – fonte espiritual mais do que, e, também, com louvores, 
para o Maranhão. Muitos permaneceram em São Luís, desistindo do 
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trabalho intelectual, estritamente compreendido. Dos que ficaram, e 
prosseguiram, há extenso noticiário de dissipação de potencialidades, 
em consonância com o ambiente social refratário ao estímulo transfor-
mador, responsável pela manifestação de realidades continuadas do 
engenho criativo.

É permitido um alistamento seletivo dos que permaneceram 
em São Luís, como Erasmo Dias, Mário Meireles e Paulo Nascimento 
Morais. É desnecessária a observação de que não desfrutaram de res-
sonância extra maranhense, um mínimo correspondente à dos que par-
tiram para o Rio de Janeiro, nas circunstâncias dos escritores enumera-
dos – de Neiva Moreira a Manoel Caetano Bandeira de Mello e a Antônio 
de Oliveira, passando por Ignácio Rangel, Josué Montello, Franklin de 
Oliveira, Osvaldino Marques e Odylo Costa, filho. A capacidade não era 
privilégio dos que partiram ou dos que ficaram: estava em ambos, mas 
os que partiram, em detrimento dos que ficaram, conquistaram maior 
reconhecimento, segundo a mentalidade ilhéu imperante, de que “ven-
ceram fora do Maranhão”. 

A manifestação de continuidade cultural, merecedora dos apon-
tamentos sobre os escritores maranhenses, do estudioso Joaquim 
Vieira da Luz, foi o suplemento literário “Ressurgimento”, publicado no 
periódico Correio da Tarde, e dirigido pelo escritor Fernando Viana. No 
mais, havia rotina e marasmo literários. Como há mais de um século, 
o Maranhão, enquanto tributário cultural, exportava inteligência, pois, 
consoante Vieira da Luz:

“Nunca se evidenciou a capacidade da província 
para criar e manter dentro dos seus limites uma 
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corte de pessoas dotadas  de engenho, que 
chamem para si a atenção do país inteiro”12.

A verdade é que não há como olvidar “Renovação”, página lite-
rária do Diário do Norte, dirigida por Antônio de Oliveira, bem como o 
poeta Sebastião Corrêa, cedo falecido, e até mesmo os prenúncios inor-
gânicos do modernismo, existentes em Amaral Matos, Latécio Jansen, 
Oliveira Roma e Astolfo Serra, cedo despertados.

A resolução das diferenças entre Nação e Governo processou-se 
com a filiação dos militares brasileiros aos contingentes democráticos, 
congregados para derrotar as potências fascistas em expansão: Aliados 
contra o Eixo. Foi um desequilíbrio decisivo, conseguido em campanhas 
memoráveis, onde, talvez mais do que manifestos de elites estadualis-
tas, o movimento estudantil desempenhou-se como a vanguarda visce-
ral da abertura para a democracia.

Getúlio Vargas, ao perceber a redefinição da conjuntura política  
internacional, imaginou conseguir a permanência na direção do Estado, 
absorvendo a modificação do panorama ideológico, anunciada para as 
comunidades em expectativa democrática, pelos sucessivos fracassos 
militares da coligação nazifascista.

Na esperança de consegui-lo, recorreu o ditador estado-novista 
aos préstimos constitucionais de Agamenon Magalhães, colocando o 
político de convicção antidemocrática no Ministério da Justiça, con-
fiante nos resultados das peripécias do pregoeiro da “autoridade” e da 
“disciplina” estado-novistas, transmutado, de repente, no cabalista da 
“ideia democrática”.
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Foi em vão. A definição material das Forças Armadas no combate 
militar ao nazi fascismo, na Europa comprometeu os patamares de sus-
tentação política de Getúlio Vargas – com a  expectativa da democracia 
soprando nos ventos do mundo. 

Terminado o conflito mundial, as novas circunstâncias encerram 
a soberania do caudilho rio-grandense: a renúncia de Getúlio Vargas 
foi uma deposição militar. E foram castrenses os principais candidatos 
à Presidência da República, no complexo de partidos políticos recém-
-fundados  – Eurico Gaspar Dutra (Partido Social Democrático – PSD, 
Marechal) e Eduardo Gomes (União Democrática Nacional – UDN, Bri-
gadeiro).

1945 consagrou-se, portanto, na história brasileira e na  história 
internacional contemporâneas, como um instante concentrado de des-
continuidade, refletidas nos desdobramentos processuais experimenta-
dos pelas comunidades perfiladas às diferentes alternativas, capitalis-
ta ou socialista, de organização da convivência social.

A preocupação da estratificação pedagógica, de fenômenos con-
catenados na realidade concreta, indicará como de significação deter-
minante, os seguintes processos históricos, relacionados à sociedade 
internacional (SI), à sociedade nacional brasileira (SN) e à sociedade 
estadual maranhense (SE).

SI:

a) Término da Segunda Guerra Mundial, com 
a vitória das Forças Aliadas  sobre o Eixo 
nazifascista;
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b) Emergência consolidada dos Estados Unidos 
como o complexo diretor hegemônico do 
capitalismo;

c) Aguçamento da divisão da comunidade 
internacional nos blocos capitalista e 
socialista, com a inauguração da Guerra Fria;

d) Desagregação do pacto colonial, provocando 
o fenômeno nacional, principalmente na Ásia e 
na África; 

e) Articulação acelerada das circunstâncias 
políticas responsáveis pela confrontação 
ideológica da Guerra Fria.

SN:

f) Derrubada da ditadura estado-novista, de 
caráter fascista, comandada por Getúlio Vargas, 
com permanente suporte militar; 

g) Libertação de Luís Carlos Prestes, o 
personagem histórico mais consagrado 
do Partido Comunista do Brasil, preso em 
consequência do Levante Comunista de 1935;

h) Concessão de registro, pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, ao Partido Comunista do Brasil, para 
que funcionasse na legalidade; 

i) Efetivação da reunião nacional do Primeiro 
Congresso Brasileiro de Escritores, no Rio de 
Janeiro, refletindo o espírito dos novos tempos;  
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j) Falecimento de Mário de Andrade, síntese, 
em sua geração, da preocupação com a 
responsabilidade social dos intelectuais.

SE: 

k) Renúncia de Paulo Ramos, Interventor 
Federal, que se afastou do Maranhão e radicou-
se no Rio de Janeiro;

l) Fundação, pela mocidade intelectual de 
São Luís, do Centro Cultural Gonçalves Dias, 
presidido pelo poeta Nascimento Moraes Filho; 

m) Definição das circunstâncias partidárias e 
nacionais favoráveis à prolongada chefatura 
política de Victorino Freire;

n) Evidência confirmada da militância política, 
com a preocupação ideológica, da líder 
comunista Maria Aragão, médica e lutadora 
social; 

o) Perspectiva de discussão dos valores 
estéticos norteadores da construção literária, 
com o desembarque de Bandeira Tribuzzi em 
São Luís, egresso de Portugal. 

É conveniente o esclarecimento de que a competência intelectual, 
não ficando circunscrita, com excludência, às potencialidades dos radi-
cados ou dos retirantes, foi se comportando no sentido de permitir aos 
transferidos pela drenagem cultural – pelas perspectivas ambienciais, 
pela preparação à concorrência e pela variedade de experiências – o 
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acúmulo de uma mais-valia formativa e/ou informativa de conhecimen-
tos, permitindo-lhes, em contraposição ao insulamento de São Luís e 
do Maranhão, superior diálogo com a contemporaneidade do mundo, 
salvo as exceções de praxe. 

A realidade da província, portanto, foi densamente delineada 
pela história no futuro do pretérito composto – teria criado, escri-
to, refletido, publicado, repercutido, conquistado etc. De onde, o 
espírito de ressentimento, dirigido contra o ambiente rotineiro e contra 
os conterrâneos  distanciados e mais ressonantes, dificultando o sur-
gimento de uma consciência renovadora, comprometida com a redefi-
nição política do relacionamento do estadual no regional, e do regional 
no nacional, ao tornar mais dialética a dialética, quando o nacional 
redefinir-se na divisão do trabalho na comunidade internacional.

Um inventário de comprometimento intelectual com o fascismo 
estado-novista, nas instâncias maranhense e brasileira, compreende-
rá a satisfação da comprovação documental.  Ficará, dessa maneira, 
contornado o problema do tribunal literário, onde Carlos Drummond de 
Andrade (na entrevista em que rememora Humberto de Campos) defen-
de-se, argumentado ter colaborado com um amigo, Gustavo Capanema, 
recusando-se à sua identificação como elemento estado-novista. O 
documento, em havendo, desmancha o círculo viciado do servidor do 
amigo servidor do fascismo, quando as regularidades dos segmentos 
sociais transcendem às hipotéticas revelações do comprometimento 
individual.

Quanto ao Maranhão, no relacionamento dos intelectuais com a 
ditadura estado-novista, o documento decodificado transbordou, como 
transborda, a realidade interpretada. Foi, em decorrência da renúncia 
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militar de Getúlio Vargas, desmontada a máquina protetora, quando 
numerosos escritores e estudiosos maranhenses procuraram o contato  
educativo e estimulante da mocidade, como recompensa efetiva à con-
juntura de transição, a qual, abrupta, os relegara a um vazio de poder, 
de atividade e de perspectivas.

Na juventude, frente aos acontecimentos aglutinadores, renascia 
o sentimento de unidade e de compromissos geracionais. Era a recom-
posição dos arquétipos temporais, imaginada e reafirmada a existência 
de um espírito histórico missionário determinando comportamentos es-
pecíficos aos congregados – pela proximidade do constelar nascimento 
biológico, pela semelhança temporal da emergência participativa e pela  
convivência com circunstâncias idênticas de transformação ou de con-
servação da realidade concreta.

 De onde a designação de “Geração de 45”, reclamada por Domin-
gos Carvalho da Silva, poeta, ensaísta e professor luso-brasileiro, de 
destino paulista e brasiliense. O fenômeno da beligerância internacio-
nal sedimentou as esperanças no surgimento de uma realidade particu-
lar, porque de progresso, de justiça e de democracia, a ser compartilha-
da, solidariamente, pelos vencedores do obscurantismo nazifascista. A 
consciência missionária da mocidade do segundo pós-guerra no Brasil 
foi temperada na convicção de que participaria da edificação nacional, 
alicerçada nos princípios da justiça social, combinados progresso eco-
nômico e democracia política, provocando como resultado a emergên-
cia brasileira à condição de potência internacional.

No Maranhão, o processo de organização da “Geração de 45” foi 
detonado com a fundação do Centro Cultural Gonçalves Dias, sob a li-
derança de Nascimento Moraes Filho, acrescida da companhia de Lago 
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Burnett, Ferreira  Gullar, Vera-Cruz Santana, Bandeira Tribuzzi, Regi-
naldo Teles, José Filgueiras, Lopes Bogéa etc. Preocupava-se a socie-
dade de cultura, com a organização e com o  dinamismo, de há muito 
desaquecidos ou desaparecidos do ambiente literário de São  Luís,  
promovendo conferências, estimulando debates, ativando jornais e re-
vistas, publicando livros de estreias, resgatando documentos históricos 
e patrocinando o direcionamento das aptidões para o rádio, o teatro, a 
oratória, a literatura e os estudos departamentais.

Tinha uma estrutura acadêmica, com número limitado de par-
ticipantes. Desfrutou da colaboração de intelectuais de contextos 
precedentes, desde a organização jurídica até a disponibilidade para 
as conferências. Do referido contato dos intelectuais de contextos di-
ferenciados, aconteceu a possibilidade de Manoel Sobrinho coordenar 
a primeira evolução literária de Ferreira Gullar, que então pensava que 
os poetas estavam todos mortos e só existiam nos livros, deparando-se 
com alguém que o era, de carne e de osso, morando na mesma rua da 
cidade de São Luís, na década de 40 do século XX... Havendo organiza-
ção, não estava resolvido, porém, o problema da defasagem estética.

Da controvérsia sobre a interpretação do significado das esco-
las literárias, entre, nos melhores sentidos das expressões, os ilhéus 
e o cosmopolita, logo resultou o afastamento de Bandeira Tribuzzi do 
Centro Cultural Gonçalves Dias. Educado em escola europeia, o retirado 
e retirante desfrutava de familiaridade com as propostas de renovação 
literária, não apenas as de Paris e de Moscou, as de Madri e de Lisboa, 
como as do Brasil, ainda sem penetração na realidade maranhense. Tes-
temunho que conheci a biblioteca original de Bandeira Tribuzzi, fechada 
em gigantescos caixotes e escondida na casa do irmão de sua esposa, 
Maria Tribuzzi, na Rua da Paz, em São Luís do Maranhão, em virtude da 
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repressão do golpe militar de 31 de Março de 1964, que o prendeu e acu-
sou de ser comunista, quando era, filosoficamente, marxista. Ali estava 
apodrecendo um tesouro – lido e anotado a caneta, em cada livro posta 
data de aquisição e assinatura do proprietário – em que havia a literatura 
e o pensamento de vanguardas em circulação na Europa.  

Bandeira Tribuzzi (contemporaneidade e renovação) e Nascimento 
Morais Filho (tradição e organicidade) despontaram como as principais 
lideranças da “Geração de 45” no Maranhão.

Para contrapor-se à organicidade do Centro Cultural Gonçalves 
Dias, Bandeira Tribuzzi promoveu a fundação de jornais e de revistas 
literárias, congregando José Sarney, Carlos Madeira, Bello Parga, Lucy 
Teixeira, Murilo Ferreira, Domingos Vieira Filho etc. A polêmica literária 
concentrou-se no modernismo e no antimodernismo. Com a divulgação 
de Mário de Andrade e de Manuel Bandeira, bem como Carlos Drum-
mond de Andrade,  Fernando Pessoa e  Maiakóvski, Paul Éluard e Gar-
cia Lorca, praticantes do parnasianismo, como Lago Burnett e Ferreira 
Gullar, de vez a vez curvaram-se ao modernismo.

Em contrapartida à resistência ao modernismo, no Centro Cultu-
ral Gonçalves Dias foi fermentado o compromisso com o caráter social 
da arte, preocupação manifesta de Nascimento Moraes Filho, a elabo-
rar-se como palavra poética, transcendendo-se ainda, como pregação 
da revolução social, em discurso de paraninfo dos educandos de uma 
congregação religiosa ao término da década de 40: a dos Irmãos Ma-
ristas. 

Um espaço cultural de acomodação, caudatário das experiências 
coletiva dos jornais, das revistas e dos debates, sem dúvida, foi a Mo-
velaria Guanabara, de propriedade de Pedro Paiva, onde se encontravam 
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pintores e escritores, para diariamente discutir as alternativas teóricas 
da construção artística, planejando caminhos imediatos de intervenção 
intelectual na realidade maranhense.

Ao tempo, o Maranhão redimira-se da defasagem estética, com 
a ruptura da concepção artística rotineira, promovida pela interferên-
cia renovadora, concentrada em um elemento estranho ao ambiente 
cultural de São Luís – Bandeira Tribuzzi, liderança responsável pela di-
vulgação comunitária do pensamento e das conquistas do modernismo 
(1920), do pós-modernismo (1930)  e de neomodernismo (1945), isto 
é, de instantes literários relacionados e diferenciados, que chegaram 
amalgamados aos maranhenses.

É de relevância a revelação panorâmica do desempenho dos atores 
sociais, vinculados aos movimentos da década de 40, como José Sarney, 
acólito da renovação estética, Bandeira Tribuzzi, partidário das conquis-
tas literárias e Nascimento Moraes Filho, organizador da experiência 
intelectual coletiva. E, sobretudo, é conveniente a recordação de que 
o espaço privilegiado de divulgação do pensamento estético, com inde-
pendência dos posicionamentos, foi o “Suplemento Cultural” do Centro 
Cultural Gonçalves Dias, publicado no Diário de São Luiz, periódico do 
Partido Social Trabalhista, dirigido pelo Senador Victorino Freire.

Consciente do significado da fundação do Centro Cultural Gon-
çalves Dias, dos jornais e das revistas de divulgação modernista, da 
pedagogia dos debates e das conferências sobre os mais variados in-
teresses culturais, a mocidade intelectual maranhense prosseguiu na 
organização de atividades pictóricas, radiofônicas e literárias, quase 
que desterradas por completo de São Luís, não fosse realidade a per-
sistência de um Newton Pavão e de um Corrêa da Silva. Provocada, a 
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imaginação de Nascimento Moraes Filho acreditou na consistência do 
renascimento do espírito da época do Grupo Maranhense, assegurando:

“Atenas revive.

Qual a Fênix mitológica que renascia 
das suas próprias cinzas, ela ressurge para 
mostrar aos descrentes que não morreu e que 
traz consigo uma mensagem de Fé para 
transmitir ao mundo e mais glórias para o seu 
glorioso Panteon.

(....) Atenas revive.

E é pela arte que ela fala e grita aos qua-
tro ventos.

É pela arte que ela se expressa ao mundo”13.

Com o aguçamento da estagnação econômica, decompunham-se 
as esperanças de um renascimento cultural, compreendido como um 
retorno ao passado, com prioridade do universo artístico, para refor-
çamento da prodigiosidade gloriosa da terra, acrescida – o que é de 
destacar-se – pelo espírito missionário da “Geração 45”, instituído na 
convicção de que lhe competia ser o agente sintético da  mensagem + 
transmissão = realidade modificada.

Não suspeitavam os entusiastas da organização da inteligência 
que, defendendo a cultura, com rapidez transitariam para a resistência 
política, catapultados pelos ventos do mundo no segundo pós-guerra, 
guardião do espírito da derrota do Eixo, da libertação da França, da 
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chegada dos russos soviéticos a Berlim, da Conferência de Yalta, da re-
divisão do mundo entre os grandes vencedores, da vontade de liberação 
colonial e da emergência da Guerra Fria.

O relacionamento da mocidade intelectual com os escritores e 
estudiosos de contextos precedentes não foi uniforme. Ao contrário, 
esteve adstrito às características individuais, adquirindo contornos de 
distância e de proximidade, na recomposição de Lago Burnett.

Distância relativa em relação a Antônio Lopes e absoluta em rela-
ção a Jerônimo Viveiros. A relativa, provocada pelas excentricidades do 
autor da História da Imprensa no Maranhão. A absoluta, consequên-
cia do tradicionalismo genealógico do autor da História do Comércio 
do Maranhão.

Proximidade virulenta, em relação a Corrêa de Araújo; acidental, 
em relação a Nascimento Moraes e proveitosa,  em relação a Manoel 
Sobrinho.  A virulenta, em decorrência do temperamento do autor de 
Acrópole (com quem Lago Burnett e Ferreira Gullar chegaram ao co-
mércio de bofetadas). A acidental, dependente da simpatia boêmia (e 
sem regular disponibilidade), do autor de Vencidos e Degenerados. A 
proveitosa, retirada da amizade e da convivência orientadora do autor de 
Hora Iluminada (líquida e certíssima, pelo menos em relação a Lago 
Burnett e a Ferreira Gullar).

Desaparece, pois, a suposição retilínea da complementação 
pacífica e automática dos intelectuais de contextos diferenciados. A 
recordação das possibilidades condicionantes da polêmica de Corrêa 
de Araújo com Ferreira Gullar, com efeito, desenterra a realidade, com a 
demonstração de que a manifestação de poder, significando parcialida-
de, circundava os movimentos da mocidade intelectual. Ferreira Gullar, 
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organizados os argumentos, preparou-se para responder a Corrêa de 
Araújo, em artigo de jornal a ser divulgado no periódico do Senador 
Victorino Freire, onde o Centro Cultural Gonçalves Dias publicava o 
“Suplemento Literário”. Concessão esdrúxula foi permitido a Corrêa de 
Araújo submeter o escrito de contestação de Ferreira Gullar a rigorosas 
censura e modificação, com a concordância dos responsáveis pela edi-
toração do periódico.

Foi a acusação da existência de um sistema de poder, vigilan-
te, coligado e punitivo, na política e na literatura, capacitado a resis-
tir, contrapondo-se para sobreviver, ao exercício crítico e provocante 
de  projetos de alternativa e de renovação. Era o funcionamento do 
sistema de reprodução, estudado por Pierre Bourdieu. A confissão de 
Lago Burnett é um documento convincente da sinuosidade do encon-
tro e da convivência de intelectuais de contextos diferenciados: “De 
modo geral, havia de parte dos velhos simpatia por nós, mas nós éramos 
realmente insubmissos, selvagens, intolerantes. Atacávamos, atacávamos, 
atacávamos”14. 

 Era a convivência desigual do ataque com a simpatia. A confron-
tação principal, e definitiva, foi motivada pela superpotência oficial, de-
cidida  ao fechamento de um contrato de cedência do Teatro Arthur Aze-
vedo, possibilitando a instalação de um cinema a empresário particular. 
A negociação, ou negociata, logo foi concluída e muitos a aproveitaram, 
não sem o dissabor dos protestos em praça pública, sob a liderança 
de Nascimento Morais Filho, e com a concorrência de numerosos in-
telectuais, posto que, ganhando uma sala de cinema privada, perdia o 
Maranhão da tradição de cultura o funcionamento público de sua mais 
consagrada e emblemática casa de espetáculos, sobretudo cênicos, ad-
vinda do século XIX, da floração icônica do Grupo Maranhense.
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Foi, na aparência, o entrechoque de políticos e de intelectuais. 
Escondia e revelava, entretanto, a tessitura profunda da totalidade 
estrutural da realidade maranhense, resumida na atividade política de 
controle e de condução da máquina do Estado, a espraiar, sem quais-
quer dialogias, a sua dominação concentracionária sobre todos os do-
mínios da vida em sociedade, inclusive, o cultural. No principio, no meio 
e no fim não deveria ser o verbo, mas o ato de pode. 

Como detonação da rebeldia contemporânea no Maranhão, a 
negativa compreendeu a manifestação de um instante sintético e es-
sencial, suficiente à iluminação do processo do vir a ser real, práti-
co e concreto, antecipando as perspectivas de resistência à trajetória 
missionária da “Geração de 45” na realidade timbirense, marcadamente 
estagnada, rotineira e autoritária.

A discordância da mocidade questionante foi reprimida, com a 
retirada da concessão da página aos sábados, no Diário de São Luiz, 
de propriedade do Senador Victorino Freire, onde o Centro Cultural Gon-
çalves Dias publicava o “Suplemento Cultural”.

Foi a constatação de que o compromisso de intervenção na situ-
ação-ambiente necessitava, por definição, ser bifronte, conjugando as 
instâncias autônomas e relacionadas – da cultura e da política.

Para exemplificar-se, quanto à concretude da unificação dos ca-
minhos bifrontes e siameses da cultura e da política, havia a presença 
contestadora e proponente do jornalista político Neiva Moreira, decidido 
à participação de vanguarda, no combate aos dirigentes do que classifi-
cava como o obscurantismo maranhense, personificado pelos adminis-
tradores Sebastião Archer (1947-1951) e Eugênio Barros (1951- 1956), 
Mattos Carvalho (1957-1961) e Newton Bello (1961-1966), manipula-
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dos, quase absolutamente, pelo Primeiro Magistrado dos Governadores: 
o Senador Victorino Freire, transformado em donatário pela proteção do 
Marechal – Presidente Eurico Gaspar Dutra.

Entretanto, o político pernambucano transcendeu a condição de 
representante, com baraço, cutelo e benesses, do Poder Central: radi-
cou-se no Maranhão. Foi agenciador básico, enérgico e principal 
do bonapartismo das classes dominantes (estagnadas e dec-
adentes) da paisagem histórica maranhense. Uma configuração 
de salvador reacionário, com laivos atomizados de progresso, o novo 
tuxaua garantiu a manutenção do controle e da condução da máquina 
do Estado a tradicionais comerciantes, industriais e, sobretudo, lati-
fundiários (os quais, frequentemente, combinavam o comércio e /ou a 
indústria com a pecuária ou a agricultura).

Ao garantir-lhes a máquina do Estado, definiu-se como prócere 
da política de clientela, transformando em funcionários públicos privi-
legiados os empresários declinantes e dependentes, com o permanente 
deferimento distributivo de poder, verbas e prestígio, fundamentais à 
sustentação, no Estado e pelo Estado, da tradicional sociedade domi-
nante de um aparelho produtivo em reprodução vegetativa, compatível 
com a estagnação asfixiante das forças produtivas do agricultor sem 
cultivos (ou quase) e do pecuarista sem cabeças (ou quase), do co-
merciante sem mercadorias (ou quase), e do industrial sem instalação 
manufatureira (ou quase), transpostos à sobrevivência corrompida e 
parasitária nos aparelhos de administração, financiadores de interesse 
particular de aplicação em juros, poupança, alugueres, compra-e-ven-
da, especulação, contratos, concessões, benesses, favores, privilégios 
etc.
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Em complemento, o Senador Victorino Freire patrocinava, para as 
classes dominadas, o exercício da subsunção, o aguçamento da depen-
dência e o estímulo à constante desorganização.

As contradições mais penetrantes, originadas nas relações de 
produção,  concentravam-se nas comunidades rurais, com o predomí-
nio do latifúndio correspondendo  à exploração econômica e política da 
dependência social (“um vínculo de parasservidão” instalado, preservado 
e multiplicado desde a transição do trabalho escravo para o trabalho  
não-livre). As massas camponesas, adormecidas quase que desde A 
Balaiada, tentaram sem sucesso realizar as suas guerras de resistên-
cia, porém, esmagadas, quase sempre sucumbiram à disciplina do tra-
balho, muitas vezes aprendendo a viver sem respirar.     

Quanto às contradições urbanas, configuravam-se com a classe 
operária da indústria têxtil, ameaçada de desemprego pela situação pré-
-falimentar das manufaturas de tecidos, que não conheceram reposição 
tecnológica e não dispunham de capacidade de concorrência nacional.

Tinha complemento os antagonismos com o exército industrial de 
reserva, sem perspectiva de participação no processo produtivo formal 
e regular, e, ainda, com a situação material de rarefeitas alternativas, 
experimentada pelas camadas intermédias subalternas, pressionando 
por empregos e pressionadas pelos salários diminutos.

Havia muita semelhança em fragmento expressivo da inspiração 
de Paulo Ramos e de Victorino Freire: o polimorfo Getúlio Vargas. Como 
Paulo Ramos, exacerbado anticomunista, Victorino Freire quase nada 
recolheu do Getúlio Vargas nacionalista e estatizante, preferindo os ca-
racteres mais retardados e distanciados de polêmica, relacionados com 
o caudilho rio-grandense.
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O Senador Victorino Freire, dirigindo-se à sociedade dominada, 
praticou o populismo paternalista. Destacando-se como dadivoso, foi 
um entusiasta do trabalho social, sem que chegasse, como Agamenon 
Magalhães, a transformá-lo em um organismo sistemático do aparelho 
do Estado. Os expedientes da retórica  e da atividade política do Senador 
pernambucano radicado no Maranhão desfrutaram da ratificação e da 
corroboração de quanto havia de destacado na sociedade maranhense:

TABELA 12
RELAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRIBUINTES À CAMPANHA DO 
SENADOR VICTORINO FREIRE

CONTRIBUINTES    VALOR
Elisabeto  Barbosa de Carvalho  300,00
Salomão Fiquene                                          300,00
Alberto Correia Lima                                   300,00
Cesário Veras  300,00
Clodoaldo Cardoso 300,00
Joaquim Santos 300,00
Alfredo Duailibe 300,00
José Pires Sexto 300,00
Carlos Macieira 300,00
Bacelar Portela 300,00
Teixeira Junior 300,00
Públio de Melo 300,00
Traiahú Moreira                                                                        300,00
Acrísio Rebelo 300,00
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Antônio Lopes 300,00
Fernando Perdigão 300,00
José de Albuquerque Alencar 300,00
João Henrique de Matos 300,00
Pedro Neiva de Santana 300,00
Antônio Jose Cordeiro 300,00
Urbano Pinheiro 300,00
Ático Pires Seabra 300,00
Geraldo de Oliveira Melo 300,00
Raimundo  de Matos Serrão 300,00
Antônio Mendes Napoleão 300,00
Bernardo Pedrosa Caldas 300,00
Ilva Nogueira Gomes 300,00
Ivaldo Perdigão Freire 300,00
Luís Pinho Rodrigues 300,00
Raul Andrade 300,00
Raimundo Marques  300,00
Hamleto  Godois 300,00
Lima Pires 300,00
Montenegro Guimarães 300,00
Zadok Pastor 300,00
TOTAL  10.500,00

Fonte: Diário de São Luiz, 07.08.1948, página 5).

(Importa em dez mil e quinhentos cruzeiros, o total da contribuição de todos os pro-
fessores acima), ALBERTO CORREIA LIMA
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De imediato, é imperiosa a identificação, sem esquecer-se Sa-
lomão Fiquene  e Carlos Macieira (este, mais tarde, sogro do futuro 
Presidente José Sarney) , de intelectuais da província  como Antônio 
Lopes, Bacelar Portela e Clodoaldo Cardoso e de políticos como  Públio 
de Mello (Senador, UDN-MA) Alfredo Duailibe (Vice-Governador, PSD-
-MA) e Pedro Neiva de Santana (Governador, ARENA-MA).

Todavia, ninguém como o escritor literário Josué Montello, resi-
dente no Rio de Janeiro, e filiado ao Partido Social Trabalhista-PST, ex-
pressou veemente e integral solidariedade política ao Senador Victorino 
Freire. Ao legitimar os procedimentos eleiçoeiros do político pernambu-
cano, lançado candidato ao Governo do Estado, o escritor maranhense 
recompensava-se pela proteção aos intelectuais-partidários, para os 
quais o seguidor prestigiado  do Marechal-Presidente Eurico Gaspar 
Dutra facilitava a composição ressonante das trajetórias biográficas:

“Quem serve ao Maranhão como ele tem 
servido, sem hesitar diante do sacrifício de 
todas as suas horas, que são invariavelmente 
imoladas em prol da grandeza  do Estado 
e das glórias de seus filhos, receberá, por 
certo,  nas urnas maranhenses, em 1950, a 
mesma consagração popular que já o distinguiu 
quando, despojado por iniciativa própria do 
mandato de deputado federal, foi elevado, 
por iniciativa absoluta do povo, ao Senado da 
República”15.

Chegando, em seguida, a corroborar o comércio de relações pri-
márias, como  fórmula adequada para proceder à liquidação das dife-
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renças políticas, o acadêmico Josué Montello reiterou a personalidade 
de Victorino Freire como absorvente e capacitada a comportar-se en-
quanto escudaria continuada dos seus seguidores:

“Nunca se poderá negar a soma de altos 
benefícios por ele obtidos em favor do Estado 
que dignamente representa.  O prestígio de 
sua atuação política é colocado mais a 
serviço dos outros que de si próprio. E 
é esse o segredo de ascensão constante de 
sua vida pública. O adversário de que ele 
tem se aproximado converte-se natural-
mente em seu amigo, se não for  a seguir 
seu aliado. E seu amigo tem nele o de-
fensor constante”16.

Homem de poder, ao Senador Victorino Freire bastava o exercício 
da chefatura política: violenta, reacionária e obscurantista, sem dúvi-
da, mas também paternalista, protetora e de promoção dos sequazes 
do seu mandarinato. Porém, uma auréola circundava o novo chefe: a 
da lisura pessoal propalada como absoluta, quanto ao proceder com 
os recursos públicos. O cacique pernambucano, que distribuiu verbas 
federais aos correligionários, ao que parece, terminou sem extraordi-
nária fortuna, como talvez não mais voltaria a acontecer na política 
maranhense subsequente, esquecido, entretanto, do ensinamento do 
pensador político e homem de Estado a que servira, de que o dever do 
homem público se estende do não roubar ao não deixar roubar, sob a 
mística geral de que o seu dever é o do tratamento da coisa pública 
como se fosse sua, todavia, sob a consciência de que jamais poderá 
sê-lo: José Américo de Almeida. 
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Em combate aos processos políticos situacionistas, tempera-
dos com fraude eleitoral e com violência aos oponentes, um complexo 
partidário articulou-se, com os integrantes principais recrutados nas 
legendas do Partido Republicano-PR, do Partido Social Democrático-
-PSD e da União Democrática Nacional-UDN, resumidas na designação 
coletiva de Oposições Coligadas, e defendendo princípios comunitários 
de recuperação econômica, legitimidade política e moralidade adminis-
trativa para o Maranhão.

Contestada a vitória eleitoral de Eugênio Barros (PST-MA) ao 
Governo do Estado, as Oposições Coligadas motivaram uma frustrada, 
mas de considerável significação, insurreição popular em São Luís, re-
cusando-se a concordar com a posse do candidato situacionista. Foi 
o contexto tumultuado de repressão – a da polícia e a dos capangas 
– misturado com as mortes de um candidato e um manifestante e com 
a depredação do prédio do Tribunal Regional Eleitoral-TRE (que coones-
tara a corrupção política). Foi a Greve de 51, fenômeno político coletivo 
que está para o espaço urbano, assim como a passagem da Coluna 
Prestes pelo Maranhão esteve para o mundo rural: os dois principais 
movimentos políticos estaduais no século XX.   

O prestígio em relação ao Poder Central referendou a permanên-
cia situacionista no poder estadual. Da crise sucessória, também resul-
taram benefícios à articulação democrática, que não foram suficientes 
para garantir a destruição da cabala eleitoral, alicerçada na existência 
da manipulação de vastíssimo eleitorado fantasma. A máquina polí-
tica voltaria a funcionar, derrubando as esperanças nas candidaturas 
senatoriais de Henrique de La Rocque (PSP-MA) e de Clodomir Milet 
(PSP-MA).
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Quanto aos benefícios resultantes, sem dúvida, é possível 
catalogar-se a modificação dos argumentos políticos e a decisão do 
jornalista Neiva Moreira de vincular-se, de forma proativa, à oposição 
política maranhense.

Os discursos políticos do periódico O Combate, de propriedade 
de Lino Machado (PR-MA), reafirmavam a redundância estadualista de 
condenar o Senador Victorino Freire por, liderando a política no Ma-
ranhão, ter nascido em Pernambuco. Por ali passaram, entre outros 
nomes de sempre do jornalismo maranhense, Wolney Milhomem e 
Francisco do Couto Corrêa, esse, também, um sindicalista histórico do 
segmento das comunicações.

A congregação da política ao jornalismo, nas atividades de Neiva 
Moreira (PSP-MA), refletiu-se densamente no conteúdo histórico da 
trajetória da realidade maranhense, desde que foi reforçada a neces-
sidade de discutir a política nos patamares sociológico e filosófico, à 
maneira de João Lisboa, na centúria precedente.

A permanência de Neiva Moreira organizou a resistência cívica, 
transformando-a em um chamamento à unidade das forças democrá-
ticas, que foi um atrativo, pela linguagem e pelo posicionamento, à 
participação da mocidade intelectual. É suficiente a recordação de que, 
motivados por Neiva Moreira, Lago Burnett e Ferreira Gullar foram para 
o exercício do jornalismo profissional, bem como Clóvis Sena e José 
Louzeiro, quatro que seriam atraídos pelas novas ondas de evasão de 
talentos, escrevendo páginas marcantes no periodismo nacional.

A despeito dos compromissos objetivos a reclamarem satisfa-
ção e da vinculação de componentes da mocidade intelectual com os 
complexos políticos alternativos, a realidade maranhense, destituída 
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de capacidade competitiva, também no âmbito cultural, não conseguiu 
rearticular-se para a produção da barragem sucessiva da evasão de ta-
lentos.

Sem pretender confeccionar uma listagem exaustiva, especifico 
que se deslocaram de São Luís, marcadamente para o Rio de Janeiro, 
onde a concentração preponderante foi na atividade jornalística, além 
de Clóvis Sena, Lago Burnett, Ferreira Gullar e José Louzeiro, o primeiro 
deles refluindo para Brasília, Tobias Pinheiro e Wolney Milhomem, este 
também radicado no novo Distrito Federal.

Distanciados de São Luís e do Maranhão, e preservando o espaço 
vivenciado, os deslocados sentiram-se na condição de exilados, experi-
mentando circunstâncias seculares, merecedoras de pronunciamentos, 
com os de Gonçalves Dias e de Arthur Azevedo. E pronunciaram-se, com 
a palavra poética de Ferreira Gullar, na matéria belíssima do Poema 
Sujo:

“O homem está na cidade
como uma coisa está em outra
e a cidade está no homem
que está em outra cidade

mas variados são os modos
como uma coisa
está em outra coisa:
o homem, por exemplo, não está na cidade
como uma árvore está

em qualquer outra
nem como uma árvore
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está em qualquer uma de suas folhas
(mesmo rolando longe dela)
O homem não está na cidade
como uma árvore está num livro
quando um vento ali a flolheia

a cidade está no homem
mas não da mesma maneira
que uma pássaro está numa árvore
não da mesma maneira que uma pássaro
(a imagem dele)
está/va na água
e nem da mesma maneira
que o susto do pássaro
está no pássaro que eu escrevo

a cidade está no homem
quase como a árvore voa
no pássaro que a deixa

cada coisa está em outra
de sua própria maneira
e de maneira distinta
de como está em si mesma

a cidade não está no homem
do mesmo modo que em suas
quitandas praças e ruas”17.

Por que o recrutamento dos intelectuais para a política mara-
nhense? A participação do intelectual como político, analisado como 
procedimento coletivo, relacionava-se com o contexto de estag-deca-
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dência prolongada, sem possibilidade produtiva da reprodução social, 
que garantisse a emergência continuada de dirigentes substitutivos, 
geração a geração, no mandarinato administrativo. É cabível ainda a 
consideração de que, por tradição, a inteligência provincial secundava 
a casta política, socorrendo-se quanto à possibilidade de desfrutar de 
alguma diferenciação social, prestigiada pelo serviço prestado ao esta-
belecimento dirigente na Esfera Pública. 

Os intelectuais – que não têm altíssima legitimidade de interven-
ção na política – como indivíduos sociais privilegiados, porque agencia-
dores simbólicos da crítica, de corroboração e da interpretação, foram 
recrutados maciçamente, com a finalidade de disputarem a hegemonia 
da militância política, talvez em sinal de que a casta dominante es-
tivesse a perder capacidade reprodutiva, sob o cenário continuado de 
subtração de substância econômica, transmutada no quadro anêmico 
de aliciamento de novas gerações do clã para o mister administrativo, 
desorganizado desde a pseudo-Revolução de 30, com sucessivos Inter-
ventores Federais, fato reiterado pela autocracia de Paulo Ramos, no 
Estado Novo e recorrente no Ciclo Libera, com o personalismo de um 
adventício, Victorino Freire.

O aparente absolutismo na resistência democrática terminou 
facilitado, porque se complementou com a consciência missionária, 
característica do hipotético espírito da “Geração de 45”. Entretanto, não 
houve uma confluência coletiva absoluta, permitindo a percepção me-
cânica e retilínea de uma trajetória comunitária, onde os instrumentos 
de ordenação e de regularidade do status quo não funcionassem para a 
produção da reprodução das relações sociais estabelecidas. A ordem 
tradicional também procurou ser beneficiada pela renovação, mesmo 
que epidérmica, em conformidade com as expectativas de preponde-
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rância do consenso sobre a contradição, preservados os parâmetros 
de equilíbrio de uma sociedade com características anti-seculares: 
resistente e repugnante, acionados aos aparelhos de controle social, à 
configuração da novidade e à sua vigência transformadora da realidade 
concreta.

Ao contrário, nas circunstâncias estag-declinantes da sociedade 
maranhense, procurava-se a alternativa conservadora da máquina do 
Estado, para garantir a sobrevivência privilegiada no cenário de dis-
tância social, sob a inspiração da composição hierárquica superior da 
estratificação estruturada, tradicional e resistente aos macrogrupos 
dominado, complementares e antagônicos.

Havia, portanto, a proveniência heterogênea, quanto às classes 
e camadas sociais, dos integrantes da designada “Geração de 45” no 
Maranhão, que congregados e diferenciados, refletiam possibilidades 
de distância social, como é permitido verificar-se na enunciação do 
desempenho profissional dos chefes das famílias, combinado com a 
revelação da atividade principal dos sucessores, no consórcio onde 
nasceram José Sarney (procriador: desembargador/procriado: político 
de carreira nacional); Lago Burnett (procriador: pequeno comerciante/
procriado: jornalista); Bandeira Tribuzzi (procriador: empresário/pro-
criado: economista); Ferreira Gullar (procriador: pequeno comerciante/
procriado: jornalista); Nascimento Morais Filho (procriador: jornalista/
procriado: fiscal de rendas); Bernardo Coelho de Almeida  (procriador: 
proprietário rural/procriado: jornalista e político) etc.

A mocidade intelectual foi reclamada à participação política, com 
a circunstância especifica da divisão social do trabalho não requisitá-la 
para o desempenho complementar, na atividade partidária, da clássica 
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consagração literária (nacional, para Coelho Neto e Humberto de Cam-
pos; estadual, para Manoel Sobrinho e Nascimento Moraes).

A perspectiva do chamamento à transição da cultura para a 
política, nos desempenhos principais, foi facilitada pela concorrên-
cia declinante dos sucessores dos tradicionais complexos produtivos, 
alocados na burocracia privilegiada do Estado. O preenchimento das 
atividades na divisão social do trabalho apresentou possibilidades de 
combate e de carreira aos participantes de movimentos culturais com 
ressonância na província entregue à rotina o imbróglio estava em que, 
de Eugênio Barros a Newton Bello, os filhos da casta política tomaram o 
caminho do Tribunal de Contas, gaiola dourada acomodatícia, à margem 
dos prélios políticos.     

O princípio da carreira política de José Sarney (UDN-MA; ARENA-
-MA; PMDB-AP) claramente sob a dependência de Victorino Freire (PS-
T-MA; PSD-MA; ARENA-MA), contribui para demonstrar a ineficácia da 
suposição da existência  de uma trajetória histórica retilínea e unifor-
me, percorrida em conjunto por todos os componentes da “Geração 
de 45” no Maranhão. Em consonância com os itinerários individuais, 
para Nascimento Morais Filho:

“José Sarney foi uma flor de estufa, plantada 
e cultivada no Palácio dos Leões: apenas 
a criatura (José Sarney) engoliu o criador 
(Victorino Freire)”18.

O primeiro mandato conseguido pelo Deputado Federal José Sar-
ney, rezam as crônicas, foi produto de uma coligação PSD-MA/UDN-MA. 
O Senador Victorino Freire havia conseguido a legenda pessedista, e 
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trabalhava na sedimentação de uma liderança monolítica, do que é 
demonstração definitiva a rememória da eleição senatorial de Assis 
Chateaubriand, como representante do Maranhão, possibilitada pela 
obediente renúncia do Senador Antônio Bayma, fabricada a vacância e 
garantido o sucesso eleitoral do magnata paraibano.

Sob os imperativos do sistema de poder de Victorino Freire, o 
Maranhão permaneceu resguardado de expressiva renovação conjun-
turo-estrutural, articulada pela economia endógena dos condutores 
políticos, responsáveis pelo monopólio da máquina do Estado. 

A metodologia política do arcaísmo municipal transbordou à rea-
lidade estadual, mergulhando o Maranhão no obscurantismo do capan-
ga, do tiroteio e do espancamento, com a finalidade de desestimular os 
contraditores, os dissonantes, os resistentes. Os procedimentos não 
coetâneos desfrutavam de contemporaneidade na paisagem adminis-
trativa maranhense, chegando um industrial discordante do situacio-
nismo autoritário a não mais conseguir colocar em funcionamento a 
unidade produtiva que liderava, em consequência da proibição do for-
necimento da energia elétrica necessitada  pela sua vitimada empresa.

A configuração mais imediata da composição da dominação po-
lítica estadual compreendia, basicamente, a coligação comercial-lati-
fundiária ou latifúndio-mercantil.

Os instrumentos de sustentação funcionavam em harmonia com-
plementar, aliançadas tríplices instâncias de manifestação organizada 
do fenômeno político, relatadas na seguinte descrição sumária, em am-
biente em que as rodeiras de pau descritas por João Lisboa no século 
XIX desfrutavam de contemporaneidade na vigésima centúria:
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V) O controle integral do trabalho e da vontade dos dependentes 
sociais, fornecia um capital eleiçoeiro sem questionamento aos latifun-
diários e comerciantes, capacitado à manipulação dos votos de curral e 
do eleitorado fantasma, em benefício dos candidatos governistas;

X) Garantindo o controle absoluto da máquina do Estado, a es-
sência do poder revelava-se ainda latifundiária, nos instantes continu-
ados de recompensa à fidelidade política, alargando-se na distribuição 
segundo a cooptação, de favores discricionários e de benesses patri-
monialistas;

Z) A confirmação dos procedimentos políticos e eleitorais, ajus-
tada previamente, processava-se no Tribunal competente do Poder Ju-
diciário, que sem qualquer escrúpulo, na evidência subalterna e depen-
dente, que rejeitava toda e qualquer contestação aos comportamentos 
cabalísticos da oligarquia provinciana.

O caráter comercial, desempenhando atividade complementar ao 
latifundiário, reconhecido como básico, vinculava os interesses rurais 
urbanos, relacionando a economia provincial com os mercados regional 
e nacional, e agora, mais raramente, internacional.

Como? Expressiva porcentagem da riqueza estadual, prove-
niente do setor primário, para ser consumida e/ou exportada, neces-
sitava de transporte e dos préstimos do setor de serviços de São Luís, 
em particular, da praça mercantil da Praia Grande, responsável pela 
execução dos dois estágios de circulação.

Em contrapartida, como os latifundiários também eram os co-
merciantes das comunidades rurais – de barracão e congêneres – pre-
cisavam adquirir as mercadorias no comércio em atacado, como for-
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necedores com prazos dilatados de pagamento, que permitissem aos 
atravessadores a maturação dos mecanismos da especulação.

Bandeira Tribuzzi – que percebeu a relevância da penetração do 
sistema rodoviário federal no território maranhense, com a migração de 
nordestinos, com as frentes pioneiras de povoamento e com o cresci-
mento da produção de alimentos – desenvolveu um raciocínio indicati-
vo, e, a despeito de sintético, semelhante e correlacionado com o que, 
na análise sociológica em articulação, foi organizado, ao assegurar que:

“O sistema econômico prevalente no Maranhão  
ainda praticamente  na metade do século, 
era uma aliança da Praia-Grande com o 
latifundiário que detinha também o poder 
político do Estado”19.

Dessa maneira, comércio e latifúndio eram mutuamente tributá-
rios. Detendo o latifúndio o poder político e dispondo da máquina do Es-
tado, recrutava com facilidade a concordância do tradicional comércio, 
servindo-se, inclusive, do poder de compra do setor público.

Com propósitos de contraposição ao sistema de poder estadual, 
poetas, contistas e jornalistas, como Clóvis Sena, Manuel Lopes, Lago 
Burnett, Bandeira Tribuzzi e Reginaldo Telles, lançaram-se candidatos 
a políticos identificados com os interesses nacionais e populares, em 
sintonia com a agitação política crescente na segunda metade da dé-
cada de 50 no Brasil.

Procuravam os referidos intelectuais – com a exposição pública 
da interpretação discordante da organização social – contribuir para o 
esclarecimento pedagógico dos contingentes subsumidos às estruturas 
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tradicionais de poder, congregados na dinâmica da totalidade concreta, 
pelas características primordiais de – estag-decadência, na economia; 
de desgoverno parafacista, na política; de empirismo rotineiro, na ide-
ologia etc.

Estudando a composição principal dos vetores políticos em 
confronto, considero-os retratados com fidedignidade ao conceder o 
PSD-MA, do Senador Victorino Freire, a legenda situacionista por exce-
lência, desde que contraposta aos representantes máximas do antigo-
vernismo, compreendidas na atividade política paralela dos socialistas, 
do PSP-MA, de Neiva Moreira e dos comunistas, do PCB-MA, de Maria 
Aragão. 

Para ser rigoroso, todas as legendas políticas restantes gra-
vitavam na órbita absorvente do PSD-MA e do PSP-MA.  Gravitavam, 
quanto ao PSP-MA, preservada a autonomia costumeira de uma com-
posição democrática, onde as legendas minoritárias congregadas não 
desaparecem, submetidas à determinação da liderança majoritária da 
coligação.

Na articulação da resistência política, uma composição frequen-
te unificava as possibilidades eleitorais do PR-MA, do PSP-MA e do 
PCB-MA. Quanto à congregação do situacionismo, não raramente uma 
comunidade de interesses, contemplava as perspectivas do PSD-MA, do 
PTB-MA e da UDN-MA.

Não obstante, sob o critério das performances individuais, tam-
bém se processava a negociação de sustentação eleitoral, bastando, 
para comprová-lo, o esforço dispendido pelo PSB-MA, no sentido de 
garantir a escolha dos deputados maranhenses à Câmara Federal, com-
prometidos e interessados na defesa sem concessão dos princípios 
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nacionalistas, como naquele contexto político – o de 1958 – apresen-
tavam-se La Rocque (PSP-MA): José Sarney (UDN-MA); Pedro Braga 
(PTB-MA); Neiva Moreira (PSP-MA); Renato Archer (PSD-MA) e Cid Car-
valho (PTB-MA).

Houve, pois, no Maranhão, a convivência eleitoral classificada 
pelas forças conservadoras, ou reacionárias, senão de extrema direita, 
como udeno-comunista (José Sarney) e comuno-pessedista (Renato 
Archer).

Nas eleições governamentais, prevalecendo a coligação do PS-
D-MA com o PTB-MA, a tendência de distribuição dos candidatos con-
cedia para o PSD-MA a indicação do Governador e para o PTB-MA a 
indicação do Vice-Governador.

A riquíssima situação nacional, resistindo às tentativas retrogra-
das dos golpes de Estado de Jacareacanga (Brasil Central, 1956) e de 
Aragarças (Alta Amazônia, 1956), prosseguia na consecução do projeto 
de renovação, combinados expansão do modo de produção capitalista 
e concessões ao capital imperialista, em tempos de confrontações na-
cionalistas.

Com o Presidente Juscelino Kubistchek, discordante o situacio-
nismo, duas modificações penetraram no Maranhão. A primeira foi que 
o sistema federal de rodovias recortou o território estadual, permitin-
do, com os atrativos da paisagem natural, o incremento econômico e 
demográfico de contatos e de contingentes regionais. A segunda foi 
o prestígio pelo Poder Central, da figura de Neiva Moreira, liderança 
de oposição, motivada pela competência com que se desincumbiu do 
compromisso de transferir a Capital Federal para Brasília.
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Foi a ruptura de nascedouro, no absoluto controle das variáveis 
econômicas e políticas, administrado com vigilância rigorosa pelo Se-
nador Victorino Freire, sabidamente interessado, com o complexo de 
forças sociais tradicionais que representava, na sua manutenção como 
senhor absoluto das nomeações para os cargos federais no Estado e na 
preservação dos fenômenos da distância, do isolamento e do sedenta-
rismo dependente, que facilitavam a dominação integral dos latifun-
diários sobre as comunidades rurais com extrema fragilidade social e 
econômica.

Ao macondiano Maranhão – de Macondo, dos Cem Anos de 
Solidão, de Gabriel Garcia Marquez – foi concedido um instrumento 
físico e material de comunicação com a realidade externa, recortado o 
Estado por rodovias federais, alterando o conservadorismo dos trans-
portes e de comunicações. Tratou-se, sem dúvida, de uma penetrante 
transformação de equilíbrio, em detrimento das estruturas rotineiras da 
sociedade tradicional maranhense. Uma modificação que repercutiu na 
terra na qual, pretendendo-se ainda e para sempre Atenas Brasileira, 
o visitante Paulo Francis, jornalista e ficcionista, encontrou, na década 
de 50, somente uma livraria: e livraria – papelaria...
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Na história maranhense, a recordação da potencialidade da 
organização social ruralista, para a resistência e a contrapo-
sição, até mesmo a beligerante, termina satisfeita com a con-

vocação dos guerrilheiros Raimundo Gomes (no século XIX) e Antônio 
Bastos (no século XX). Representaram ambos a capacidade episódica e 
aguçada de confrontação, experimentando um relacionamento dialético 
com as estruturas estáveis de dominação, extorsivas (na economia) e 
autocráticas (na política), sem conseguir a emergência e a radiação de 
uma perspectiva sintética, que transcendesse, na comunidade rural e 
na sociedade global, a concretude temporal de um processo de convi-
vência social.

Nas comunidades rurais, multisecurlarmente submetidas ao 
despotismo do latifundiário, repousava a esperança de vitória eleito-
ral das Oposições Coligadas. O comportamento do eleitorado citadino, 
suficiente para garantir o crescimento da coligação antigovernista, 
quando justaposto à expressão da “vontade” do eleitorado rural, não 
conseguia provocar uma modificação nos alicerces do controle político 
estadual. A unidade coronelística sertaneja suplantava, na estatística 
eleitoral, o trabalho e a mensagem de renovação, dirigidos pelo com-
plexo democrático ao conjunto da sociedade maranhense, com o pro-
pósito de conquistar e consolidar partidários nos centros urbanos e nas 
comunidades rurais.
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Entretanto, a sociedade brasileira registrava uma efervescência 
sem paralelo, transposta para a realidade objetiva como surgimento e 
como maturação, no campo e na cidade, de movimentos sociais que, a 
despeito das diferenças de sustentação de classe, de adequação à mili-
tância e de procedimentos retóricos, desfrutavam de uma característica 
comunitária – a de que a situação nacional, assentada em estruturas 
tradicionais, necessitava de imperiosa modificação, por meio de múlti-
plos ou convergentes programas de reformas, então chamadas de base, 
em contraposição ao paradoxo do país recente, nascido conservador.

Os parâmetros e os procedimentos da modificação vinculavam 
os exegetas e os projetistas às diferenças de interesses materiais – e 
multiplicavam-se as alternativas – muitas das quais nebulosas, de re-
forma ou de revolução. Os radicais de todos os matizes, afinal, estavam 
a serviço de quem? 

Na verdade, a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina 
conhecia, com a vitória dos cubanos revolucionários de Sierra Maes-
tra, em 1959, liderados por Fidel Alejandro Castro Ruz, um expressi-
vo rompimento da unipolaridade capitalista hegemônica continental. 
Fracassada a tentativa de retomada militar e articulada a repressão 
comercial e diplomática a Cuba, o lançamento do programa da Aliança 
para o Progresso representou uma política de preservação dos inte-
resses estadunidenses, trabalhando por antecipação, para maximizar 
o consenso onde houvesse região nevrálgica de conflitos sociais, sem 
permitir que explodissem à superfície da realidade e sem conviver com 
as radicalidades contrárias e proporcionais às da sociedade estabeleci-
da na  América Latina e no Caribe.
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Desta maneira, para os Estados Unidos, preocupados com o fan-
tasma de Cuba, só havia um compromisso: o de interpor obstáculos 
ao progresso de uma imaginária revolução de exportação, em que os 
guerrilheiros vitoriosos acreditavam, a exemplo de Che Guevara, capa-
citando e cooperando com os aparelhos de repressão e persuasão das 
burguesias nacionais subalternas, para desorganizar os movimentos 
de reivindicação social e possibilitar a consecução de uma alternativa 
despótica de expansão do capitalismo dependente nas regiões subde-
senvolvidas das três Américas.

 A sociedade brasileira, retesando a região nodal de contradição, 
providenciava a organização e a propaganda dos defensores das refor-
mas e/ou da revolução e possibilitava a aparente credibilidade, sempre 
mal mensurada, aos conspiradores da intervenção militar, à direita e à 
esquerda, em virtude da cultura política reinante, subdesenvolvida, na 
qual as diferentes tendências disputavam entre si, não a viabilidade da 
democracia, mais a corrida para saber quem chegaria primeiro ao golpe 
de Estado.

Transparece à consciência crítica, a precariedade teórica dos 
condutores dos movimentos sociais, destituídos, quase sempre, de in-
vestidura conceitual e de capacidade analítica, que não conseguiram 
a adequação dos princípios de interpretação à realidade concreta, e 
conceberam um panorama falsificado da composição de forças em 
confrontação, sobretudo às esquerdas. Superestimar em seu favor a 
acumulação de forças, com certo quê de irresponsabilidade histórica, 
pareceu um caminho razoável aos diferentes comandantes de exércitos 
imaginários nas cidades e nos campos. 
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O que são as reformas, quais as prioritárias e como objetivá-las? 
Foram perguntas com respostas limitadas, ou polêmicas, ou razoáveis, 
porém, sempre contrastantes, quer demandassem a lei, a marra ou o 
planejamento, em virtude do tecido social de consciência conservadora 
e reagente reinante. Manejando caminhos díspares, os reformistas de 
base, mais ou menos esclarecidos e concorrentes entre si, procuraram 
intervir na renovação nacional.

No referente à revolução brasileira, com segurança, muitos agru-
pamentos políticos consideravam-na em processamento conclusivo. 
Estudiosos como Moniz Bandeira acreditavam na discussão final do 
caminho da revolução brasileira, posto que, a seu juízo, a transforma-
ção da estrutura social fervilhava pronta para explodir ruptura: – nas 
praças, nos campos e nas fábricas...

Quanto à investigação do caráter da revolução brasileira, as 
respostas mais consagradas apelavam para os caminhos antifeudal e 
anti-imperialista, talvez simplificando a complexa realidade objetiva, 
ao considerarem as relações sociais de produção arcaicas ainda como 
sinônimos necessários do clássico feudalismo e ao acreditarem na sub-
missão instrumental, a serviço de projetos de aguda transformação, de 
uma hipotética burguesia nacional (de nebulosa e controvertida con-
ceituação), que conduziria, como cego cavalo de Tróia, as forças mu-
dancistas radicais ao poder do Estado. Era a sonhada revolução de dois 
tempos: um, burguês; outro, proletário e/ou camponês.   

De extrema escassez, foram a análise e a discussão consequen-
tes, a envolver Ignácio Rangel, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Flores-
tan Fernandes, Octávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Merca-
dante, dentre outros, Manuel Correia de Andrade, porque radicadas na 
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preocupação de articular, sob a interpretação menos passional e mais 
razoável, científica, as alternativas ponderadas de modificação da so-
ciedade brasileira, subindo os degraus da ciência social, em detrimento 
das muletas ortodoxas das doutrinas sociais em confronto.

As bandeiras das reformas de estrutura (agrária e urbana, ban-
cária e tributária, eleitoral e universitária, da política externa, da situ-
ação do capital estrangeiro e da proteção e exploração das riquezas 
minerais), sob a hegemonia da burguesia, apontavam para uma utó-
pica revolução capitalista, suficiente apenas para alimentar a retórica 
demagógica de políticos cobiçosos de poder, direcionados como pro-
messa de salvação aos miseráveis, aos extorquidos, aos humilhados, 
aos desesperançosos, aos ofendidos, sob o manto protetor da retórica 
populista, de presença continental. De Juan Domingo Perón (Argentina) 
a Getúlio Vargas (Brasil); de Carlos Ibanês del Campo (Chile) a Gustavo 
Rojas Pinilla (Colômbia); sem o olvido de Lázaro Cádernas (México).

Os partidários da revolução brasileira de natureza socialista agu-
da, sem mensurarem a viabilidade histórica da transformação de estru-
tura, confiavam no usufruto da exploração dos políticos burgueses, que, 
no entrechoque reformista, avançaram, menos não o percebendo, mais 
compreendendo muito bem, com a suposta alternativa revolucionária. 
Todas as forças políticas manejavam o pano de toureiro, disputando 
entre si quem seria o touro sangrado. 

Foram raríssimos os que recordaram da constatação de que, a 
toda e qualquer organização para a revolução, corresponde uma organi-
zação em proatividade para a contrarrevolução. Essa, entretanto, depois 
da Revolução Cubana, sem dúvida, passara a ser fomentada pela geo-
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política do Pentágono, sob a Guerra Fria, na preparação da substituição 
do paternalismo populista pelo militarismo tecnocrático.  

A desordem conceptiva fabricava o paradoxo de congestionar re-
forma e revolução. Havia quem, destemperado, garantisse à reforma 
agrária, se recusada, capacidade para provocar uma revolução social, 
renunciando à política convencional e abraçando a crítica das armas. 
Raríssimos pensadores, como Ignácio Rangel e Manuel Correia de 
Andrade, na reflexão sobre a reforma agrária, souberam colocá-la na 
agenda das políticas de Estado, compreendendo o seu papel capitalista, 
de ampliação do vértice de proprietários, potencializando o mercado in-
terno e barateando o custo de vida nas cidades, por meio da ampliação 
de produção de alimentos.  

Sob o despropósito da revolução de uma reforma e a mistificação 
da reforma pré-revolucionária, a realidade contraditória desdobrava-se. 
No nordeste brasileiro, considerada região explosiva e de segurança 
continental, Pernambuco conseguia transformar em organização po-
lítica os movimentos sociais, para conquistar a preferência eleitoral, 
patrocinada pele Frente do Recife, às candidaturas governamentais de 
Cid Sampaio (1958) e de Miguel Arraes (1962).

Precaríssima, a organização política revelava a alienação do de-
sencontro da retórica deformadora (das lideranças) e da realidade pre-
tendida (dos liderados). A eleição do usineiro e industrial Cid Sampaio, 
udenista apoiado pelas esquerdas, parecia confirmar o papel avançado 
da burguesia nacional, a preparar o advento do povo no poder, com a 
sucessão capitaneada por Miguel Arraes.    

Um espírito salvacionista, requisitado pelos mais multiformes 
posicionamentos políticos, conquistou predomínio na linguagem nos 
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defensores de interesses diferenciados e contraditórios. Era o cenário 
dos messianismos políticos, configurados por atores variados, de Padre 
Melo a Francisco Julião.

Consistente, a consciência mistificada progredia nas classes do-
minadas, sob a configuração da esperança de modificação da realidade 
objetiva, como consequência da engenharia social generosa e dadivosa 
de um Pai e/ou de um Santo.

Papai Arraes e Santo Julião, visceralmente relacionados com as 
Ligas Camponesas, a Frente do Recife, os Sindicatos Rurais, o Método 
Paulo Freire e o Movimento de Cultura Popular. Ao conversar com rema-
nescentes das Ligas Camponesas e dos Sindicatos Rurais, às vésperas 
do regresso dos exilados, no agreste paraibano e na zona da mata per-
nambucana, encontrei uma significativa frequência de interlocutores 
absolutamente convencidos de que, com o regresso de Papai Arraes, 
e as circunstâncias da crise pré-64 retornariam, e, se não experimen-
tassem agora um desfecho positivo, seria pela permanência de Santo 
Julião em Roma... 

Como transpareciam as resistências nacionais à experiência de 
Pernambuco, com o reforçamento de João Goulart, o qual não desejava 
a projeção de lideranças concorrentes, à política regional, que congre-
gava personalidades como as de Gregório Bezerra e de Francisco Julião, 
bem como de Miguel Arraes, não faltaram doutrinadores do aguçamen-
to de uma imaginária e estadualista revolução pernambucana, articula-
da com independência estrutural, quanto à vinculação determinante da 
transformação da sociedade brasileira. Seria uma nova, e mais do que 
tardia, Confederação do Equador.
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Contudo, sobrepujado o estadualismo, Pernambuco personificou 
um desempenho político regional, intermediando as expectativas esta-
duais de modificação aos problemas da realidade nacional. O debate 
também consistiu na colocação renovada da questão regional no pro-
blema nacional brasileiro. 

A função inspiradora radicada em Pernambuco foi duplamente 
exercitada pelo complexo de correntes em atividade política, destaca-
do como representante dos reformismos conservador e transformador, 
bem conformidade com a tradição brasileira, segundo a qual aos posi-
cionamentos e as escolhas políticas raramente são chamadas por seus 
nomes próprios.

Concedendo prioridade ao Maranhão, como contexto comparativo 
ao de Pernambuco, é necessária a recordação de que as disparidades 
regionais, compreendidas como resultado do acúmulo de taxas de cres-
cimento diferenciadas preocupavam os segmentos conservadores, cré-
dulos na iminência do seccionamento da unidade brasileira, provocado 
pelo rompimento autonomista da Região Nordeste.

A manutenção das disparidades regionais facilitaria a emergên-
cia de “situações pré-cataclísmicas” – ensinava Celso Furtado – como 
se fosse um conservador reformista, aos segmentos puramente rea-
cionários e conservadores. O desdobramento do raciocínio, meridiana 
a consequência, seria a passagem automática da pré-revolução a revo-
lução brasileira. Bastava saber qual. Este era o enigma frente à Esfinge 
silenciosa, todavia, devoradora. 

E o que seria a revolução brasileira? Para Celso Furtado, a revo-
lução brasileira seria um retrocesso traumático, patrocinado por clas-
ses sociais, polaridades ideológicas e partidos monolíticos. O remédio 
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preventivo estaria na contraposição do desenvolvimento às técnicas 
revolucionárias, ou seja, a intervenção da engenharia social pelo plane-
jamento de Estado, sem concessão de retrocesso político, à esquerda 
ou à direita, mas modificada a estrutura fundiária. Sentenciava Celso 
Furtado: “ou nós fazemos as mudanças em tempo útil ou elas virão por cima 
de nossas cabeças”1.

O instrumento de caráter preventivo à revolução brasileira, surgi-
do como antítese dos movimentos sociais, com o propósito de redefinir 
as disparidades regionais – foi a Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste-SUDENE, produto do governo Juscelino Kubitschek.  Pela 
racionalidade do planejamento, havia a expectativa de um gerencia-
mento geográfico mais equânime do capitalismo, planejada a lei do 
desenvolvimento desigual e combinado. Quanto à Região Nordeste, o 
instrumento de controle social promoveria – pela técnica do planeja-
mento, e não, pela política partidária – uma reorganização substantiva 
de sua aparelhagem produtiva, com o aporte de uma nova indústria, re-
sultado da Portaria n° 3418, de incentivos fiscais para que as empresas 
capitalistas do Sudeste do Brasil investissem e renovassem a economia 
do espaço material agora retardatário, por onde, entretanto, começara a 
prosperidade da Colônia de Portugal.

O planejamento foi apolítico onde e quando? Celso Furtado pre-
feria, ao marxismo tradicional, o humanismo renascentista. A conquista 
da SUDENE representou uma vitória sobre os defensores do reaparelha-
mento multiplicador das atividades patrimonialistas do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, com a automática preteri-
ção da reclamada coordenadoria dos organismos de desenvolvimento 
em atividade na Região Nordeste. Era profunda a resistência à mudança 
social, e o ideólogo do planejamento do desenvolvimento capitalista era 
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acusado de filiação ao comunismo, pelos representantes dos latifundi-
ários nas casas parlamentares e nos órgãos de comunicação.

Na programação da intervenção estatal, para a recuperação da 
Região Nordeste, Celso Furtado propugnava como fundamentais quatro 
alternativas concatenadas – duas condicionantes (C) e duas subordi-
nadas (S):

C1 – Concessão de prioridade ao emprego de capitais na indús-
tria, estimulando o surgimento de um parque manufatureiro e de um 
empresariado regionais autossustentados;

C2 – Reorganização da economia das zonas semiáridas, no 
sentido da evolução da eficiência, isto é, do aumento da produtividade, 
combinado com um controle superior dos traumatismos climáticos;

S3 – Modificação do estágio de produção agrícola da faixa úmida, 
capacitando-a a garantir uma oferta volumosa de alimentos aos cen-
tros urbanos e manufatureiros, a baixos preços, o que facilitaria a esta-
bilidade dos salários recebidos pela classe operária (com a automática 
multiplicação da poupança empresarial);

S4 – Transferência de contingentes rurais das zonas semiáridas, 
reclamantes por terra de trabalho, para os vales úmidos do Maranhão, 
a fim de conseguir dissolver o material humano reivindicante, dos mo-
vimentos sociais rurais (como as Ligas Camponesas e os Sindicatos 
Rurais) e expandir, por transferência demográfica, a fronteira agrícola 
regional, ao modificar o espaço produtivo maranhense, vinculando-o ao 
desempenho funcional nordestino. 

Pela sumária exposição é imperiosa a compreensão do processo 
crescente de enlaçamento do estadual (maranhense) ao nacional (bra-
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sileiro), veiculado pela construção de rodovias federais e pelo projeto 
de migração e fixação de colônias rurais em seus vales unidos.

Quanto ao reformismo transformador, agenciado pela militân-
cia política ressentida de unidade e, até mesmo, desconexa em seus 
propósitos, relacionava-se, contudo, densamente com os aparelhos de 
planejamento da SUDENE e com os Governadores estaduais nordesti-
nos congregados em um grupo de pressão, definido pela afinidade de 
interesses de que muitos não participavam, na tentativa de influenciar 
o direcionamento das deliberações técnicas.

No referente à condução política, as duas experiências mais res-
sonantes foram a governamental (de Miguel Arraes) e a contestadora 
(de Francisco Julião), entremeadas pela presença do marxismo tradi-
cional, configurado por Gregório Bezerra.

Excluída a hipótese da fermentação política de Pernambuco de-
terminar a do Maranhão, transpareceu a necessidade do intercâmbio 
de ensinamentos e da unificação das forças convergentes, investidas 
de propósitos imediatos semelhantes, até mesmo quanto à derrubada 
do PSD-PE (Etelvino Lins) e do PSD-MA (Victorino Freire) – parentes de 
sangue, métodos e convicção conservadora.

A realidade da organização camponesa e a perspectiva de vitória 
na eleição governamental estimulavam o contato e a comunicação da 
frente democrática maranhense com as lideranças pernambucanas.

Os sucessos eleitorais de 1958 (PSD-MA, Mattos Carvalho) e de 
1962 (PSD-MA, Newton Bello) serviram para a exposição das fragili-
dades e dos seccionamentos situacionistas, como se anunciassem o 
começo de um fim do ciclo político.
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Na Assembleia Legislativa do Maranhão, os debates parlamenta-
res refletiam a conjuntura nacional. O Deputado Vera Cruz Marques (PS-
P-MA), confessando pretender formular convite a Miguel Arraes, para 
discutir com os parlamentares maranhenses os problemas relativos ao 
Norte e ao Nordeste, encontrou a resistência enfurecida do Deputado 
Pereira dos Santos (PSD-MA), que assegurou não ter Miguel Arraes ca-
pacidade para  debatê-los.

Em seguida à negativa do convite a Miguel Arraes, o Deputado 
Temístocles Teixeira (PSD-MA), aproveitando o ensejo, sugeriu a feitura 
de um convite semelhante a Carlos Lacerda, antípoda de Miguel Arraes, 
que alcançou imediata aprovação.

A Câmara Municipal, em seguida, obtemperando a Assembleia 
Legislativa, resolveu convidar, por unanimidade, Miguel Arraes a uma 
visita oficial a São Luís. Seguramente negociado, um aditivo do Ve-
reador Mário Silva (PR-MA) conseguiu a aprovação de que um convite 
semelhante fosse formulado a Carlos Lacerda, liderança de extrema-
-direita.

O convite de visita a São Luís, formulado a Francisco Julião, não 
conheceu obstáculos parlamentares. Partido dos estudantes mara-
nhenses terminou como uma promoção do Jornal do Povo, dirigido 
por dois filiados ao PSP-MA – Neiva Moreira (Diretor Responsável) e 
Bandeira Tribuzzi (Diretor Substituto).

Qual a credibilidade do PSP, de Adhemar de Barros, como nú-
cleo hegemônico das Oposições Coligadas? De imediato, é diminuta 
a credibilidade. Entretanto, a facilidade na aquisição da legenda foi 
determinada pela confluência da necessidade com a disponibilidade. 
Houve uma coincidência da retirada de políticos com as perspectivas de 
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carreira dos pequenos partidos com o seccionamento dos componen-
tes da máquina situacionista. Congregados, procuraram em conjunto 
a edificação da legenda no Maranhão, e foram bem sucedidos, pois, 
conforme Clovis Sena:

“O PSP crescia e em breve era o maior e o bem 
mais organizado da oposição, durante os quinze 
anos seguintes.

(...) No plano estadual, sobretudo em São Luís, 
o PSP diferia de todas as seções desse partido 
pelo país. Tinha programa, ideologia definida, 
lutava e brigava”2.

Era a manifestação do fenômeno regionalista na política brasi-
leira, com organizações partidárias destituídas de uma configuração 
unitária de princípios e de interesses nacionais. Ao contrário, muitos 
dos partidos políticos brasileiros, como o Partido Democrático (PD, São 
Paulo), a União  Democrática Nacional (UDN, Rio de Janeiro) e o Partido 
Popular (PP, Minas Gerais) radicaram-se em fundamentos estaduais, 
e, sob o círculo de interesses a defender, abrigaram um labirinto de 
posicionamentos multiformes – quando não, divergentes. Trata-se de 
uma tradição advinda da República Velha, que no ciclo militar levaria ao 
fenômeno das sublegendas, marcante na Aliança Renovadora Nacional-
-ARENA: ARENA 1, ARENA 2, ARENA 3...

Ainda recentemente, agremiações políticas com aplicação de 
interesses nacionais, como as governamentais, a já referida  ARENA 
(Aliança Renovadora Nacional) e o PDS (Partido Democrático Social), 
não conheceram uma autonomia de dinâmica civil, que fabricasse uma 
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unidade de propósitos, o que é diferente do monolitismo, independente 
do controle diretor punitivo, instalado em Brasília, com a possibilidade 
de retirar mandatos dos parlamentares desobedientes às diretrizes de 
cúpula.

Exceção feita à biografia isolada do Partido Comunista do Bra-
sil-PCB, as agremiações partidárias sucumbiram às repetidas rupturas 
institucionais do século XX, no Brasil. Em contrapartida, a agremiação 
dos comunistas, organizada sob o centralismo democrático e com ten-
dência, pois, a uma configuração unitária nacional, conheceu a influ-
ência periférica quase permanente, distanciada dos mecanismos regu-
lares de decisão e de participação políticas cotidianas no país. A rigor, 
talvez sequer o universo comunista sobreviva ao exame em questão, em 
se considerando a sua divisão em 1958, no XX Congresso, em linha Rus-
sa (Partido Comunista Brasileiro) e linha Chinesa (Partido Comunista 
do Brasil), ambos em disputa do ano icônico de 1922 e de seu espólio.  

O problema do Partido Social Progressista (PSP, São Paulo) foi 
inscrever-se na tradição dos organismos partidários afeiçoados a esta-
dualismos e regionalismos. Era um instrumento demagógico de Adhe-
mar de Barros, instituído para amalgamar os miseráveis, os trabalhado-
res, os desempregados no seguimento da liderança populista, paternal 
e salvacionista, que controlava uma política dadivosa de preferência 
administrativa superficial, favorável ao atendimento das necessidade 
dos dominados, massa clientelística supostamente prestigiada pela 
compreensão do “espírito social” dos dominantes. Se no getulismo havia 
um culto amoroso ao Estado, no adhemarismo existia uma genuflexão 
passional ao Erário.  
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O PSP-MA adquiriu características peculiares: transformou-se no 
partido talvez mais homogêneo de uma frente democrática, com pers-
pectivas de conquista do poder estadual e congregou um expressivo 
segmento, orientado, pela convicção nacionalista, popular e democráti-
ca, liderado pelo Deputado Neiva Moreira.

Entretanto, a regional maranhense também foi tributária da Exe-
cutiva Nacional do Partido Social Progressista, pois há uma correlação 
essencial nas candidaturas senatoriais de Adhemar de Barros e Assis  
Chateaubriand, como representantes do Maranhão.

Na verdade, o PSP-MA era um partido frentista, na sua economia 
de autocomposição, polarmente desenhada no convívio de Clodomir Mi-
let (conservador) e de Neiva Moreira (progressista). O pensamento de 
Clodomir Milet esgotava-se na sua pregação da moralidade eleitoral 
e administrativa para o Maranhão. O compromisso de Neiva Moreira 
desembocava no reformismo transformador, maranhense e brasileiro, 
sob uma perspectiva socialista democrática. Clodomir Milet, pós-64, 
terminou Senador pela ARENA-MA. Neiva Moreira, pós-64, compelido 
ao exílio, se transformou em uma referência no jornalismo político in-
ternacional.

Havia, portanto, um segmento do PSP-MA realmente diferenciado 
da Executiva Nacional, sob a liderança de Neiva Moreira e a reafirma-
ção mais orgânica de combativos seguidores. No cenário nacional, a 
preferência de afinidade política, conforme Clóvis Sena, era dirigida ao 
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB,  ainda uma agremiação partidá-
ria mais avançada no sentido nacional e popular, dentro de um ciclo 
de populismo irrigado pelas diferentes forças do espectro de legendas 
presentes no cenário da luta pelo poder no Brasil. 
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O Senador Victorino Freire, ao escrever um livro de memórias, 
classificou Neiva Moreira e Clodomir Milet como os principais adver-
sários políticos encontrados no Maranhão, louvando-lhes o mérito da 
coragem e a ausência de subterfúgios . Porém, o político pernambucano 
foi taxativo, ao recorrer a um instante aparente do processo da realida-
de, considerando-o como a essência determinante do complexo contra-
-legitimador da política maranhense, garantido que foi “o adhemarismo 
a maior força política contra mim no Maranhão”3. 

Com o trabalho político dos socialistas (Neiva Moreira) e dos co-
munistas (Maria Aragão), por relevante que fosse o ecumenismo das 
personalidades, a argumentação ideológica conquistou legitimidade 
para responder à inquisição do empirismo situacionista e para proceder 
à elevação pedagógica do estágio de consciência dos operários, dos 
camponeses, dos burocratas, dos pequenos burgueses, dos profissio-
nais liberais etc., o que dificulta a veracidade da conceituação do Se-
nador  Victorino Freire.

A descoberto o caráter frentista do PSP-MA, não há o que discutir 
quanto ao conglomerado de posicionamentos anti-governistas, unifica-
dos na convivência das Oposições Coligadas. Como expressão da con-
vivência de uma unificação acidentada, houve a polêmica de Clodomir 
Milet, combatente da fraude eleitoral, com José Sarney, parlamentar 
ascendente, exemplificando mais do que suficientemente, o necessário 
argumento ora sugerido. 

Clodomir Milet recordou que o desembargador Sarney era acusa-
do de patrocinar, pela manipulação de um depósito privado de material 
eleitoral, mandatos parlamentares a numerosos políticos, inclusive aos 
filhos – José e Evandro Sarney. Em prosseguimento à acusação incô-
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moda (e de profunda gravidade) investiu pela rememória, contra José 
Sarney:

“Tenho uma ideia de que, antes de viajar para o  
Rio, certa ocasião, me falaram que, para fraude, 
só o remédio heroico, a super fraude...O autor 
da ideia, disseram-me, era o Sr. José Sarney 
que, a esse respeito, já tinha o apoio de ilustres 
juízes do Tribunal”4.

De resto, o depoimento do Senador Victorino Freire, experiente 
nos reitorados sucessivos da intitulada Universidade Pessedista da 
Fraude, quanto aos políticos maranhenses a quem a fraude não apro-
veitou, não menciona os dois – José Sarney e Clodomir Milet. A única 
exceção admitida, na prática dos recursos eleiçoeiros, foi a de Neiva 
Moreira.

O  parlamentar José Sarney, paralelo aos posicionamentos mais 
expressivos dos segmentos progressistas das Oposições Coligadas, 
organizou alternativas políticas individuais, que chegaram à condição 
de antiéticas, no confronto com os defensores das candidaturas: presi-
dencial de Marechal Teixeira Lott e governamental anti-Newton Bello.

Em desacordo manifesto, e bastante compreensível, José Sarney 
preferiu sustentar a candidatura udenista de Jânio Quadros à Presidên-
cia da República, em consonância com os interesses da agremiação 
partidária a que estava filiado politicamente, enfronhado em sua cúpula 
menos por meio do segmento bossa nova e mais pelo prestígio do escri-
tor e jornalista Odylo Costa, Filho, seu fundador e membro prestigiado, 
desde os tempos de Virgilio de Mello Franco.
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Entretanto, na sucessão estadual, quando o caciquismo obscuro 
e virulento procurava substituir Mattos Carvalho por Newton Bello, an-
tepondo obstáculos  ao crescimento da frente democrática, resumida 
nas personalidades dos candidatos senato-governamentais Clodomir 
Milet (1962) e Neiva Moreira (1965), o parlamentar José Sarney resolveu 
participar de uma composição governista, alicerçando eleitoral e finan-
ceiramente a vitória eleiçoeira e fraudulenta, do candidato do Senador 
Victorino Freire. Era uma aliança tática.

Newton  Bello – que teria como slogan de governo a expressão 
com solução econômica teremos a grandeza do Maranhão – ao  
discursar na solenidade de lançamento de sua candidatura governa-
mental, confessou:

“Vejo-me cercado de velhos companheiros 
de luta  e de outros que para honra minha se 
unem a nós, vendo além dos limites partidários 
o interesse pela jornada cívica de nosso povo. 
Refiro-me aos correligionários pessedistas e 
aos nossos aliados da UDN, PTB e PL”5.

A União Democrática Nacional, do parlamentar José Sarney, com 
que propósitos reaproximava-se do Partido Social Democrático, do Se-
nador Victorino Freire?

Será que, relacionando-se com Newton Bello, não esperava o 
parlamentar José Sarney, ao tempo em que compunha interesses para 
desagregar o monolitismo vitorinista, conseguir desfrutar da contrapar-
tida de futuro candidato apoiado pelo newtísmo, quando da sucessão 
de 1965, para, sob a proteção dos procedimentos costumeiros, apoiado 
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pela máquina do Estado, seccionar duplamente as aspirações represen-
tadas por Clodomir Milet e por Neiva Moreira? Estaria o Deputado José 
Sarney testando  caminhos para chegar ao Governo do Maranhão com 
ou sem o beneplácito do Senados Victorino Freire, um dos responsáveis 
pelo seu lançamento na vida pública?  

A retórica de Mattos Carvalho (metas e planejamentos) e de 
Newton Bello (combate ao subdesenvolvimento) refletia o contágio pela 
compulsão nacional de superação dos obstáculos e das dificuldades à 
emergência brasileira ao desenvolvimento.

De que perspectiva? Da perspectiva da concessão retórica dos 
dependentes das circunstâncias retardadas para sobreviver politi-
camente, haja vista que Newton Bello, expressão de poder da alian-
ça mercantil-latifundiária, defendia com extremada  convicção as 
relações sociais de produção estabelecidas nas comunidades rurais, 
retirando-lhes a responsabilidade pela estagnação social e produtiva 
maranhense, transferindo-a para o âmbito dos problemas decorrentes 
do subdesenvolvimento regional, configurados na questão agrária es-
tadual, como:

M) Supremacia das terras devolutas e sem organização da produ-
ção, na superfície territorial e econômica do Estado;

N) Ausência de capacidade técnica e financeira dos proprietários 
agrícolas privados para a expansão e organização produtivas;

O) A técnica (retardada) e a rentabilidade (diminuta) necessita-
das de modificação, preservados o regime de propriedade, a estrutura 
fundiária e as relações sociais dos proprietários e dos lavradores. 
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Era um discurso da eficiência e da rentabilidade do modelo la-
tifundiário, que deveria ganhar funcionalidade técnica e financeira, 
preservadas na integra as relações sociais. Desta maneira, pretendia 
Newton Bello, inspirado na remodelação para a rentabilidade  funcional, 
garantir a reprodução das relações sociais de proteção e de depen-
dência, geradoras da possibilidade dos latifundiários determinarem, na 
atividade do trabalho e no restante do cotidiano, a vontade dos lavra-
dores, que, submissos, não pressionariam os poderes conspurcados, 
local e estadual, dos senhores rurais, com reivindicações econômicas, 
organismos sindicais e preferências políticas. O Deputado Cid Carvalho 
sempre recordava que, trocando ideias com Newton Bello sobre o seu 
Plano de Governo, esse retrucava a si, nervoso e vermelho,dizendo-lhe: 
“reforma agrária é coisa de comunistas”. 

As expectativas do parlamentar Jose Sarney frustraram-se rapi-
damente.  Newton Bello, investido da administração do Estado, desres-
peitou compromissos políticos, assumidos quando ainda consolidava 
uma candidatura governamental. Atingido, o Deputado José Sarney foi 
obrigado a um rompimento com o Governador do Maranhão, anunciado 
em Carta Pública, com a revelação de segredos de bastidores, e com a  
acusação de que aquele – o de Newton Bello – era:

“um mandato de Governador conseguido à 
custa de minha ajuda

(...) até ajuda financeira eu trouxe para sua 
candidatura

(...) tenho sido digno do meu mandato porque, 
se fiquei aliado inadvertidamente aos que são 
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acusados de corruptos nunca participei  da 
corrupção e nunca recebi deles nenhum favor 
de qualquer espécie”6.

Há  um descarte automático da alegação de desaviso  a que re-
correu, fracassada a composição que esboçara, o Deputado José Sar-
ney: era de transparência coletiva o comprometimento pára – fascista, 
antipopular e antidemocrático de Newton Bello. Os dois – a coligação 
e o rompimento – foram produtos  da dinâmica dos interesses políti-
cos individuais (ou quase), que a ambos envolveu circunstancialmente. 
Mudados o céu e as nuvens, alteraram-se a atitude de Newton Bello e 
o discurso de José Sarney. Já em 1964, libertando-se do seu patrono, 
o Governador Newton Bello romperia com o Senador Victorino Freire.

Em consonância com a realidade nacional, a sociedade mara-
nhense experimentava uma profunda penetração de posicionamentos 
ideológicos, sem uma equivalente correspondência da disposição das 
forças  em luta pela mudança social e pela reorganização política da 
sociedade brasileira.

Neiva Moreira, mais tarde/Vem governar nosso Estado, as-
sim assegurava a propaganda do candidato à reeleição, como Deputado 
Federal em 1962. De há muito tempo, sem dúvida estava detonada a 
carreira sucessória, motivando os interesses políticos, pela conjugação 
de dois fenômenos:

10) A objetividade do seccionamento do PSD-MA, em consequ-
ência do trabalho corrosivo de Newton Bello, no sentido de proceder à 
substituição do Senador Victorino Freire, na chefatura política estadual;
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20) A constatação do rompimento progressivo dos clássicos 
“feudos eleiçoeiros” sertanejos, com a deflagração do denominado 
Movimento do Pé Rapado, decidido defensor da autonomia de ex-
pressão política dos lavradores.

Começava, na verdade, a desenhar-se a decadência do PSD-MA, 
e de quanto representava, no controle e no manuseio, com espírito mo-
nolítico, da máquina do Estado. Havia não apenas a dissensão conser-
vadora de Newton Bello: estava em curso a dissidência renovadora de 
Renato Archer. 

Vinculando o Maranhão à efervescência brasileira e continental, 
numerosos pronunciamentos procuravam a unificação do particular e 
do universal, na condução política dos movimentos sociais, como o do 
compositor João do Vale (JV), o de Padre Alípio de Freitas (AF), e o do 
poeta e economista Bandeira Tribuzzi (BT):

JV

“O Brasil devia ter 22 Fidel Castro; um para 
cada Estado, dois para o Maranhão”7. 

AF

“O socialismo é uma revolução social que 
proporciona ao homem – em todos os sentidos, 
a sua realização total”8.

BT

“Mais: dá leite aos seios de todas as mães para 
que seus filhos não morram de fome. Dá a paz 
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ao mundo. Ilumina Fidel Castro para que vença 
até  o fim. Ajuda todos os democratas, sepulta 
todas as ditaduras. Dá-nos a mão para que 
derrotemos a opressão e a injustiça social”9.

A sociedade civil embrionária de São Luís começou a responder às 
exigências dos problemas colocados pela realidade concreta. Foi nume-
rosa a concorrência de subscritores do Manifesto ao Povo Maranhense, 
organizado pelo Comitê Estadual, com o propósito de conquistar um 
pronunciamento de setores multifacetados, como os demoliberais, os 
nacionalistas, os reformistas, os conservadores, os progressistas e os 
socialistas, concordantes com a legalidade do Partido Comunista Bra-
sileiro. O documento ponderava:

“O Registro do Partido Comunista Brasileiro não 
deve ser censurado por ninguém e merece o 
apoio de todos os verdadeiros democratas que 
creem na liberdade e na justiça dos povos”10.

Até a corporação católica, comprometida secularmente, em seu 
regalismo, com a preservação do status quo, começava  a experimentar 
decidida contestação orgânica ao posicionamento partidário da “Igreja 
do silêncio”, compelida à exacerbação do radicalismo retrógrado e ca-
racterísticos de um Dom Vicente Scherer, um Dom Antônio de Castro 
Mayer e um Dom Geraldo de Proença Sigaud.

Os religiosos e tradicionais defensores da estrutura fundiária, 
decididos a protegerem a propriedade rural, congregavam-se no pensa-
mento de que, na realidade, não havia problema: a solução da reforma 
seria anticristã e os benefícios aproveitariam à propaganda e à pene-
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tração socialistas. Era a consciência conservadora do Brasil vestida de 
batinas.

Os religiosos pronunciavam-se a respeito de realidades mais 
complexas – nacionais, e, até mesmo, internacionais. Para exemplifi-
car-se, é suficiente a recordação de que, fracassada a intervenção pa-
cífica da Aliança para o Progresso, à qual o Embaixador Lincoln Gordon 
tributou, penhorada e decididamente, muito trabalho de propaganda no 
Brasil, Dom Hélder Câmara confessou cultivar profunda esperança de 
que ressuscitasse.

O Progresso pela Aliança, a pretexto da segurança do hemisfério 
ocidental, reforçava os parâmetros da divisão internacional do trabalho 
e instrumentava a dependência ao capital, serviços e tecnologia nor-
te-americanos. E apareceu Dom Hélder Câmara, quando esgotado, a 
ressuscitá-lo... Eis a demonstração de que, mesmo a mais iluminada 
consciência da história do catolicismo no Brasil, mergulhado nas cir-
cunstâncias, podia trocar a nuvem por Juno, externando um posiciona-
mento que, mais tarde, passaria a limpo.  

No Maranhão, fermentava um precursor da Teologia da Liberta-
ção – Padre Alípio de Freitas. Considerava-se não um político, mas, 
única,  sincera  e simplesmente, “um sacerdote do povo” e 
um “evangelista de Cristo”, comungando na família de todos 
os operários e todos os camponeses, identificado que estava com os 
pobres, os humildes, os ofendidos e os humilhados, aqueles favelados, 
analfabetos, palafitados e mocambeiros, esfomeados e miseráveis, pa-
decentes pelas praças, calçadas e estradas.

O Evangelho – na concepção esboçada pelo sacerdote e profes-
sor de Filosofia, Padre Alípio de Freitas, era um autêntico e essencial 
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sinônimo  de revolução e de libertação. Quando tangenciado, portanto, 
do que dispunha de fundamental, o Evangelho passava à condição de 
engodo, de embuste, e, principalmente, de traição à revolução e à li-
bertação.

Um artesão da  polaridade  Padre Alípio de Freitas, comportava-
-se como a antítese das autoridades religiosas conservadoras, confes-
sando-se partidário do humanismo libertário, de imediato, posicionado 
geopoliticamente:

“Homem livre é aquele que, sem favores de 
ninguém, se pode realizar como homem e 
filho de DEUS, e isso é uma conquista, e tão 
somente dele, do Mundo Socialista”11.

Na política estadual, o complexo de poder situacionista, ante-
vendo a possibilidade da frente democrática e dos movimentos sociais 
resgataram-lhe a máquina do Estado, apelava para a técnica dos obs-
táculos, patrocinando assassinatos de prefeitos e de lideranças muni-
cipais, para dificultar a trajetória eleitoral e política ascendente dos 
interesses de renovação eco-sócio-política, flutuantes entre o popular 
e o populista.

Robusteciam-se os problemas do campesinato – compreendida a 
expressão genérica, como a resultante dos problemas específicos dos 
posseiros, dos moradores, dos trabalhadores rurais, dos lavradores de 
unidades familiares etc, – justapondo-se às reivindicações  por título 
de posse, por permanência no espaço desbravado, por redefinição dos 
contratos de trabalho, por crescimento de contrapartida salarial e por 
aumento da produtividade para surgimento do excedente – o problema 
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substantivo da terra, que permitiu, como permite, a especulação lati-
fundiária na compra-e-venda da produção.

O crescimento do sindicalismo rural no Vale do Pindaré proces-
sou-se em consonância com a convivência conturbada de roceiros e de 
pecuaristas – o boi comendo a lavoura e os lavradores matando o boi, 
para reparti-lo com todos os prejudicados, enquanto os capangas dos 
grandes boiadeiros caçavam como bichos e passavam fogo nos que, 
vitimados pelo latifúndio devorador, pretendiam viver em pé.

O combativo Manuel da Conceição, esperançoso em equacionar 
os interesses dos lavradores sem terra, das frentes pioneira da ocupa-
ção e dos camponeses quase desvalidos, procurou o Governador do Es-
tado. Newton Bello – o qual considerava que “reforma agrária é coisa de 
comunistas” – em  contrapartida, o desancou, ameaçando-o com bala  e 
cadeia – que, tragicamente, as balas e as cadeias chegariam!

O responsável pelo desagravo foi o movimento estudantil, co-
ordenado pela União Maranhense de Estudantes Secundários -UMES, 
posto que o ambiente político nacional proporcionava à juventude 
subsequentes oportunidades de exercício democrático para a cidada-
nia, com o discurso, a passeata e o manifesto, formas de ensaios para 
participação ativa nos destinos nacionais.

A passagem do Embaixador Lincoln Gordon pelo Maranhão, re-
cebido que foi pelo Governador Newton Bello, refletindo o espírito do 
tempo, a seta procurando o alvo, terminou amplamente repudiada como 
o “congresso do imperialismo e do latifúndio”.

Foi boicotada e fracassou. O Embaixador dos Estados Unidos no 
Brasil não encontrou os operários e os estudantes, com os quais es-
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perava conversar, sobre os problemas nacionais e internacionais. No 
movimento estudantil estavam presentes, ou tinham prestigio, Nagib 
Jorge Neto, João Batista Ericeira, Edson Carvalho Vidigal, Luiz Alves 
Coelho Rocha, Sálvio Dino, Ricardo Bogéa, e Benedito Bogéa Buzar.  

Havia em São Luís um órgão de comunicação relacionado com 
as entidades operárias e estudantis, onde escreveram Neiva Moreira – 
denunciando a caducidade do sistema sócioeconômico, necessitado de 
reformas substantivas a serem realizadas pelas forças e interesses na-
cionais e populares e – Bandeira Tribuzzi – defendendo a composição de 
uma frente popular progressista, que, majoritária no Parlamento Nacio-
nal, conquistasse todas as reformas definidoras da revolução brasileira.

Denominava-se Jornal do Povo. Tinha como epígrafe o pro-
grama: – contra a opressão e a injustiça social. Foi a trincheira 
da resistência, onde foram defendidas a autodeterminação de Cuba, 
a liberdade de organização operário-camponesa e as perspectivas da 
revolução brasileira. Destituída de concessão, eis a rememória de Na-
gib Jorge Neto, secretário do órgão de comunicação, a esclarecer-lhe o 
conteúdo multifacetado:

“O jornal era um vasto painel. Tinha muito do 
marxismo não-ortodoxo de Bandeira Tribuzzi, 
muito do hibridismo de Neiva Moreira, tendente 
ao panfletário, como político; e ao reflexivo, 
como jornalista e muito da colaboração do Padre 
Alípio  de Freitas, marcada pelo porralouquismo 
mais exagerado e pelo cristianismo do dou-te 
a outra face”12.
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Talvez um equívoco analítico capital, cometido pelo editorialista 
do discutido periódico, que a realidade do processo histórico revelou 
sem concretude objetiva, foi o de considerar de uma identidade sem 
equivalente no sociobiografia brasileira, a configurada pelas Forças 
Armadas, compreendidas como o conjunto da pirâmide hierárquica, e 
os movimentos sociais de reivindicação renovadora, no referente aos 
interesses correspondentes sobre o destino nacional.

Os militares brasileiros, como defensores da Ordem Constitucio-
nal, promoveriam a proteção costumeira das instituições democráticas, 
da legalidade estabelecida e do estabelecimento jurídico? Era o x da 
equação. 

O editorialista acreditava no diálogo dos partidos políticos com 
as cúpulas militares e com o complexo de soldados, aviadores e ma-
rinheiros, como expressão de uma hipotética comunidade de senti-
mentos e de interesses, quanto ao projeto de sociedade brasileira. E 
sentenciava: “MARCHAM juntos, pois, o Exército e o povo, em perfeita e 
admirável unidade de vistas”13.

Onde a unidade de vistas perfeita e admirável? Na análise da 
realidade objetiva, o conteúdo concreto das forças sociais e políticas 
sucumbiu à fantasia do jovem articulista, substituído pela aparência de 
comunidade de interesses, decorrente do comportamento de segmen-
tos das cúpulas militares e do seu escalão subalterno.

Sem dúvida, no Manifesto dos Sargentos havia uma profunda de-
núncia social – a de que todos são iguais perante a fome. Entretan-
to, se justificável a expectativa da afinidade de interesses do escalão 
subalterno das Forças Armadas e dos setores mais do que excluídos  
da sociedade global, não havia motivo como e por que se imaginar a 



357

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

viabilidade da decomposição automática das rigorosas hierarquia e dis-
tância social militares. Ao contrário, mais facilmente, as cúpulas das 
três Forças Armadas, esclarecidas quanto à comunidade de interesses 
com o status quo, servindo-se  dos instrumentos psicossociais da dis-
ciplina e do treinamento, deslocariam, como deslocaram, o espírito de 
corpo preponderante nas corporações militares: – contra os movimen-
tos sócio-políticos de reivindicação popular, nacional e democrática. O 
eixo referencial das Forças Armadas no Brasil deslocara-se da França 
para os Estados Unidos, filiando-se às políticas do Pentágono e do 
Departamento de Estado. 

A manifestação de convocação à participação política mais re-
levante, certamente, foi a constituição do Comitê Estadual da Frente 
de Mobilização Popular, presidido por Bandeira Tribuzzi, nacionalista, 
democrata e desenvolvimentista, que, desde a época de 50, falando 
aos operários maranhenses, defendia o binômio “unidade e organização”, 
como a postura mais adequada ao crescimento responsável das rei-
vindicações eco-sócio-políticas das classes dominadas no Maranhão 
e no Brasil.

O que foi a Frente de Mobilização Popular? Foi uma organização 
coordenadora dos mecanismos de reivindicação reformista e naciona-
lista, estruturada com o propósito pedagógico de esclarecer, unificar e 
articular o complexo de setores populares, para que, participando poli-
ticamente, garantisse e definisse a mudança social, respaldando-a em 
seu evolver histórico sujeito a percalços e a resistências promovidas 
pelas classes conservadoras. 

Sintética, por definição, a Frente de Mobilização Popular congre-
gava, no Maranhão, o Pacto Sindical, a União Maranhense dos Estudan-
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tes Secundaristas e a Frente Parlamentar Nacionalista, sem esquecer 
o  alargamento da comunicação com todos os setores, civis e militares, 
que trabalhassem sob a inspiração dos denominados “ideais progres-
sistas”.

Uma recordação panorâmica das atividades frentistas-populares, 
na realidade maranhense, indicará que foi presidida pelo poeta e en-
saísta Bandeira Tribuzzi, descrevendo uma trajetória significativa, com 
facilidade verificável, no seguinte diário coletivo:

—07.08.1963: Solenidade  de instalação, com uma manifesta-
ção pública de estudantes, sindicalistas e intelectuais, para estimular 
a unificação das forças progressistas e participar do dia nacional do 
“ninguém compra ninguém”.

—05.03. 1964: Realização de palestra e discussão com a lide-
rança nacionalista Jocelyn Brasil, coronel-aviador, a respeito da “Rea-
lidade Nacional”, acontecida nas instalações do Sindicato dos Comer-
ciários.

—11.03.1964: Publicação de um protesto contra a prisão e o 
espancamento de sindicalistas rurais, nos municípios de São Mateus e 
do Pindaré, sob a cobertura conivente  da administração Newton Bello.

—19.03.1964: Participação no lançamento do livro Cultura 
Posta em Questão, do escritor Ferreira Gullar, em praça pública, e 
com debates sobre o problema da colocação da cultura a serviço do 
povo.

—31.03.1964: Realização de palestra e discussão com a lide-
rança nacional Tácito de Freitas, General, a respeito do “Problema do 
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Petróleo no Brasil”, acontecida nas instalações do Sindicato dos Comer-
ciários.

No panorama nacional, foram diligentes participantes da Frente 
de Mobilização Popular, Neiva Moreira, Hercules Corrêa, Sérgio Maga-
lhães, Max da Costa Santos e Vinícius Caldeira Brandt, futuras vitimas 
da ditadura militar, com prisão, exílio e/ou perseguição sistemática. 

Bandeira Tribuzzi, Presidente do Comitê Estadual maranhense, 
arquitetou uma trajetória participante e diligente, que ficou registrada 
no seguinte diário privado, que lhe conduziria à prisão nos calabouços 
do 31 de março de 1964:

—26.05.1963: Realização de palestra  e de debates com os es-
tudantes, sob o patrocínio da União Maranhense dos Estudantes Secun-
dários, versando a temática sobre as “Reformas de Base”.

—07.06.1963: Convocação de depoimento à Comissão Parla-
mentar de Inquérito, para o 15º Distrito Rodoviário, visando o esclare-
cimento de denúncia de sofrimento de perseguição,  no órgão em que 
trabalhava, ou seja, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
– DNER. 

—25.06.1963: Realização de palestra e de debates com os fun-
cionários do Departamento dos Correios e Telégrafos, novamente sobre 
as “Reformas de Base”, sob o patrocínio da União Brasileira dos Servido-
res Postais e Telegráfico – Secção do Maranhão.

—14.03.1964: Participação, na condição de Paraninfo, na sole-
nidade de encerramento do Curso de Introdução ao Jornalismo, realiza-
da nas instalações da Federação do Comércio.
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—31.03.1964: Diplomação como “Estudante Emérito”, em so-
lenidade decidida e organizada pelo Conselho Extraordinário da União 
Maranhense dos Estudantes Secundários.

Sem dúvida, uma performance admirável, perpetrada na ambi-
ência de uma sociedade civil embrionária. Na efervescência da movi-
mentação política, transbordavam as expectativas sobre a relevância 
de 1964, vinculado às massas marginais e à direção do Estado, como 
no pensamento dos articulistas José Sarney (JS) e Neiva Moreira (NM):

JS

“Renovamos as nossas esperanças em 64. 
Sabemos que ele será um ano difícil, mas, 
de vitórias. É impossível evitar a participação 
cada dia maior das imensas massas marginais 
no processo político. É a presença do povo 
exigindo dias melhores.

Que esta consciência de luta e de vitória seja 
a tônica a guiar as nossas fundadas quimeras 
neste novo ano”14.

NM 

“Forjou-se um instrumento de luta, através 
da Frente de Mobilização Popular, que começa 
a pesar nas decisões do Poder ao influir, 
decididamente, nos rumos do País. Com essa 
força, assim integrada, foi possível marchar 
para a conquista de objetivos mais altos e de 
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programar inclusive, uma participação maior na 
direção do Estado”15.

No Parlamento Nacional, como comportavam-se os represen-
tantes dos maranhenses? Frequentavam, assustadora a constância, a 
listagem dos ausentes: eram, pois, representantes que não represen-
tavam – simplesmente legitimavam a manipulação dos patrocinadores 
de mandatos legislativos. E, desta maneira, chegara o Maranhão, em 
plano descendente, a parlamentares de sofrível qualidade, enodoando 
a tradição do Grupo Maranhense, em que foram agentes políticos le-
gislativos, provinciais ou gerais, Odorico Mendes, Cândido Mendes de 
Almeida, João Lisboa, Sotero dos Reis e Antônio Henriques Leal, para 
ser econômico. Acrescente-se ainda, como recordou Odylo Costa, filho, 
que o próprio Gonçalves Dias, em 1861, depois de namorar os Luzias 
(Partido Liberal), também esteve para casar com os Saquaremas (Par-
tido Conservador), colocando e retirando a sua candidatura a Deputado 
Geral.  

Os dirigentes políticos não desconfiavam – à extrema distância 
que fosse – estivesse a técnica de seleção dos sofríveis, já relatada há 
séculos por Espinosa. Atendendo  ao costume, apenas, estribavam-se,  
e muitos estribam-se ainda, no expediente denunciado pelo filósofo no 
Tratado Político, como o 

“de procurar, para dominar os melhores, os 
homens preguiçosos e corrompidos, de os 
distinguir, de lhes conceder dinheiro e favores, 
de lhes apertar a mão, de os afogar e, por 
desejo de dominar, de multiplicar os sinais de 
servilismo”16.
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É proveitosa à historia  contemporânea, maranhense e brasilei-
ra, a retomada das palavras, ou do direito à locução, com a finalidade 
de mensuração da responsabilidade na biografia dos agentes sociais 
concretos.

Onde há coerência?  Por que o silêncio?  Quem o clarividente? 
Qual a tergiversação? Quando o concessor?

Havia exceção na passividade parlamentar maranhense. Sem cir-
cunscrevê-la aos referidos, é produtiva a concentração dos refletores 
da análise sociológica, nos pronunciamentos contundentes de José 
Sarney (para o pós-64) e de Neiva Moreira (para o pré-64), desde que, 
previamente, embrenhe-se na discussão a conquista de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito para o 15º Distrito do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem – DNER/Maranhão.

 Foi uma demonstração de vulnerabilidade do situacionismo ma-
ranhense, cujo circulo de ferro foi rompido, ainda que o relatório do 
Deputado Simão da Cunha (UDN-MG) chegasse a conhecer o tradicional 
“embargo de gaveta” na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados.

Os tópicos principais, que sentenciavam procedimentos explí-
citos a serem objetivados, para solucionar o conflito em apreciação, 
foram os seguintes:

a) Comunicação ao Engenheiro-Chefe do 
Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, requerendo que o Diretor do 15º 
Distrito fosse afastado;

b) Averiguação, por meio de Inquérito 
Administrativo, da malversação dos recursos 
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para obras e convênio, visando a sancionar os 
funcionários responsáveis;

c) Dissolução do convênio com o Departamento 
de Estradas de Rodagem-Maranhão, motivada 
pela inferioridade técnica, em comparação 
com o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem-Maranhão, para realização dos 
serviços combinados;

d) Averiguação, por meio de Inquérito 
Administrativo, das denúncias do economista 
Bandeira Tribuzzi, quanto à perseguição à 
sua pessoa, partida da administração do 
Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem – Maranhão;

e) Remessa do documento em formação, 
quando concluído, à Justiça, com a finalidade 
de processar, por falso testemunho, o cidadão 
Domingos de Freitas Diniz Neto.

Quanto aos problemas nacionais, debatidos com polaridade nos 
expedientes parlamentares, é conveniente repassar-se a contribuição 
dos deputados maranhenses José Sarney (JS) e Neiva Moreira (NM):

1) “Não devemos solucionar pela força: 
subjugando a minoria ou a maioria, 
porque democracia é regime de maio-
ria e, muito mais do que isso, é regime 
que assegura às minorias o direito de 
existir, o direito de sobreviver. Há uma 
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vontade da maioria, que está exigindo de todos 
uma reforma profunda nos métodos sociais, 
políticos e também administrativo”17.

2) “Com relação ao reformismo grad-
ualista de V.Exa. deputado Tancredo 
Neves—(PSD-MG), quero dizer que é tão 
lento, tão tranquilo, tão imperceptível que se 
formos esperar pelas consequências ou 
resultados dele, seguramente, no ano 
2000 ainda não teremos alterado em 
nada a estrutura caduca da vida pública 
brasileira”18.

3) “O regime de opressão e de opróbio 
jamais satisfaz ao povo mas a minorias 
que conseguem empolgar o poder. Foi 
através da democracia, da manifestação do 
pensamento em praça pública e do voto que 
os trabalhadores conseguiram conquistar a 
situação que hoje desfrutam. Por isso mesmo, 
recuso-me a acreditar que uma política 
popular possa, em algum momento, con-
jugar-se com a supressão das liberdades 
políticas”19.

4) E ninguém se iluda: a missão do Sr. 
Harriman não é presidir às inócuas sessões 
da Aliança para o Progresso, mas trazer virtual 
ultimato do imperialismo norte-americano às 
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nossas resistências nacionalistas. Ninguém 
se surpreenda se um dia destes os “gorilas”  
argentinos, de tradições tão conhecidas na 
história política daquele país, se levantarem 
para depor o Presidente Arturo Illia ou que  
nosso País, a curto prazo, mergulhe 
numa grave crise política que possa 
conduzir, não à revolução, que seria de 
desejar, mas a um golpe que permita aos 
norte-americanos impor vontade ao nos-
so país”20.

5) “E que fizeram os grandes homens 
de lá? Conjuraram-se para uma solução 
política capaz de sufocar os grupos que 
estavam querendo modificá-la, apri-
sionaram, desterraram, mataram ou 
jogaram o país na subversão? Não. Al-
guns homens tiveram a grandeza, que 
há significado a consolidação da democ-
racia americana, de unirem-se em torno 
de um programa político que constitui o 
new deal”21.

6) “Na Itália, por exemplo, em situação 
semelhante, fez-se uma composição cen-
tro-esquerda, a meu ver, a melhor ma-
neira de identificar as instituições com 
a realidade”22.
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Qual o discurso político de José Sarney (JS-1-3-5)? Altamente 
meritório, ao condenar com veemência a solução de força, mostran-
do-se favorável a reformas profundas e desacreditando no propalado 
caráter antidemocrático dos movimentos populares.

Quanto à prescrição da solução dos problemas nacionais, Jose 
Sarney, defendendo o capitalismo, acreditava na necessidade imperio-
sa do reconhecimento e da concessão sociais ao trabalho, e, inspirado 
nos próceres da história estadunidense, defendia a negociação de um 
programa político estável e renovado, contraposto à hipótese negativa 
da ruptura institucional, que tornasse realidade o cárcere, a tortura, o 
desterro, a cassação e o assassinato políticos.

Qual o discurso político de Neiva Moreira (NM-2-4-6)? Altamen-
te explícito e afirmativo, advogava a consolidação de um reformismo 
substantivo, que alterasse não apenas a superfície da realidade eco-
sócio-política brasileira, mas se comprometesse com a efetivação de 
uma agenda justicialista com liberdade. 

Quanto à antevisão da solução dos problemas nacionais, Neiva 
Moreira, clarividente e experimentado, percebia a conspiração em trân-
sito, para a qual Franklin de Oliveira alertara o complexo de interesses 
renovadores, e denunciava a possibilidade do retrocesso político, coor-
denado pelo imperialismo norte-americano, mais do que interessado na 
preservação de sua hegemonia continental conservadora.

No referente à prescrição de um obstáculo ao desdobramento 
negativo do processo político brasileiro, Neiva Moreira acreditava na 
possibilidade de combinar estabilidade e transformação, isto, é, com 
a garantia do ordenamento institucional, conseguir processualmente 
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modificar a realidade, sob a determinação de um programa contradi-
reitista.

Não obstante, o bloco histórico de reivindicação eco-sócio-po-
lítico foi derrotado e desagregado pela conjuração e pela sublevação  
militares, sem que, executada a retórica, manifestassem as esquerdas 
voluntaristas e esquerdistas, no sentido de empregado por Vladimir 
Lenine, uma autêntica capacidade de resistência ao golpe colonial-fas-
cista de 1° de abril, que se tornou de 31 de março de 1964. 

Foi a deposição de um complexo de interesses, com a substi-
tuição do presidencialismo civil restaurado pela consulta plebiscitária, 
pelo controle regulador-salvacionista da máquina do Estado, exercido 
pela corporação burgo-militar, estritamente vinculada à burguesia na-
cional-associada e aos conglomerados econômicos multinacionais, sob 
a regência do Pentágono e do Departamento de Estado, com a exporta-
ção, pelos Estados Unidos, da ideologia da segurança nacional. 

Para as reformas de base – a alternativa da conser-
vação das estruturas arcaicas; para a política de massas – a 
preferência pelo discurso tecnoburocrático; para o nacionalis-
mo progressista – a variação para o transnacionalismo associa-
do-dependente; para a motivação populista – a implantação da 
repressão aos movimentos sociais; para o controle da remessa 
de lucros – a opção pela penetração do capital estrangeiro e 
da recorrência aos empréstimos internacionais; e, finalmente, 
para a controvérsia sobre o modo de produção capitalista – a re-
alidade da expansão despótica do capitalismo dependente, com 
a limitação salarial da classe trabalhadora, com a sistemática 
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concentração de rendas e com o aguçamento da dependência de 
capital, serviços e tecnologia transacionais.

“Ao Povo Maranhense” – foi a denominação do manifesto publica-
do pelo parlamentar Vera-Cruz Marques (representando Pacto Sindical) 
e pelo jornalista Bandeira Tribuzzi (representando a Frente de Mobiliza-
ção Popular), cumprindo o que consideravam ser, sobretudo:

“o dever de alertar o povo do Maranhão 
para a necessidade efetiva de defender 
o mandato do Presidente da República, 
ameaçado pelo movimento antinacional de 
Minas com o apoio de alguns Governadores, 
numa alternativa de impedir que as mas-
sas  oprimidas do país alcancem sua lib-
eração econômica e política”23.

Em continuação, o parlamentar e o jornalista propagandeavam a 
greve geral brasileira, convocada pelo Comando Geral dos Trabalhado-
res – CGT, como instrumento de defesa da autêntica revolução brasi-
leira, em seu espírito de compromisso com as 3 bandeiras fulgurantes 
do discurso político pré-1964: a nacional, a popular e a democrático. 

Para a resistência cívica ao seccionamento do ordenamento ins-
titucional, a convocação patrocinava o chamamento dos trabalhadores 
da cidade e do campo, dos estudantes e dos militares (estaduais e fe-
derais). E sentenciava:

“O Povo deve ficar alerta e disposto para, unido 
em torno do Presidente e das Reformas de 
Base, garantir as conquistas democráticas.
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Tudo pelo Brasil!

S. Luís, 31 de março de 1964”24.

Emitida a primeira listagem de parlamentares com os respecti-
vos mandatos legislativos cassados, composta de quarenta políticos 
reprimidos por ato emanado, a 10 de abril de 1964, do comando do 
movimento militar, representado pelo General de  Exército Artur da Cos-
ta e Silva, pelo Brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello e pelo 
Vice- Almirante Augusto Hermann Rademaker Grunewald, e sob a inspi-
ração do Artigo 10, do Ato Institucional nº 1, alcançava, de imediato, um 
representante dos maranhenses – o Deputado Neiva Moreira.

A listagem cassatória subsequente, proveniente do sobredito co-
mando do movimento militar, não anulava apenas mandatos parlamen-
tares. Constando de uma centena de brasileiros, de Luís Carlos Prestes, 
Secretário Geral do PCB a José Anselmo dos Santos, Agente da Central 
Intelligence Agency - CIA, reprimia políticos, militares e lideranças dos 
movimentos sociais, com a sumária suspensão, por uma década, dos 
seus direitos políticos. O representante dos maranhenses, novamente 
atingido, foi o Deputado Neiva Moreira, que ficava, desta maneira: – 
preso, cassado o mandato e com os direitos políticos suspensos.

Em decorrência de questão levantada pelo Deputado Cid Carva-
lho (PTB-MA), ficou decidida, no Congresso Nacional, a convocação dos 
suplentes dos parlamentares cassados.

Quanto aos primeiros militares reprimidos, com o General R/1 
Osvino Ferreira Alves, o General R/1 Sampson da Nóbrega Sampaio e o 
General R/1 Luiz Gonzaga de Oliveira Leite, apenas comprovaram, como 
comprovam, equívocos substanciais de interpretação histórica.
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Como corporação hierárquica, os militares estavam, na verdade, 
a caminho do poder. A fórmula de substituição de Ranieri Mazzilini (PS-
D-SP), Presidente da Câmara dos Deputados investido da Presidência 
da República, foi  resolvida com a eleição, pelos Senadores e pelos 
Deputados, de um Presidente (militar) e de um Vice-Presidente (civil 
e político).

O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi referendado 
como candidato prioritário à  Presidência da República, e, como postu-
lantes à Vice-Presidência, apresentaram-se o Senador Moura Andrade 
(PSD-SP) e o Seputado José Maria Alkmin (PSD-MG).

Como comportaram-se os representantes dos maranhenses ha-
bilitados a votar? É uma pergunta legítima, desde que, da declaração de 
preferências configuravam-se as perspectivas da história contemporâ-
nea no Maranhão. Assim sufragaram: 
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TABELA  13
COMPORTAMENTO DOS PARLAMENTARES MARANHENSES NA 
CONFIRMAÇÃO DE CASTELLO- ALKMIN

SIGLA   PARLAMENTARES VICE-PRESIDENTE PRESIDENTE
PSD Eugênio Barros Ausente Ausente                      
PSD Sebastião Archer Moura Andrade Castello
PSD Victorino Freire          Moura Andrade Eurico Dutra
PSD Eurico Ribeiro    Abstenção Castello
PSD José Burnett Alkmin Castello
PSD José Rio             Alkmin Castello
PSD Luís Fernando Moura Andrade Castello
PSD Renato Archer                        Alkmin Castello
PSD Mattos Carvalho                    Alkmin Castello
PTB Alberto Aboud                    Abstenção Abstenção
PTB Cid Carvalho Abstenção Abstenção
PTB Ivar Saldanha        Abstenção Abstenção
PTB Lister Caldas Abstenção Castello
PTB Luís Coelho Abstenção Castello
PTB Pedro Braga Abstenção Abstenção
PTB Clodomir Milet                 Moura Andrade Castello
PSP Henrique La Rocque        Moura Andrade Castello
UDN José Sarney                          Alkmin   Castello

Fonte: (Diário do Congresso Nacional, 12.04.1964, página 100, 2ª  e 3ª colunas – 

página 112. 3ª  e 4ª colunas).
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É desnecessária a colocação de que  os escolhidos foram Castello 
Branco e José Maria Alkmin, com a finalidade explícita de completarem 
o mandato presidencial JQ-JG, acidentado pela renúncia de Jânio Qua-
dros e pelo veto militar à investidura de João Goulart, resolvida pelo 
parlamentarismo de circunstância, transmutado em presidencialismo, 
pela via plebiscitária. Os dois grandes atores da resistência ao veto mi-
litar a João Goulart, com a Cadeia da Legalidade, foram Leonel Brizola 
e Mauro Borges. Na solenidade em que foi investido na Presidência da 
República, Castello Branco, com a costumeira contundência, esclare-
ceu à nação brasileira, revelando o espírito do compromisso histórico 
àquele instante definido:

“Meu procedimento será um Chefe de Estado 
sem tergiversações no processo para a eleição 
do brasileiro a quem entregarei o cargo a 31 de 
Janeiro de 1966”25.

Havia um sentimento de vitória em Magalhães Pinto (UDN-MG), 
repartido com Adhemar de Barros (PSP-SP), com Carlos Lacerda (UDN-
-RG) e com Juscelino Kubitschek (PSD-MG-GO).

Como arquitetos de projetos individuais, todos sem exceção, 
imaginavam-se o principal beneficiário do movimento regulador-salva-
cionista da máquina do Estado, que se evidenciaria herdeiro do espírito 
fascista do Estado Novo, recolhendo os resultados positivos, ao receber 
da efêmera arbitragem das Forças Armadas, a Presidência  da Repúbli-
ca, a 31 de Janeiro de 1966...

Esperaram em vão: jamais houve a solenidade antevista 
pelos sonhadores de 31 de Janeiro de 1966! A expectativa foi 
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para as calendas gregas, na miragem da agenda da Terra do 
Nunca. Ficaram todos órfãos do seu cálculo político.

Como refletiu-se o movimento militar na política maranhense? 
Projetou-se como a instância de procedimentos determinantes, com 
agudas intervenções federais, que vetaram, permitiram e estimularam 
a esperançosa renovação do complexo de poder estadual.

O Senador Victorino Freire, político pernambucano de nascimen-
to e maranhense por radicação e liderança, preterindo o escolhido, o 
Marechal Castello Branco, deslocou-se para a candidatura tardia do 
Marechal Eurico Dutra, em consonância  com a tradicional fidelidade ao 
Chefe e Patrono, acompanhando-o de Moura Andrade, ambos derrota-
dos, fato que seria ressonante em seu destino político imediato, com a 
possibilidade de que, no ambiente militar de que fora egresso em sua 
juventude escolar, perdesse o comando político do Maranhão.  

Em contrapartida, José Sarney, fiel à sua UDN, mãe do golpe de 
Estado, e à margem da confissão tribunícia da antevéspera, de absolu-
to descrédito na solução de força, antipopular e antidemocrática, que 
instituísse a subversão, como contraponto do cárcere, da tortura e do 
desterro, da cassação e do assassinato políticos, escolheu os vencedo-
res: Castello Branco e José Maria Alkmin. A criatura já poderia devorar 
o criador... 

Nas Oposições Coligadas, logo foram depurados os segmentos 
organizados com afirmativos propósitos reformistas e transformadores, 
que procuraram vincular o problema maranhense às perspectivas das 
reformas de base e da revolução brasileira, representados por Neiva 
Moreira e Maria Aragão, e compostos por numerosos nacionalistas, 
democratas e reformadores sociais, por procurarem exercitar a con-
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dição do homem, universal e reprimida, de ser cogitante, com direito 
a perguntar, responder e redefinir a realidade objetiva, com liberdade, 
autonomia e dignidade de pensamento, peculiares a uma autêntica 
democracia substantiva, comprometida com a afirmação dos direitos 
humanos. 

No complexo de poder estadual, antepondo-se e contrapondo-
-se a João Goulart, isto é,  à sua autocracia mais do que discutível, 
atribuída pelas classes conservadoras a um Presidente que só olhava 
para baixo, não fitava os seus interlocutores, o polêmico Newton Bello 
apareceu como liderança privilegiada, no Maranhão, do movimento mi-
litar de 31 de março de 1964, articulado sob argumentos como o de 
combater, cerrada e frontalmente, a corrupção reinante no país deste 
os tempos coloniais. 

Todavia, o PSD-MA refletia a circunstância concreta do secciona-
mento do tradicional monolitismo, responsável pela elevação do comitê 
estadual, juntamente com o seu “feudalismo eleiçoeiro”, à condição de 
modelador partidário brasileiro.

O Senador Victorino Freire convivia com a contestação do Gover-
nador Newton Bello. Escudado na manipulação da máquina do Estado, 
o administrador maranhense acreditava na viabilidade de, preservado 
o caciquismo tradicional, substituir o cacique, o tuxaua, o mandarim 
posto,  no exercício da chefatura política, com apoio no movimento di-
tatorial que subscrevera. 

Dois obstáculos antepunham-se ao projeto de Newton Bello:
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U) A rigorosa pedagogia do perfilhamento dos seguidores, na fi-
delidade exigida para com o Chefe e protetor, ministrada pelo Senador 
Victorino Freire;

V) A migração significativa de parlamentares do PSD-MA para o 
PTB-MA, por discordância pessoal com o estilo de condução ou com o 
reposicionamento político do Governador do Estado.

No PSP-MA, já revelado o caráter frentista, Neiva Moreira, pri-
sioneiro e sem a circulação do periódico político, reprimidos também o 
Diretor Substituto, Bandeira Tribuzzi, e o agitado colaborador, Padre Alí-
pio de Freitas, ainda permanecia estruturada a organização partidária, 
e, sem problemas de fundo ou de forma, aderiram ao movimento militar 
de 31 de março de 1964 personalidades como Antônio Dino, Clodomir 
Milet e Henrique de La Roque, que não comungavam com os desdobra-
mentos, maranhense e brasileiro, das alternativas vislumbradas pelos 
reformadores sociais mais ardorosos.

Transparecia à consciência analítica, sem dúvida, o propósito 
personalista de Newton Bello. Prestigiado na sucessão estadual pelo 
Senador Victorino Freire, na composição de interesses para a campa-
nha política, estimulando seguidores, prometia a destruição do político 
maranhense-pernambucano, que o promovera na carreira pública. Só 
o parlamentar Joel Barbosa Ribeiro, que retirou a sua candidatura go-
vernamental, conseguiria unificar os dois palanques eleitorais oficiais 
prefigurados, a dividir Victorino Freire e Newton Bello.

Era o 18 de Brumário maranhense. Newton Bello pretendia, pre-
servada a coligação mercantil-latifundiária, ser uma edição revista e 
aumentada de Victorino Freire _ ambiguamente destruído para ser res-
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suscitado, posto que Luis Napoleão pretendia reencarnar  Napoleão 
Bonaparte.

Sob controle a máquina do Estado, que Victorino Freire organiza-
ra para a resistência do complexo eco-sócio-político, estag-decadente, 
suspeitava Newton Bello que, oferecida a produção da reprodução do 
sistema estadual de poder, os interessados não duvidariam em legi-
timar a elevação da reprodução aos parâmetros do original, isto é, em 
reconhecer Victorino Freire onde havia, ou deveria passar a existir so-
mente Newton Bello.

Colocado o problema sucessório estadual, Newton Bello provi-
denciou o ensaio de ruptura do caciquismo político de Victorino Freire: 
dissolver a tradição do patriarca pessedista de, indicando candidatos 
governamentais de reconhecida subserviência, terminar por governar 
os Governadores. Afinal, Newton Bello, com a sua verticalidade conser-
vadora não era prova de que era possível, por meio da almejada ruptura, 
retrogradar sob o comando de um novo Chefe, outro Cacique, ou o novo 
outro de si mesmo Tuxaua?   

Portanto, à revelia de Victorino Freire, o que articulou Newton 
Bello? A candidatura governamental de um político maranhense pres-
tigiado no cenário nacional, que tivesse sobrevivido ao movimento mi-
litar, apresentando capacidade de confirmação eleitoral _ e ratificou 
a escolha do Deputado Renato Archer, militar da reserva com espírito 
civilista, que era, em si mesmo, um dissidente do pacto oligárquico.

É esclarecedora a rememória de Victorino Freire:

“A partir do dia da posse de Newton Bello no 
Governo, a trama para derrubar-me do comando 
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do partido foi adubada com a vaidade pessoal, 
a perfídia e a ingratidão daqueles que haviam 
começado a vida pública respirando pelos meus 
pulmões.

Era sabido que já existia um acordo entre 
Newton Bello e o Deputado Renato Archer, para 
que este o sucedesse no Governo do Estado, 
com a minha concordância ou sem ela”26.

Na confirmação presidencial, o Deputado Renato Archer hipo-
tecou solidariedade ao movimento militar: sufragou Castello Branco, 
acompanhando-o de José Maria Alkmin, filiando-se à preferência dos 
parlamentares udeno-pessedistas José Rio, José Sarney, José Burnett 
e Matos Carvalho, todos representantes dos maranhenses. Na reali-
dade, mirava Renato Archer, solidário, na candidatura presidencial de 
Juscelino Kubitschek em 1965.

Antecedendo à discordância de Victorino Freire, a Casa Militar da 
Presidência da República, chefiada pelo General Ernesto Geisel, logo 
desaconselhou expressamente a Newton Bello, por decisão do Sistema, 
o patrocínio da candidatura governamental do Deputado Renato Archer, 
antigo oficial superior da Marinha do Brasil, agora discordante dos ca-
minhos políticos do movimento militar de 31 de março de 1964, que, de 
resto, legitimara, a princípio, vinculado a Juscelino Kubitschek _ ambi-
cioso, mas, legítimo  pretendente a 31 de Janeiro de 1966.

Em compensação, o estoque de alternativa de Newton Bello foi 
renovado. Frustrada a candidatura do Deputado Renato Archer, por su-
bordinação do Governador do Estado ao Sistema, resolveu-se ao patro-
cínio, sobre os chefes políticos, os parlamentares e o Senador Victorino 
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Freire, da candidatura governamental, agora, de Costa Rodrigues, sob a 
legenda do PSD/MA, que o vitorinismo tornara sua, dúctil e doméstica.

Newton Bello terminou sem sustentação política, ao provocar o 
rompimento coletivo dos correligionários, discordantes da postura an-
ti-Victorino Freire e/ou da solução do problema sucessório estadual, 
fragilizando-se no cenário nacional, em que não poucos esmurravam 
as portas do circulo de ferro castrense do poder, pedindo a cassação 
dos direitos políticos dos seus rivais, concorrentes, inimigos, desafetos 
e, até mesmo, correligionários. Eram atores políticos civis vendendo e 
comprando ações na bolsa de valores políticos do ciclo militar. 

Em paralelo, o Deputado Renato Archer desistiu de colocar-se, 
imediatamente, em posição antagônica a Victorino Freire, e manifestou 
a substitutiva aceitação da possibilidade de, subscrito pelo caciquismo 
maranhense do político pernambucano, disputar a eleição governamen-
tal.

O Senador Victorino Freire, homem prestigiado nas Forças Arma-
das e no Diretório Nacional do Partido Social Democrático, conseguiu 
redefinir o panorama da sucessão estadual com as seguintes conquis-
tas:

A retirada, pelo bastante criticado Marechal-Presidente Castello 
Branco, da proibição da candidatura governamental do Deputado Rena-
to Archer, em cujo espírito civilista afloraram discordâncias antifascis-
tas com os caminhos do movimento militar;

A expulsão, por decisão sumária do Diretório Nacional, em reu-
nião de Convocação Extraordinária, do Governador Newton Bello, das 
fileiras do Partido Social Democrático.



379

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Renato Archer – filho do Senador Sebastião Archer, que descerra-
ra, enquanto Governador do Estado, o ciclo vitorinista de poder estadu-
al, depois da queda de Getúlio Vargas – foi pragmaticamente reabilitado 
no provisório conceito de Victorino Freire, e terminou candidato gover-
namental pelo PSD-MA, ele que já fora Vice-Governador do Estado, na 
Gestão Eugênio Barros, entre 1952-1956. Costa Rodrigues, alternativa 
secundária de Newton Bello, não perdeu o bonde e inscreveu-se para a 
concorrência pela coligação PL-MA – PDC-MA. José Sarney antecipou-
-se a muitos pretendentes como representante da coligação UDN-MA – 
PSP-MA – PR-MA, logo logo reforçada pelos descontentes do PRB-MA 
e do PSD-MA.

O PSP-MA, sem a presença de Neiva Moreira, que seria concor-
rente à Primeira Magistratura, em condições normais, acreditou nas 
possibilidades eleitorais de José Sarney, o qual tentara chegar correndo 
por dentro, sob os auspícios do Governador Newton Bello, sem sucesso, 
com esse rompendo, depois de tê-lo ajudado, inclusive com dinheiro, a 
se eleger. Como contrapartida, a agremiação principal e mais organiza-
da do anti-situacionismo, conseguiu a contrapartida da indicação dos 
candidatos à Vice-Governança (Antônio Dino) e à Senatoria (Clodomir 
Milet).

Por que Castello Branco reconsiderou a proibição militar à 
candidatura de Renato Archer? Certamente estimulado por Magalhães 
Pinto, líder civil do golpe de Estado, o Marechal Castello Branco in-
teressou-se pela vitória eleitoral de José Sarney para a Primeira Ma-
gistratura maranhense. Essa seria líquida e garantida, em havendo o 
seccionamento do situacionismo estremecido, com a confrontação de-
finitiva de Newton Bello e de Victorino Freire, bem como, com a pressão 
do Poder Central, para que fosse realizada um correição eleitoral no 



380

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

Maranhão esculpida em carrara, à imagem e semelhança dos nubentes: 
um ciclo militar e José Sarney. Outras eminências pardas contribuíram 
para a viabilidade da candidatura governamental de José Sarney junto 
ao Sistema: Rachel de Queiroz quanto a Castelo Branco; Odylo Costa, 
filho quanto a Magalhães Pinto. Retirado o veto militar a Renato Archer, 
candidato apoiado pelo PCB-MA, foi recolocada a a discussão sucessó-
ria em um quadro inclusivo maior, onde coube também o aspirante An-
tônio Euzébio da Costa Rodrigues, que fora Prefeito de São Luís, e criara 
mística do Prefeito de Verdade: “Doutor Costa Rodrigues é um homem de 
valor. Ele foi um bom Prefeito e amanhã será melhor Governador”, dizia a 
música de sua campanha.

No problema maranhense, o Marechal Castello Branco não su-
fragou o Senador Victorino Freire, o qual, ainda recentemente, preferira 
o Marechal Eurico Dutra, na confirmação parlamentar para a escolha 
presidencial, com que o Regime Militar pretendeu conferir fumaça do 
bom direito ao Golpe de Estado, chancelada a chapa Castelo-Alkmin. 

Quanto a José Sarney, sobrevivendo prestigiado a 31 março de 
1964, ascenderia na carreira política. Caminhou o escritor e parlamen-
tar para a campanha governamental, sob uma trindade protetora, por-
tanto:

O prestígio nacional, expresso e configurado no interesse político 
do Marechal-Presidente Castello Branco e na disponibilidade material 
de Magalhães  Pinto, Governador de Minas e líder civil do golpe de 
Estado;

Uma carta do cassado Neiva Moreira que, da partida para o exílio 
mais dignificante, o afiançava como candidato das Oposições Coligadas 
à sucessão estadual:
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O passado, os combates e as bandeiras das Oposições Coligadas, 
temperados na convivência dos movimentos sociais para a sonhada re-
novação maranhense e brasileira.

“Meu voto é a minha lei/Para Governador, José Sarney”, cantava a 
esperança dos maranhenses. Não tardaria a adquirir sentido histórico, 
a afirmação do poeta e jornalista Lago Burnett, refletindo sobre a traje-
tória maranhense da “Geração de 45”.

“Até  hoje, no Maranhão, têm surgido, depois 
de nós, apenas tentativas isoladas de valores 
autônomos. Desapareceu o sentimento 
de equipe, que embora tenha mérito 
apenas episódico, facilita a deflagração de 
movimentos, sobretudo quando se quer mudar 
alguma coisa”27.

E a “Geração de 45”, no Maranhão, contra e a favor, cultivou real-
mente o sentido de grupo, retratado por Lago Burnett como “sentimen-
to de equipe”, pretendendo a mudança de algumas coisas: o maramo 
cultural; o código estético; e o quadro político. Não por acaso, o poeta 
Bandeira Tribuzzi, em 1974, ao apresentar o livro em que, pela primeira 
vez, o autor deste ensaio aparecia em letra de forma, falando para a 
juventude, chamando a sua de geração marcada, consignou nos autos 
dois conselhos inesquecíveis: “mantenham-se arrebanhados; façam o si-
lêncio da bagunça”.
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7PROJETO 
MARANHÃO NOVO: 
DA TERRA EM TRANSE, 
DE GLAUBER ROCHA, À 
POESIA NO PODER, DE 
JOSÉ SARNEY
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A legitimidade reclamada pela matéria está contida em si mes-
ma, na tessitura longitudinal de uma mitologia capacitada a 
atravessar séculos sobre séculos, renovando a renovação de 

um argumento, a conjugar duas excelências: a da terra e a da gente. Em 
se tratando de Atenas Brasileira, portanto, tudo autoriza a intertextu-
alidade com a Atenas original, berço da filosofia na sociedade antiga: 

“ESTRANGEIRO 

– Que  dizer dos homens através dos quais 
sempre nos foram prestados certos serviços?

SÓCRATES, O JOVEM

– Que homens e que serviços?

ESTRANGEIRO

– Refiro-me aos arautos e a todos aqueles 
que, à força de prestarem serviços, se tornaram 
hábeis letrados; e a outros, cuja universal 
competência leva a múltiplos trabalhos junto 
às magistraturas. Como os chamaremos?

SÓCRATES, O JOVEM
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– Como dizias há pouco, servidores e não 
chefes possuidores de autoridade própria nas 
cidades.

ESTRANGEIRO

– Creio, entretanto, que não sonhei ao afirmar 
que dentre eles surgiram os mais declarados 
pretendentes à política; que seria estranho 
procurá-los em qualquer outra atividade.

SÓCRATES, O JOVEM

– Certamente”1.

A realidade maranhense coadunava-se com a situação retratada 
por Platão, no diálogo Político: de servidores literários e parlamen-
tares, na Cidade onde havia chefes com autoridade proeminente.  Os 
arautos, letrados e competentes, os que sobreviviam e congregaram-
-se, emergiram como os pretendentes mais declarados à política, isto 
é, à administração da Cidade.

 Havia, entretanto, um obstáculo a prefigurar a deformação dos 
resultados – a organização e o funcionamento judiciários, sobretudo, no 
referente à Justiça Eleitoral, no Maranhão – pela dependência absoluta 
aos imperativos de sobrevivência do complexo mercantil-latifundiário 
de poder, cujos interesses expressava, subalterna e funcional. Era or-
denado pelo mandarinato coronelístico que, sob o manto da legalidade, 
o sistema de fraude do pronunciamento da sociedade manipulasse re-
sultados, vinculando as instâncias jurídicas à vontade do poder oligár-
quico, como se a realidade maranhense não tivesse conhecido a Revo-
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lução de 30, ou, alternativamente, fosse exemplo de como a realidade 
foi intangível a seu discurso, deformando aquilo que ensaiou praticar, 
vencida pelo conservadorismo brasileiro, de país novo, mas de arcaísmo 
crônico, a contaminar as suas modernidades.

 Não faltaram, para combater a corrupção eleiçoeira, a explosão 
dos eleitores e a denúncia dos candidatos: se, no princípio da década 
de 50, em São Luís, a Justiça Eleitoral foi depredada, tornando-se ob-
jeto da fúria de quantos consideravam cabalados os seus sufrágios, no 
primórdios da década de 60, publicamente, Clodomir Milet acusava os 
Juízes Eleitorais de manipularem o escrutínio, tornando-o derrotado, 
quando vencera...

Eram – sem embargo – conhecidos os corruptos e os corruptores 
e, ao entrelaçarem-se, agenciavam a dinâmica conservadora da estru-
tura da sociedade maranhense: na tradição do pensador latino Horácio, 
“parturient montes, nascetur mus”, ou seja, a montanha pariu um rato, 
com os artifícios do poder escrevendo o direito (Juízes e Desembarga-
dores), que fabricava e legitimava a política (Caciques e Coronelismo), a 
qual controlava e distribuía a eco-sócio-administração (Comerciantes, 
Latifundiários e Clientelas).

A reclamação permanente contra a corrupção do ordenamento 
jurídico encontrou no professor, jurista e político Antenor Bogéa e no 
Desembargador Palmério Campos, dois advogados vigilantes, que não 
suspenderam os discursos de contestação à falsidade dos concursos, 
às nomeações fraudulentas, às promoções sem merecimento, às pre-
terições na ascensão por antiguidade, e, basicamente, à submissão da 
maquina administrativa aos políticos poderosos, gestores arbitrários da 
distribuição de prêmios e de castigos.
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Nos municípios, destituídos da adequada contrapartida salarial 
e desservidos do exercício da autonomia, os Magistrados submetiam-
-se aos procedimentos políticos costumeiros, chegando ao extremo de 
transformar em Seções Eleitorais a fazenda, o comércio e a residência 
dos latifundiários, para que os votantes – os vivos e os mortos em equi-
valente proporção – referendassem os candidatos do complexo mer-
cantil-latifundiário. As práticas do Brasil Colônia e do Brasil Império 
estavam redivivas no Maranhão do Brasil República.

Para demover, por hipótese, a manipulação do Poder Local sobre 
a vontade do eleitorado, logo  foi promovida a interferência interessada, 
nunca neutra, do Poder Central, por determinação particular do Mare-
chal-Presidente Castelo Branco, que respaldou o Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, o polêmico Desembargador Tácito Caldas, quanto à 
tomada nos procedimentos necessários à configuração dos autênticos 
resultados da vontade política do eleitorado maranhense, mandando 
em missão para o Estado, à época, o  Coronel  João Batista de Oliveira 
Figueiredo, que faria carreira no Serviço Nacional de Informação-SNI e 
chegaria à condição de último General-Presidente no ciclo militar.

Quando da investidura funcional da referida autoridade judiciária, 
transpareceu aos interessados a redefinição dos principais  norteadores 
da organização e do funcionamento dos escrutínios políticos: houve, 
pois, o mais explícito  esclarecimento de que estava o Desembargador, 
agora então acolitado pelo Coronel, a   decidido serviço de uma auto-
proclamada sincera:

“iminente e radical reforma do processo 
eleitoral,  de modo a assegurar a limpidez dos 
resultados dos comícios populares, propiciando 
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a segura manifestação do voto, imune dos vícios 
da coação, da fraude e do poderio econômico”2.

Em consonância  com os compromissos declarados, nas ativi-
dades presidenciais do Tribunal Regional Eleitoral, o Desembargador 
Tácito Caldas determinou um Inquérito Correcional  da demogeografia 
eleitoral maranhense, que providenciou a cassação, em números redon-
dos, dos títulos de alistamento de 40% do colégio estadual de votantes, 
deixando em aberto uma interrogação: – era exatamente o mercado de 
manipulação fraudulenta do PSD-MA?

O escritor de memórias Victorino Freire não se defrontou em 
profundidade, no referente à narrativa reveladora, com o problema da 
máquina política e da corrupção eleitoral maranhenses. Ao contrário, 
agindo com o silêncio da Esfinge, como se procedesse quanto a um 
tabu, excetuando Neiva Moreira considerou a todos, ascendentes e de-
cadentes, culpados...

A campanha política refletiu a realidade conjuntural do seccio-
namento do complexo de poder mercantil _ latifundiário, contraposto à 
unificação frentista e ao reforçamento eleitoral das depuradas Oposi-
ções Coligadas, desde que, entre outros, Neiva Moreira sucumbira ao 
31 de março de 1964. O dogma ancestral da redefinição dos blocos de 
poder na política timbira, por meio da intervenção direta do e/ou do 
prestigio junto ao Poder Central batia novamente à porta, agora, com 
o estofo da ditadura militar em marcha, em favor dos segmentos que 
detinham as bandeiras carregadas por atores responsáveis pelo projeto 
e pela substância  ideopolíticas de transformação histórico-estrutural 
do Maranhão.
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José Sarney despontava como sucessor na tradição combativa, 
cuja resistência cívica vinha enfrentando o situacionismo maranhense. 
Como candidato pelas Oposições Coligadas, Sarney conheceu obstácu-
los e resistências locais à veiculação do projeto de poder alternativo, e, 
para que aparecesse no horário eleitoral nas câmeras da TV-Difusora, 
tinha que se proteger com Decisão Judicial, forçando o sistema de co-
municação ao cumprimento da Lei.

Renato Archer correspondia à ambiguidade concentrada, posto 
que, na condição de dissidente oligárquico, terminou como candida-
to governamental de Victorino Freire, máxima expressão do complexo 
de poder mercantil-latifundiário. Entretanto, requisitando para si au-
tonomia, Renato oferecia atrativos de renovação concorrentes, senão 
superiores aos de José Sarney, dispondo de um projeto intitulado Novo 
Maranhão, que, em seguida, inspiraria o do Maranhão Novo, de José 
Sarney, tendo consigo ainda a profunda peculiaridade da discordância 
com o movimento militar de 31 de março de 1964. 

Costa Rodrigues representava a liquidação dos propósitos ativos 
de Newton Bello, que não se transformou em um outro Victorino Freire: 
de Presidente do Diretório Estadual, chegaria à expulsão dos quadros do 
PSD-MA, para, finalmente, ser cassado por corrupção pelo movimento 
militar 31 de março de 1964. Um interrogação sempre pairou no ar: qual 
o responsável pela sua cassação junto ao Sistema castrense – José 
Sarney ou Victorino Freire? Antes que alguém respondesse, Victorino 
Freire avocou para si a paternidade da suspensão dos direitos políticos 
de Newton Bello, que outros seguiram atribuindo a José Sarney, o qual, 
ao contrário, permaneceu calado. 



393

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

A linguagem política de José Sarney entusiasmou a preferência 
do eleitorado, sob o cansaço do mandonismo vitorinista,  no usufruto 
da condição histórica de, prometendo a renovação econômica e social –

 a qual também anunciava Renato Archer – ter completa e ab-
soluta autonomia de sustentação militar,  para, ancorado na segurança 
castrense, criticar, discordar e antecipar a liquidação da antiga oligar-
quia pessedista maranhense.

A discordância de Renato Archer com o movimento militar 31 de 
março de 1964, o qual, a princípio, legitimara, não se adequava em 
hipótese nenhuma com as preferências políticas do seu patrocinador 
Victorino Freire, como não conseguia a ressonância suficiente para 
contrapor-se à penetração da propaganda redentorista, reforçadora, 
em última instância, da intervenção corporativa dos estamentos bu-
ro-militares na política, vinculados  à preservação  e à multiplicação 
dos interesses estruturais das classes sociais dominantes, no espaço 
nacional, e do sistema de organização produtiva, no espaço interna-
cional, representantes de uma alternativa despótica de produção da 
reprodução ampliada do capitalismo cêntrico-periférico a expandir-se 
em seguida no Brasil. 

A Redentora, ou seja, a impossível Revolução de 31 de março de 
1964, que foi um golpe de Estado, não apenas tinha uma carta à mão, 
como impediu que outros jogos fossem feitos, a exemplo do pertencente 
ao candidato Renato Archer, que conduziu cinco mil eleitores ao Fórum 
de Chapadinha, no intuito de comprovar a autenticidade de seus títulos 
eleitorais, esbarrando, de maneira incontornável, na decisão togada, de 
receber por dia apenas três eleitores, para a referida verificação que, 
para ser ali finalizada, exigiria somente mil seiscentos e sessenta e seis 
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dias, ou, de outra forma, 4 anos e meio em números redondos, mais do 
que o tempo de um mandato governamental.       

Costa Rodrigues foi deslocado para a periferia das candidaturas 
governamentais, como consequência da modificação de conjuntura na 
economia orgânica do situacionismo maranhense, comprovante incon-
teste de que, até para desagregar, a determinação de Victorino Freire 
sobrepunha-se à condução de Newton Bello, principal articulista das 
providências de término de mandato, no intuito de  fabricar o sucessor, 
revestindo Costa Rodrigues de benefícios administrativos, para trans-
formá-los em possíveis resultados eleitorais.

José Sarney, controlando as tradicionais bandeiras anti-situacio-
nistas, que a conjuntura colocou em sua mão, trabalhadas no mínimo 
de uma década e meia de combates por outrem resistências, sacrifí-
cios, entreveros, escaramuças e perseguições repartidos por militantes 
e por lideranças, estimulou as esperanças dos miseráveis, as expecta-
tivas dos necessitados e o renascimento dos poderosos, prometendo 
a todos, sob a proteção histórica das Oposições Coligadas, a salvação 
pela modernidade, sob um ciclo de confirmação nacional do arcaísmo.

Quanto às comunidades rurais, que concentravam, como ainda 
concentram, mas com outra agenda, a contradição principal da socie-
dade maranhense, apresentavam considerável potencialidade para a 
reivindicação social, compreendida, sem exclusão, como motivada pela 
propriedade da terra, titulação de posse, crédito bancário, facilidade de 
transporte, edificação de armazém, estabilidade de preços, e, basica-
mente, enquanto liberdade de organização sindical, que permitisse aos 
camponeses a intervenção congregada na realidade política e adminis-
trativa do Estado.
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Na verdade, as comunidades rurais foram estimuladas para a 
consciência e a autonomia de participação. Não obstante questionável 
a pedagogia política dos educadores, muitos dos quais não fabricavam 
o relacionamento dialético das experiências exógenas e endógenas, 
para conquistarem a educação colegiada, educando-se com e  pelos 
educandos, o campesinato estadual, preservada a estrutura geradora 
dos problemas fundiários, exemplificados na expulsão, na grilagem, no 
barracão, na renda trabalho e na economia pré-monetária, permaneceu 
alicerçando a expectativa da organização sindical – sufocada, de há 
muito, pelos comerciantes e latifundiários, no panorama dantesco dos 
assassinatos coletivos, executados por capangas (tanto em Copaíba, 
narrado por Manuel da Conceição) e/ou por soldados (quanto em Pira-
pemas, eternizado por Bandeira Tribuzzi).

Do pronunciamento das sufocadas comunidades rurais, dependia 
o resultado da concorrência eleitoral, e, manifesto o confronto do cam-
pesinato com o complexo mercantil-latifundiário,  o coronelato munici-
pal rearticulava-se para, reprimidos  os sindicalistas rurais, colocar em 
funcionamento o cabresto eleiçoeiro situacionista, advindo de tempos 
coloniais, imperiais e republicanos. 

José Sarney, perceptivo e inteligente, decodificou os componen-
tes psicossociais do campesinato maranhense e, na campanha politica, 
apresentou-se como candidato de contestação à grilagem e ao lati-
fúndio, prometendo a resolução substantiva do problema da terra no 
Maranhão, terra de vales úmidos e, até então, alguns deles com glebas  
devolutas .

A intervenção dos estamentos buro-militares na administração 
do Estado foi coligada com os segmentos civis da sociedade brasilei-



396

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

ra, apenas  para exemplificar, liderados por Magalhães Pinto (e outras 
personalidades  secundárias). A filiação de José Sarney aos segmentos  
civis de legitimação da ruptura constitucional, provocada pela Corpora-
ção Militar, como um compromisso eco-sócio-político, o vinculava a um 
movimento anti-reformista substantivo, que se tornaria de prolongado 
curso na história brasileira. Mas Sarney apresentava-se como o senhor 
das reformas...

Seguramente havia como prometer, ainda mais com respaldo 
castrense, sem que houvesse, porém, sob as circunstâncias descritas, 
como resolver o problema fundiário maranhense, haja vista a comu-
nidade autoritária de poder, à qual José Sarney perfilhara-se, ter se 
instaurado na administração do Estado para preservar as estruturas 
tradicionais geradoras da sociedade brasileira, de toda e qualquer con-
solidação da unidade progressista, bem como, da hipótese de depura-
ção do artificialismo demagógico, no movimento popular, nacional e 
demo-reformista. 

Como liquidar o problema fundiário brasileiro? Os posseiros, os 
lavradores e os dependentes, perseguidos e estimulados, imaginaram 
que José Sarney agenciava-lhes a salvação pela abolição dos cativeiros 
da terra (o latifúndio) e da dominação absoluta (o latifundiário).

Manuel da Conceição, posseiro e sindicalista, deslocou todos os 
mecanismos de uma liderança influente, com a finalidade de alicerçar 
a motivação camponesa na candidatura de José Sarney. Em compensa-
ção, quando havia concentração nas comunidades rurais, não faltava a 
palavra de esperança, hipotecada pelo representante das Oposições 
Coligadas. A acreditar na exatidão da rememória do sindicalista  ma-
ranhense, no município de Santa Luzia, onde o Prefeito Tide Santos, 
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protegendo os latifundiários, patrocinara o massacre de camponeses, 
José Sarney alvoroçou  expectativas, declarando aos  explorados e do-
minados: “Se eu for eleito, vou tirar o couro de Tide Santos e, mando pen-
durado, aberto nas varas para o pessoal ver”3.

Tide Santos, como um símbolo da exploração. Tide Santos, 
como uma legenda do latifúndio. Tide Santos, como um emblema do 
despotismo sem admoestação. Contudo, como um anjo vingador, 
Sarney prometia retirar o escalpo de Tide Santos e do latifúndio, de Tide 
Santos e da exploração, enfim, de Tide Santos e do despotismo.  

Em consequência, no raciocínio dos camponeses, educa-
dos na crédula religião dos salvadores – como José Sarney – o 
complexo de símbolos de Tide Santos ficaria condenado a desa-
parecer: a exploração, o latifúndio, a dominação, a desumani-
dade e o despotismo, ali, congregados no Tide Santos extirpado, 
liquidado e pendurado aos ventos...

O homem que decretaria o término  de Tide Santos foi ungido à 
condição de semideus na lógica do imaginário coletivo. Nas comunida-
des urbanas, as técnicas  de convencimento recorriam a estímulos po-
líticos refinados, como a promessa de uma alternativa à administração 
do Estado, que estampasse um roteiro para a esperança e configurasse 
uma revolução maranhense.

Seguramente, uma manipulação de raciocínio e de linguagem so-
ciológicos: como ser liderança de uma revolução estadual (mara-
nhense), na dependência de um movimento anti-reformista (na 
realidade) e contrarrevolucionário (por antecipação) nacional 
(brasileira)?
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A despeito de questionável a consistência de numerosos argu-
mentos, o espírito da época local soprou ventos favoráveis e a cam-
panha de José Sarney foi irrigada por um aguçado caráter cívico, ainda 
registrado por Glauber Rocha, no documentário Maranhão 66. Há, pois,  
necessidade de compreensão de que  a preferência eleitoral não foi 
resolvida pela polêmica da servidão (Renato Archer) e da grandeza (José 
Sarney) militares.

José Sarney terminou como sucessor privilegiado de um movi-
mento histórico. E as Forças Armadas, no Maranhão, ao garantirem a 
emergência da verdade eleitoral, estavam prestando, se o prestaram, 
um serviço concreto e objetivo à expressão da vontade, da  preferên-
cia e da liberdade da comunidade política, sucessiva e continuamente 
postergadas?

O(s) editorialistas(s) de um combativo periódico, respaldando a 
campanha governamental de José Sarney, com incessante repetição, 
proclamavam o privilégio das potencialidades, superiores às de todos 
os nordestinos, estocadas pelos maranhenses, econômica e huma-
namente, para a objetivação da prosperidade do desenvolvimento. O 
problema da sobrevivência e da permanência do não-coetâneo com o 
contemporâneo, seria de responsabilidade governamental.

O projeto administrativo de José Sarney, congregando caracte-
rísticas de dinamismo e de renovação, concentrava-se nos seguintes 
objetivos essenciais, destacados como pontos de mutação da realidade 
maranhense:
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a) Modificação da cultura dos aparelhos 
diretores do Estado, sob a inspiração dos 
princípios da moralidade e da funcionalidade;

b) Estímulo à agropecuária, vinculando-a a uma 
mercado creditício  e à penetração de modernos 
recursos científicos e tecnológicos;

c) Conjugação de investimentos em saúde 
e em educação, para distribuir hospitais e 
escolas, radicando-os nas comunidades rurais 
desassistidas;

d) Vinculação da edificação de um estoque 
rodoviário, correspondente ao desenvolvimento 
almejado, com a construção, para a exportação 
regional, nacional e internacional, do Porto do 
Itaqui;

e) Vinculação da edificação da Hidroelétrica de 
Boa Esperança à consecução de um dinâmico  
programa industrial com capitais  endógenos e 
exógenos, formando um montante expressivo de 
recursos investidos na mudança da paisagem 
econômica.

O discurso  de José Sarney na convenção do PSP-MA, prometen-
do governar em vigilante oposição ao marasmo, ao arcaico e à ganân-
cia, multiplicou-se pelo Maranhão, como promessa de desenvolvimento 
com justiça social, confirmado pela moralidade administrativa do “Não 
queremos mais o caciquismo, nem o nepotismo, nem o absolutismo, nem o 
negocismo e nem o carrancismo”4.
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A palavra mágica queimava as consciências. O Marechal-Presi-
dente Castello Branco, atencioso e interessado, coordenou dois proce-
dimentos  relacionados _ o Inquérito Correcional dos Registros Eleito-
rais, para exorcizar, oficialmente, os votantes  fantasmas e a presença 
ostensiva das Forças Armadas, para combater de maneira presencial o 
trabalho dos cabalistas eleitorais.

As circunstâncias da campanha política, de contraposição, pa-
recidas com as vivenciadas  pelo humanista João Lisboa, com que lhe 
recordavam a palavra escorreita e comprometida a – cívica, pedagógica 
e libertadora – considerar: “Eleitores. Escolhei entre a ilustração e a igno-
rância, a independência e o servilismo, a economia e o despotismo”5.

E os eleitores, sufragando José Sarney (JS), Renato Archer (RA) 
e Costa Rodrigues (CR), depararam-se, porventura, com a dicotomia 
apresentada por João Lisboa?  Foram vitoriosos os sufragantes de José 
Sarney, que o imaginaram, na campanha política, como a personifica-
ção valorativa da economia e da liberdade, da ilustração e da indepen-
dência, e que o anteviram, ou não, no gerenciamento do bloco de poder 
estadual pós-64, ali a organizar-se.

Os números  definitivos do escrutínio foram consagradores. A es-
tatística do Tribunal Regional Eleitoral-TRE apresentou como resultado 
conclusivo da eleição governamental maranhense, o seguinte panora-
ma:
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TABELA 14
NÚMEROS FINAIS DO TRE  À ELEIÇÃO GOVERNAMENTAL DE 1965 NO 
MARANHÃO.

VOTAÇÃO NÙMERO DE VOTOS %
José Sarney 121.062  49
Costa Rodrigues                68.560 28
Renato Archer     36.103 14
Nulos e brancos              21.431 9
TOTAL 247.156 100

Fonte: Dados trabalhados pelo Autor, partindo de O Combate. São Luís. 27. Nov. 
1965.p.2.

É a Poesia no Poder – exclamou José Sarney. Com a extinção 
das tradicionais agremiações políticas, substituídas pela mecânica 
burocrática do bipartidarismo, o Marechal-Presidente Castello Branco 
escolheu o Governador dos maranhenses para a liderança da Aliança 
Renovadora Nacional-ARENA-MA. Prestigiado pela cúpula do poder 
militar, José Sarney requisitou a cooperação administrativa de antigos 
companheiros de movimentos literários, como Bello Parga e Carlos Ma-
deira, Bandeira Tribuzzi e Reginaldo Telles, Antônio Oliveira e Domingos 
Vieira Filho, Murilo Ferreira e outros tantos, sem olvido do prestigio 
aos amigos tradicionais, como Zelinda Machado e Carlos Lima, Paulo 
Nascimento Moraes e Emiliano Macieira, Nadir Adelaide do Nascimento 
Moraes e Pedro Neiva de Santana, Nazareth e Odylo Costa, filho  bem 
como o chamamento dos mais novos, de Joaquim Sales de Oliveira 
Itapary Filho a Edson Carvalho Vidigal. Mesmo entre aqueles que mi-



402

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

graram para a oposição consentida pelo Regime Militar, qual seja, a do 
Movimento Democrático Brasileiro-MDB, havia a legenda do intelectual 
– político, do que foi exemplo refinado o romancista, poeta e cronista 
Bernardo Coelho de Almeida.  

Foi a descontinuidade de uma estrutura histórica maranhense, 
pois, à diferença das precedentes, a “Geração de 45” foi a primeira em 
que os intelectuais não se submeteram, absoluta e completamente, aos 
políticos, e conseguiram, enquanto intelectuais, colaborar no exercício 
do poder estadual, sob a liderança de um político e escritor. A admi-
nistração do Estado, sob a inspiração de intelectuais, parecia refletir a 
dialética do iluminismo (ascendente) e do obscurantismo (decadente), 
estimulada pelo hibridismo do literato (então bissexto) e do Governador 
(ativo e militante), que muitos críticos literários, como Leo Gibson Ri-
beiro, recordavam semelhante à biografia de Leopold Senghor.

Estavam definidos os itinerários históricos desiguais e relacio-
nados, da Frente de Recife (Pernambuco) e das Oposições Coligadas 
(Maranhão).

Quanto à forma de organização, similares: as experiências mara-
nhense e pernambucana foram inclusivas, unificando dos liberais aos 
marxistas, com um caráter frentista_coligado, que não excluiu mesmo 
as forças conservadoras.

Quanto ao bloco de poder contestado, as militâncias pernambu-
cana e maranhense registraram como principal situacionismo a com-
bater, as oligarquias rurais, que compunham o arco e a flecha do jogos 
de poder estaduais.
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Quanto ao partido político e aos dirigentes do situacionismo, nas 
experiências maranhense e pernambucana destacaram-se os diretórios 
estaduais do PSD-MA (Victorino Freire) e do PSD-PE (Etelvino Lins), 
com certeza, parentes ou contraparentes entre si, ambos lideranças 
fortes de blocos de poder conservadores. 

Quanto à componência frentista-coligada, nas militâncias per-
nambucana e maranhense foi elástica, comportando socialistas e co-
munistas, com a presença das dissidências conservadoras, permitindo 
que terminassem reforçando-se com o seccionamento do monolitismo 
situacionista/semi-situacionista, nas campanhas de Miguel Arraes 
(1962)  e de José Sarney (1965).

Quanto à linguagem política mais característica dos extremos 
dos complexos frentista-coligados, sem dúvida, é possível uma aná-
lise combinatória do reformismo conservador (de José Sarney e de Cid 
Sampaio) e do reformismo transfigurador (de Neiva Moreira e de Miguel 
Arraes).

Quanto à vinculação com o poder pós-64, os udenistas José Sar-
ney e Cid Sampaio, como expressão do organismo civil do movimento 
militar de 31 de março, ascenderam com os conquistadores do Estado. 
Em contrapartida, Neiva Moreira e Miguel Arraes, confundidos com a 
conjuntura pré-64, foram vítimas de substantiva repressão, experimen-
tando o destino comunitário da prisão política, da cassação dos man-
datos populares, da suspensão dos direitos políticos, dos processos por 
crimes políticos, e, finalmente, como resultante definitiva, do exílio de 
ciclo longo, que os desterrou de forma demorada do Brasil.

Como consequência do inventário sintético sobre o comporta-
mento da Frente de Recife e das Oposições Coligadas, com efeito, é 
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imperiosa a formulação de raciocínios esclarecedores, que explicitem 
ser o itinerário pernambucano de Cid Sampaio (liberal-conservador) 
para Miguel Arraes (progressista), contrário ao itinerário maranhense 
de Neiva Moreira (progressista) para José Sarney (liberal-conservador).

Da análise combinatória revela-se a pedagogia histórica de que 
a finalidade política das trajetórias frentistas-coligadas não consegue 
satisfação real, prática e concreta se, dominando a presunção da pron-
tidão popular (à esquerda) e a realidade da prontidão elitista (à direi-
ta), não houver uma autêntica, consciente e responsável organização 
eco-sócio-política dos macrogrupos sociais interessados na viabilidade 
determinante de um projeto de sociedade transformada.

Quanto aos desempenhos individuais dos excluídos da dinâmica 
política pós-64, Neiva Moreira e Miguel Arraes têm numerosos parale-
lismos e correspondências, os quais reclamam a revelação de uma con-
traposição inteligente, por definição, elaborada para se transformar em 
pedagogia histórica. No referente ao problema da origem política, Neiva 
Moreira pertenceu, na juventude, a uma corrente do fascismo brasileiro, 
vinculada ao Movimento Integralista, liderado por Plínio Salgado: ele 
era, então, o José, ou, Jota Moreira,  que aparece nos jornais juvenis 
juntamente com Tácito Caldas, Paulo Nascimento Moraes, Joel  Bar-
bosa Ribeiro, Manoel Sobrinho e Solano Rodrigues. Miguel Arraes, em 
contrapartida, deslanchou para a política por meio da administração, 
defendendo interesses conservadores do açúcar e do álcool, casando 
na oligarquia mais tradicional da família Souza Leão, em que também 
contraíra matrimônio Cid Sampaio,  e destacando-se como colaborador 
privilegiado da administração governamental pernambucana de Barbo-
sa Lima Sobrinho, de quem fora assessor no Instituto do Açúcar e do 
Álcool-IAA.
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Quanto ao problema da linguagem política e do julgamento do 
eleitorado, Neiva Moreira e Miguel Arraes destacaram-se como divul-
gadores de um discurso reformista – progressista, com uma perspecti-
va pró-socialista mais acentuada na proclamação de Neiva Moreira do 
que na ambiguidade silenciosa de Miguel Arraes. De qualquer manei-
ra, tanto Neiva quanto Arraes tangenciaram o populismo de esquerda, 
segundo características pessoais: houve maior comunicação com a 
psicologia coletiva dos dominados no irrequieto Neiva Moreira, do que 
no casmurro Miguel Arraes, como se o Governador dos pernambuca-
nos fosse de uma coerência prática e o Deputado dos maranhenses, 
à prática, conjugasse a  busca de uma pedagogia discursiva. Todavia, 
em Arraes a experiência prática com o poder ultrapassou em muito a 
vontade de poder vivenciada por Neiva: naquele, o manuseio concreto; 
nesse, a expectativa abstrata. 

Como contatos do comportamento e das preferências ideopolíti-
cas de Neiva Moreira e de Miguel Arraes, em ambos há a convivência 
prolongada com movimentos frentistas-coligados, com o reformismo 
social, com o intervencionismo econômico e com o nacionalismo eco-
nômico, político e administrativo.

Quanto à situação política pré-64, a de Miguel Arraes  era a de 
Governador de Estado (e candidato a uma liderança política nacional) e 
a de Neiva Moreira  era a de Deputado Federal (com uma liderança par-
lamentar nacional e a automática candidatura a Governador do Estado).

No referente  ao mercado eleitoral característico dos candidatos 
Neiva Moreira e Miguel Arraes, os dois apelavam para a exaltação da 
categoria Povo – símbolo carregado de conotação, com o qual pro-
curavam requisitar a concordância  e a participação do conjunto hete-
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rogêneo dos pobres, dos simples, dos marginais, dos deserdados e dos 
miseráveis da cidade e do campo, contingente do popular e universo do 
populista. Mas, sem dúvida, legião multiplicada da dor e do sofrimento 
humanos. 

Do Povo, prometiam ser agenciadores da sua ascensão ao Poder: o 
que para Neiva Moreira foi promessa, para Miguel Arraes foi convicção. 
Contudo, rigorosa e radicalmente, o Povo não estava/ não esteve no 
Poder. No máximo, os que estavam no Poder o ocuparam mais 
pelo Povo do que com o Povo, em se considerando a fragilidade evi-
denciada pelas organizações populares frente à recidiva colônia-fascis-
ta, a vincular o Estado Policial de 10 de novembro de 1937 ao Regime 
Militar de 31 de março de 1964.

Onde e quando o Poder do Povo desapareceu sem a menor re-
sistência? Mais, muito mais “pelo Povo” do que “com o Povo”, pois as 
retóricas lideranças, com vínculos elitistas e ao estilo populista, mais 
agitaram do que organizaram, enfim,  não organizaram ou organizaram 
mal as organizações do Povo. O processo demonstrou que o Povo, no 
cenário nacional, apareceu mais como instrumento de retóricos do que 
como agenciador da renovação política. E os dois, Neiva Moreira e Mi-
guel Arraes, sobretudo Miguel Arraes, que esteve no Poder diretamente, 
por servirem-se da palavra Povo, da fórmula Povo, da promessa 
Povo, da representação Povo e da administração Povo, quando 
as classes sociais compatíveis com o conceito sociológico de 
Povo não estavam no adequado processo de organização como 
macrogrupo político, como imaginavam os microgrupos no Pod-
er, ficaram sob suspeição demagógica, alimentando a polêmica 
do popular e do populista, como reflexos de um contexto societário 
em que até as elites das classes sociais dominantes apresentaram-se 
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como agentes comprometidos com as transformações promotoras das 
massas populares. Em resumo: um sombra houve ao fundo, tanto 
em Miguel Arraes quanto em Neiva Moreira – a de Getúlio Vargas 
– seu papel, seu estilo e seu modelo.

No compasso dos contrapontos relacionados, como instante de 
integração política e administrativa no movimento militar de 31 de mar-
ço de 1964, processou-se a vitória eleitoral de José Sarney, que, como 
problema geracional a resolver, trabalhou para a gradativa decomposi-
ção das resistências, que permitisse a reabilitação de  Bandeira Tribuzzi 
e de Reginaldo Telles, jornalistas e intelectuais reprimidos pelos apare-
lhos de segurança do Estado, que prosseguiam, respectivamente, sob o 
sombrio processo de suspeição, para o Sistema: núcleo indefinível, mas 
operador dos instrumentos de controle e do exercício de poder.

O Governador maranhense, prestigiado pelas cúpulas no coman-
do do Estado, conseguiu tornar admissíveis Bandeira Tribuzzi e Reginal-
do Telles, como reabilitaria o estudante e Vereador Edson Vidigal, con-
vencendo a Câmara Municipal de Caxias a reconsiderar a cassação do 
mandato com que, a principio, reprimira-lhe o comportamento político.

A circunstância histórica reconstituída – José Sarney personifi-
cando os ideais ascendentes; Bandeira Tribuzzi, representando os ideais 
postergados; Victorino Freire encarnando os ideais guarda-estatais – 
foi retratada pela poética cinematográfica de Glauber Rocha em Terra 
em Transe, pois, conforme o escritor e Deputado Edson Vidigal (ARE-
NA-MA, PP-MA, PMDB-MA):

“O filme surgiu de uma ideia de Tribuzzi, em São 
Luís, onde Glauber esteve nos primeiros  dias 
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do Governo Sarney. O próprio Sarney aparece ao 
vivo em algumas cenas, que foram tiradas na 
posse dele no Maranhão”6.

Quem simbolizou quem, na ideia de Bandeira Tribuzzi submetida 
ao trabalho plástico de Glauber Rocha? Ao prosseguir, Edson Vidigal 
realizou um mapeamento da correspondência personagem em ação e 
cine biografado, indicando quem retratou quem no discurso cinema-
tográfico:

“O Sarney Governador é aquele cara que José 
Lewgoy representa. Os personagens estão no 
filme, inclusive o Tribuzzi, que é, na história, 
um poeta revolucionário encarnado por Jardel 
Filho. O Maranhão Novo está todo lá. O Glauber 
usa símbolos e daí que o anti-herói (Victorino 
e seu victorinismo) está simbolizado num  só 
personagem, que é o de Paulo Autran”7.

No romance da realidade concreta, a transformação do projeto 
do Maranhão “Novo” em um programa administrativo, grandemente 
retirado dos discursos de campanha de Renato Archer, segundo esse, 
compreendeu a convivência problemática de um mínimo de duas cor-
rentes de valorização construtiva da natureza, do indivíduo e da socie-
dade, representadas por José Sarney (JS), o Governador e por Bandeira 
Tribuzzi (BT), o planejador:

JS:

Visão fáustica do universo, adjetivadora do capitalismo  
pós-keynesiano como moderno, vigoroso e triunfante, con-
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cedendo-lhe o compromisso de, substituindo o arcaico pelo 
moderno, conquistar os mais elevados patamares humanos de 
desenvolvimento.

BT:

Visão franciscana do universo, considerando o social-
ismo uma alternativa de resolução dos problemas do homem, 
concedendo-lhe o compromisso de organizar-se pelo progresso 
econômico e pela  fraternidade social, combinados com partici-
pação política e com liberdade de pensamento.

Na intermediação da convivência e das diferenças de pensa-
mento de José Sarney e de Bandeira Tribuzzi, logo houve o trabalho de 
vigilância permanente  de Victorino Freire, colocando e proclamando 
sob suspeição subversiva o projeto administrativo de José Sarney, não 
apenas por reabilitar personalidades comprometidas com o reformismo 
progressista desarticulado pelo movimento militar de 31 de Março 
1964, como por implementar um dinâmico aparelho remodelador da 
estabilidade sem questionamento das tradicionais estruturas eco-só-
cio-políticas do Maranhão.

 A sociedade maranhense, constituindo-se em um instante dinâ-
mico e integrado da sociedade brasileira, mesmo no usufruto histórico 
da autonomia relativa, dependia da determinação dialética da estrutura 
societária mais geral e mais complexa da realidade nacional.

A sociedade brasileira, registrando perspectivas de expansão ca-
pitalista dependente, desarticulando a participação política e não per-
mitindo o exercício da liberdade de pensamento, ao conhecer redução 
à realidade maranhense, tornava a interpretação de José Sarney, sob 
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o critério do imediato vir a ser histórico, decerto mais realista, mais 
adequada e mais exequível do que a alternativa derrotada, em 31 Março 
de 1964, de Bandeira Tribuzzi.

Houve, entretanto, uma circunstância  da história suficiente para, 
conjugada  com as relações primárias, justificar e sedimentar a coliga-
ção José Sarney/Bandeira Tribuzzi, que foi o problema do progresso-
-crescimento-desenvolvimento econômico do Maranhão.

O pensamento econômico de Bandeira Tribuzzi, vinculado ao evo-
lucionismo filo-marxista, decodificou na administração José Sarney – 
ainda que relacionada com um contexto político antimarxista, ao qual, 
em pensamento, antepunha-se – a possibilidade histórica de satisfa-
ção das exigências de acúmulo e de renovação das forças produtivas, 
responsáveis pela progressão estagiária da economia e da sociedade 
maranhense, prisioneiras seculares de profunda estag-decadência. É 
como se José Sarney necessitasse da régua de Bandeira Tribuzzi e Ban-
deira Tribuzzi precisasse do compasso de José Sarney: esse dispunha 
da porta e aquele carregava a chave.

A unificação de José Sarney e de Bandeira Tribuzzi decorreu, 
grandemente, da possibilidade de uma renovação evolucionária, em 
nível de mudança de equilíbrio, para o panorama da pecuária extensiva, 
da agricultura decadente, da indústria esclerosada, dos coletores de 
babaçu e dos pescadores artesanais. Semi-revolução evolucionária e 
capitalista, comandada por José Sarney e tributária de Bandeira Tribu-
zzi, esse, tentando inspirar caminhos, porém, compelido ao exercício 
da renúncia e da resignação, correspondentes ao retrocesso dos movi-
mentos demo-populares maranhenses e brasileiros. Renúncia e resig-
nação que, apostava e confiava Bandeira Tribuzzi, ambas terminariam 
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recompensadas pela execução combinada das flâmulas e das agendas 
levantadas por José Sarney: “Transformar esta Nação continental num 
continente de prosperidade e de justiça social, erguê-la aos mais altos pa-
drões de desenvolvimento humano”8.

A Bandeira Tribuzzi, sob o espírito da época, como bastava a 
combinação da prosperidade (de Fausto) com a justiça social (de São 
Francisco)! E, na palavra flamejante de José Sarney, sem dúvida, docu-
mentava-se um compromisso histórico de privilégio à realidade social, 
que serviria, no futuro, como critério basilar de julgamento do agir real, 
prático e concreto das personalidades condutoras de um contexto eco-
-sócio-político singular na  história maranhense brasileira:

“Teremos êxito ou malograremos como Nação 
na medida em que lograrmos esse objetivo; 
seremos dignos  de nós próprios na medida 
em que totalmente nos empenhemos por 
tornar a Justiça Social a grande meta do 
Desenvolvimento”9.

Sob a dialética das equidades e das eficiências  da produção e da 
repartição da riqueza resultante da organização comunitária do traba-
lho, logo foi agenciada a edificação do Maranhão “Novo”. Uma das con-
quistas definitivas da administração José Sarney foi, com segurança, a 
renovação dos aparelhos de Estado, com a instalação de institutos de 
pesquisa e de assessoria, grupos de trabalho, núcleos de pensamento 
para o preenchimento da finalidade de planejar o desenvolvimento so-
cioeconômico do Estado do Maranhão.
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A Superintendência do Desenvolvimento do Maranhão-SUDEMA 
foi uma congênere  estadual da Superintendência do Desenvolvimen-
to do Nordeste-SUDENE, constituindo-se na principal configuração 
tecnocrática de planejamento, preocupada com a formulação, sob os 
parâmetros da racionalidade técnica, de alternativas de mudanças eco-
nômicas para a realidade maranhense.

Evidente que, ao desembargar uma cultura na realidade estadual, 
o processo trouxe consigo uma expectativa nacional: a de planejar o 
capitalismo, porém, procurando planejá-lo, foi planejada pelo capitalis-
mo: e não ressuscitou o empresariado maranhense. A despeito do 
inventário de críticas capacitado a questionar o planejamento estadual, 
os aparelhos tecnocráticos representaram a conjugação de duas rele-
vantes contribuições à paisagem política e administrativa do Maranhão:

100)  A busca da retirada da condução do Estado pelo exclusivo 
controle e direcionamento dos interesses da pequena política, de radi-
cadas clientela e antiguidade, que lhe decidiam a dinâmica sob inspi-
ração solitária do acaso, da intuição, do empirismo, do prestígio e do 
patrimonialismo;

 200) A ambição de retomada do processo de construção de co-
nhecimento sobre a realidade estadual, sob processamentos integra-
dos, particulares e genéricos, para alterar o quadro reinante,  que havia 
se limitado a ser um parágrafo de pequena expressão e referência da 
realidade nacional, quando não um asterisco, para uma nota de pé de 
página.

Foi o tempo do protagonismo de Bandeira Tribuzzi, Joaquim 
Itapary, Mário Leal, Eliézer Moreira, Lourenço Vieira da Silva, Roberto 
Macieira, José Reinaldo Tavares e José Teixeira, entre outros. No dis-



413

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

curso de José Sarney havia um processo retilíneo, da condução política 
determinada pelo coeficiente técnico de superávit dos resultados. Isto 
é, no raciocínio do Sarney Governador de Estado, já relacionavam-se 
duas neutralidades paralelas _ a obediência dos políticos, permitindo 
que determinasse procedimentos administrativos em consonância com 
a neutralidade tecnocrática. Na terra: “Vento de planejamento, da admi-
nistração em bases científicas e das decisões governamentais alicerçadas 
em critérios éticos”.10

Inobstante, não houve (jamais) neutralidade tecnocrática, como 
não houve (sempre) aceitação política, do que, ao planejamento, pa-
recia ser a verdade técnica e científica a ensejar um mais cartesiano 
processo de decisório.

Não foi tecnocrática, foi política, a narrativa fabulosa da reden-
ção maranhense como consequência da construção de equipamentos 
de sedimentação estrutural dos investimentos econômicos do Estado. 
Como política, na realidade, foi a subordinação condicionada das agên-
cias estaduais e regionais de planejamento à supremacia técnico-fi-
nanceira autoritária do Poder Central no Brasil.

José Sarney, profeta da redenção maranhense, anunciava-se na 
construção  do Porto de Itaqui e/ou término da Rodovia São Luís-Tere-
sina e/ou no funcionamento da Hidroelétrica de Boa Esperança, obras 
federais em curso no Estado, algumas delas a remontar, transfiguradas, 
a expectativas estampadas na percepção de Benedito Leite. Por exem-
plo: a função portuária e a malha ferroviária.

A redenção maranhense tornava-se adventícia, pelo roteiro da 
exportação euro-americana pelo caminho da integração regional e pela 
concentração e prosperidade dos investimentos, destacando perspec-
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tivas luminosas, como a exploração científica sistemática das reservas 
florestais de babaçu, para a exportação e para a indústria, e, sobretudo, 
com a exploração racional, garantida pelos aparelhos tecnológicos, da 
bacia petrolífera de Barreirinhas. No referente ao petróleo, exacerbada 
a retórica, afirmava José Sarney ter permanecido “o petróleo do Mara-
nhão escondido há milhões de anos e guardado para explodir neste ano de 
66, o ano que consolida nossa vitória”11.

A principal característica do discurso do governante, foi a per-
manente reificação da objetivação do trabalho: para exemplificá-la, é 
suficiente constatar-se a consciência do petróleo, ao preferir jor-
rar aos cântaros na administração José Sarney. Ao conceder poderes 
mágicos aos projetos em edificação, proclamando-os salvacionistas, o 
Governador dos maranhenses provocou um friccionamento psicológico 
comunitário, pois, ao substituir a rotineira estag-decadência pela aven-
tura dinâmica do trabalho, concedia, como concedeu, à sua objetivação 
em resultante material de porto, de usina, de ponte, de rodovia e de 
complexo petrolífero, a espiritualidade da megadimensão material e 
energética, supostamente transfiguradora da realidade concreta.

Para ser rigoroso – José Sarney não concedeu humanidade à 
coisificação: concedeu super-humanidade às conquistas e, so-
bretudo, às promessas de mudança material. Foi como se, estan-
do em um comício giratório, apontasse pluralística e/ou singularmente 
para a materialidade edificante do cimento, do asfalto e do vergalhão, 
declarando os resultados do trabalho, em si mesmos, potências reden-
toras do Maranhão. 

À diferença da antecedente tradição administrativa, havia, na 
paisagem estadual, o trabalho e o dinamismo, permitindo que o Mara-
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nhão registrasse, ou reivindicasse, sob a administração José Sarney, os 
mais elevados dígitos de crescimento econômico, no espaço regional 
nordestino da divisão nacional do trabalho.

Consignou-se, na verdade, uma confluência histórica de um mí-
nimo de três correntes econômico-financeiras, unificadas quando de 
sua radicação na realidade maranhense, que foram, em tese, as seguin-
tes ora chamadas à colação:

300) Elevado índice de investimento público federal, sob o pa-
trocínio e a determinação do Marechal-Presidente Castello Branco, na 
formulação de uma política amazônica, conectada à geopolítica es-
tratégica do ciclo militar, comprometida com a doutrina da segurança 
nacional;

400) Elevado índice de investimento público estadual, para os 
padrões da poupança timbira,  combinado com uma política de recupe-
ração e de renovação do empresariado maranhense, prolongada com a 
captação de poupança e de investimentos privados não-maranhenses;

500) Penetração, na realidade maranhense, do processo de ex-
pansão do modo de produção capitalista, no sentido centro-sul/nor-
deste, acentuado no período 1968-1973, cortando, na intermediária, a 
administração José Sarney.

No panorama administrativo, refletindo a existência de um seg-
mento com uma preocupação com o social aguçado, foram formados 
numerosos programas, cobrindo desde a colonização e a reforma agrá-
ria, passando pela educação de massa, e chegando à televisão educa-
tiva.



416

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

Foram todos, na chegada à realidade objetiva, reciclados pela 
dinâmica dos interesses econômicos e da conjuntura política nacional, 
refletidos no Maranhão. A possibilidade de ampliação da autonomia re-
lativa restou confrangida, mas aspirada. 

Na instância política, como mecanismo de controle social, des-
pontava um programa nacional de alfabetização, que não patrocinava 
os incentivos à organização comunitária, desmobilizando-a quanto à 
aspiração ao advento de quaisquer agendas de verticalidade da cida-
dania. Estes elementos tentavam avultar no projeto maranhense, em 
contraponto com a realidade brasileira de desorganização da sociedade 
civil, patrocinada pela sociedade política, e concentrada, sobretudo, no 
desfavor às classes sociais dominadas. No âmbito nacional, submetido 
a controles autoritários, reinava somente o trabalho dos aparelhos do 
Estado, na fabricação de um monolitismo consensual de combate à 
legitimidade da organização, para a expressão e para a negociação dos 
conflitos sociais característicos de uma democracia substantiva.

Na instância  econômica havia, tanto nacional quanto estadu-
al, a manifesta preferência pela instalação  de macroprojetos agrope-
cuários, praticada oficialmente, em detrimento da frente pioneira de 
ocupação amazônica, composta de lavradores de terras devolutas e/
ou descendentes de ocupantes sem titulação regulamentada, ou ainda, 
de comunidades quilombolas ou de povos da floresta. Esses desvalidos 
da terra, entretanto, eram responsáveis pela significativa produtividade 
homem-terra da organização minifundiária do trabalho, mas preteri-
dos na possibilidade de fixação de lavouras produtoras de alimentos, 
para beneficiamento dos complexos empresariais do boi, do capim e da 
especulação fundiária, detonadores das conflituosas radicação e mobi-



417

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

lidade camponesas, em um Estado que tivera tradição de recepção de 
contingentes demográficos.

Transparece à análise sociológica a existência  dialética, na ad-
ministração José Sarney, de “dois” modelos diferenciados de desen-
volvimento, em sucessiva e permanente combinação-confrontação, 
disputando a conquista, mais política do que técnica, de operaciona-
lidade, isto é, do patrocínio dos aparelhos administrativos do Estado. 
Simplificada a apresentação, Bandeira Tribuzzi resumiu ao essencial os 
dois modelos antitéticos de desenvolvimento:

“1.1 – Modelo maximizador dos efeitos 
econômicos, elevando a produtividade dos 
fatores, com ênfase para o capital sem 
preocupação com os custos sociais;

1.2 – Modelo de modernização relativa com 
aproveitamento mais racional dos fatores 
efetivamente disponíveis e ênfase para a 
difusão social dos benefícios da expansão 
econômica”12.

Na realidade maranhense contemporânea, os modelos antitéti-
cos pareceram adquirir caracteres complementares, em consequência 
dos compromissos sobreviventes à ascensão frentista-coligada de José 
Sarney na administração do Estado. No complexo de poder estadu-
al, prosseguiram na convivência de conflituosa síntese, as correntes 
ascendentes pré-64 e influentes pós-64, na trajetória das Oposições 
Coligadas. 
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Na tentativa de acomodação das alternativas diferenciadas de 
desenvolvimento, os componentes combinatórios despontaram em 
substituição à formulação de um programa minimamente comunitário, 
o que significou um consórcio entre as elites técnicas e políticas, com 
a supremacia destas, em detrimento de um autêntico desenvolvimento 
participativo.

Os principais representantes da “contraposição de 
perspectivas” de desenvolvimento maranhense foram José Sarney 
(político, advogado do modelo 1.1) e Bandeira Tribuzzi (técnico, advoga-
do do modelo 1.2).

Exatamente duas personalidades de demorada convivência, de 
profunda diferenciação e de relacionamento umbilicalíssimo, a cons-
truírem as suas sínteses de antinomias, a confluência de seus para-
lelismos.

Todavia, não comportando a organização da sociedade um equilí-
brio permanente da consensualidade do antitético, a momentânea es-
tabilidade, acumulada de extremos, de contrários e de polaridades, ao 
repartir-se, transformou-se na dualidade relacionada e contraditória, 
antitética e confluente, à margem da linha reta de René Descartes.

Na realidade maranhense, o “modelo de José Sarney” (com ante-
paro eco-sócio-político estadual e nacional) conquistou preponderância  
sobre o “modelo de Bandeira Tribuzzi” (sem anteparo eco-sócio-político 
estadual e nacional).

Significou, o referido processo, a integração maranhense 
na economia nacional brasileira, com o “modelo de Bandeira 
Tribuzzi” cedendo ao “modelo de José Sarney” e o “modelo de 
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José Sarney” concedendo ao “modelo de Bandeira Tribuzzi”. O 
“modelo de José Sarney” era o posto nacionalmente, enquanto 
o “modelo de Bandeira Tribuzzi” era o pressuposto localmente. 
E como organização nacional do trabalho submete-se aos imperativos 
da repartição produtiva desigual e combinada, o capitalismo brasileiro, 
refletindo uma relação de dependência internacional, ratificou a estra-
tificação espacial das forças produtivas, exprimindo-se por vínculo de 
unidade cêntrico (Centro-Sul) – periférica (Nordeste).

O Maranhão – que realizou o descarte histórico da possibilidade 
de trabalhar, mais em profundidade, a autonomia relativa – permanece 
situado na periferia  da expressão regional do capitalismo brasileiro.

A sedimentação da autonomia relativa por trabalhar estava em 
progredir para a produção minifundiária hegemônica, sob cobertura 
jurídica, creditícia e tecnológica. Isto é, por motivação política, o or-
denamento jurídico, quando  provocado, deveria resolver o problema da 
adequação da posse da terra, sem a respectiva titulação, à normalidade 
tipificada nos Diplomas Legais vigentes no direito positivo brasileiro, 
aplicáveis à estrutura da retenção fundiária sob ângulo democrático.

A aceleração das coberturas creditícia e tecnológica, como de-
pendentes, aguardaria a resolução jurídica, se existente, motivada por 
uma opção de poder. O discurso de saudação ao Marechal-Presidente 
Castello Branco, em visita ao Maranhão, dimensiona o suficiente as 
expectativas de José Sarney quanto ao desempenho das comunidades 
rurais maranhenses, ainda, ou sobretudo, as mais primitivas, penetra-
das por acelerada modernidade capitalista, que, em avançando sem 
inclusão social, poderia simplesmente lhes renegar ao limbo:
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“caboclos que não podiam ver neste século 
senão a mata, graças à decisão do Governo de 
Vossa Excelência, poderão amanhã olhar nos 
filamentos, nos isoladores e transformadores, 
promessa de indústrias, promessa de trabalho, 
promessa de vida”13.

Em combinação com a perspectiva industrialista de José Sarney, 
no mínimo, a estrutura produtiva das comunidades rurais deveria ser 
determinada pelos parâmetros de organização empresarial dos com-
plexos  agropecuários, afinados com o chamado modelo brasileiro, de 
crescimento com concentração de renda, alijando o desenvolvimento 
com inclusão social. Termina compreensível, mas nunca justificada, 
portanto, a admoestação ao movimento sindicalista do campesinato 
da frente pioneira de ocupação amazônica, promovida pelos aparelhos 
repressivos do Estado, que  redundaria na mutilação de Manuel da Con-
ceição, como a mutilação de um instante da organização para a reivin-
dicação, nas comunidades rurais maranhenses.

Onde há justiça social? Houve, ao contrário, manifesta parcia-
lidade dos administradores do Estado, preferindo uma alternativa de 
interesse dos macroprojetos empresariais, nacionais e internacionais, 
em detrimento da necessidade e da aspiração sociais de elevados con-
tingentes de camponeses sem segurança e sem estabilidade: sem terra 
de trabalho e, em consequência, sem vida, posto que, para o camponês 
terra é vida, à margem da ressalva de José Carlos Mariátegui, de que 
ninguém come terra, esquecido ele de que os frutos da terra, sim, todos 
comem.
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Bandeira Tribuzzi, criticando acerbamente a preterição do campe-
sinato, na hierarquia da preferência acessional à propriedade da terra 
na organização social maranhense, foi explícito e taxativo na indicação 
de responsabilidades, considerando que houve “descaso do Governo Es-
tadual, que permitiu sua espontaneidade sem a preocupação de estabilizar 
– pela posse da terra e oferta de economia externas – a ocupação”14.

Houve apenas a parcialidade da negligência, praticada e promo-
vida pelo Governo do Estado? Não. No raciocínio de Bandeira Tribuzzi, 
penetrante e acusatório, houve sociedade e coonestação, porque o Go-
verno do Estado:

“nada fez para coibir as fraudes de titulação 
(antes se associou ao processo concedendo 
títulos da grande propriedade destinada à 
pecuária ou à especulação fundiária sobre 
áreas já trabalhadas  por unidades familiares”15.

Isto é, o “Governo do Estado” foi o decidido agenciador  da con-
vivência conflituosa, no estágio de contraposição do campesinato da 
frente pioneira de ocupação (sem titulação da terra) ao empresariado 
adventício, nacional e internacional (com titulação fraudulenta). As po-
líticas, estaduais e federais, de reversão da tendência governamental 
de preterição  do campesinato, quando existentes, na passagem da re-
tórica para a realidade concreta, foram de combinação do vagaroso ao 
episódico,  por opção política, em um autêntico esforço contra reforma 
agrária.

No Maranhão, espaço social dos mais arcaicos na sociedade 
tradicional brasileira, preponderou a alternativa pelo moderno, com-
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preendido como a penetração acelerada do capitalismo, sob uma pers-
pectiva conservadora pré-celso-furtadiana, desde que, na dialética 
arcaico-moderna, houve uma justaposição dos componentes “moder-
nos” à realidade das estruturas “arcaicas”, preservando-se, na aparente 
modernidade, a arquitetura conservadora da tradicionalidade eco-só-
cio-política, sob vestimenta cosmética avançada.

O Maranhão, com 2/3 do território estadual compreendendo ter-
ras devolutas e 80% dos produtores rurais na condição de posseiros, 
constituiu-se ambiente convidativo à grilagem – por usucapião ou por 
titulação fraudulenta. Para exemplificar-se a realidade contundente, 
sem dúvida, é suficiente a recordação da Fazenda Pindaré, radicada 
no território maranhense, dimensionada em 2,5 milhões de hectares, 
em números fechados, e consagrada como o máximo, na escalada da 
escrituração fraudulenta de propriedade rural na história do Brasil, por 
constituir, sozinha, sob o capitalismo selvagem em expansão, a remi-
niscência constitutiva de um condado feudal.

O Estado não procedeu, com a sonhada moralidade, à discrimi-
nação das terras públicas. A administração pública – sem alienação 
territorial ou com alienação territorial– não disciplinou o sociofato da 
ocupação fundiária, para onde confluíram as correntes conflitantes de 
camponeses nativos ou adventícios, e empresários e especuladores na-
cionais e internacionais. Ao estabelecer prioridades à transformação 
da ocupação em propriedade, o Estado beneficiou, como beneficia, os 
empresários e os especuladores nacionais e internacionais, em  uma 
demonstração substantiva de que a realidade social, transcendendo-
-a, fabricou a adequação da lei fundiária, maranhense e brasileira, aos 
interesses econômicos dominantes na sociedade nacional, com a fi-
nanceirização da terra, tornada reserva de valor e objeto especulativo.
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O campesinato poderia vir a ter  um desempenho empresarial, 
e, com a criação de lavouras, trabalharia a terra, não restringindo-a à 
plantação de capim e à especulação imobiliária, procedimentos pecu-
liares dos projetos agropecuários instalados sob patrocínio oficial, em 
decorrência de uma avaliação, senão duvidosa, pelo menos questioná-
vel, da realidade social. Quando produtiva a propriedade, entre gente e 
soja, mercado e direitos humanos, o modelo de crescimento escolheu 
a soja e o mercado, em detrimento de gente e dos direitos humanos. 

Na retomada do panorama genérico da administração José Sar-
ney, com efeito, é permitida a composição do retrato do Maranhão, pois, 
na qualidade de componente específico e relevante, havia o propósi-
to de, paralelamente, facilitar a reanimação do antigo empresariado 
estadual, procedendo ao estímulo para o surgimento de um moderno 
empresariado maranhense.

Foi uma expectativa sem  satisfação empírica, porque a tradicio-
nal indústria têxtil  timbira, ao contrário da pernambucana, experimen-
tou um acelerado processo de liquidação, não conseguindo, em situação 
falimentar e em descompasso tecnológico, permanecer no desempenho 
complementar da divisão nacional do trabalho (no mercado de tecidos). 
E, quanto à emergência de um moderno e autônomo empresariado, de-
finido pelos interesses de investimentos, pela organização administra-
tiva e pela especificação ideológica, a despeito da proteção do Estado, 
não tinha capacidade e estrutura para manifestar-se, de imediato, à 
superfície da realidade objetiva. A escassa camada de empreendedores  
nativos, à semelhança dos adventícios, buscou apenas a sombra e a 
água fresca dos favores do Estado, em reiteração do patrimonialismo 
ibérico, de que os portugueses deixaram de ter saudades.
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A dificuldade  empresarial para o preenchimento proativo das 
esferas econômicas, na confirmação do passado, possibilitou a sobre-
vivência e a consolidação da conquista, na burguesia maranhense, das 
atividades na burocracia do Estado, suplementadas pela organização 
de investimentos especulativos, como a compra-e-venda, os aluguéis 
de imóveis e as aplicações financeiras, muitas vezes, originárias do di-
nheiro público. Burguesia, sim, porém, de Estado, não do Mercado, na 
reiteração da constante mais retrógrada na classe dominante brasilei-
ra, segundo a qual o risco, o dinamismo e a concorrência existem, só 
para definir qual o esquema imperante para a privatização oligárquica 
do Mercado de poder do Estado.

Desta maneira, tanto a SUDENE quanto a SUDEMA não 
conseguiram organizar e patrocinar experiências autossustentadas de 
desenvolvimento regional e estadual, respectivamente, em virtude da 
prevalência do império da lógica do capitalismo nacional dependente, 
em sua expansão reprodutora, sob o ciclo do colonial-fascismo, subor-
dinante da economia brasileira ao capital transnacional. 

Como na Colônia, permaneceu inalterada a dependência da eco-
nomia maranhense, tipicamente exportadora, à flutuação do mercado  
internacional: o arroz e o babaçu estão para o presente, como para o 
passado estiveram o arroz e o algodão. Acrescente-se, como plantio 
novo, a soja, na economia graneleira. Muito embora as exportações ma-
ranhenses registrem uma variação de produtos como fibras e amêndoas 
de tucum, peixes e camarão, caroços de algodão, madeiras beneficia-
das, farinha de mandioca e nitrato e cloridrato de policarpina, a con-
centração econômica mais significativa é a combinação do arroz (em 
casca e beneficiado) com o babaçu (óleo, torta, casca, carvão, amêndoa 
e farelo).



425

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Não houve transformação de qualidade na economia estadual, 
retirada a radicação dos investimentos preparatórios, objetivados nos 
equipamentos do capital de infraestrutura, como o Porto (de Itaqui), a 
estrada (São Luís-Teresina) e a energia elétrica (de Boa Esperança). O 
funcionamento do sistema produtivo tem características tradicionais, e 
prossegue estrangulado pela expressiva escassez de capital, pelo limi-
tado mercado consumidor e pela dificuldade de convencimento atrativo 
da poupança externa (concentrada nos espaços geo-produtivos com 
maior capacidade de remuneração do capital, isto é, com taxa média de 
lucratividade preponderante no sistema econômico nacional).

O pequeno efeito multiplicador dos investimentos, combina-
do com a alienação do planejamento econômico central e a contínua 
defasagem administrativa e operacional maranhense, configurando, 
congregados, o panorama da realidade estadual, oferecem um des-
compasso empírico com as expectativas dos resultados vislumbrados 
pela dinâmica redentorista da administração José Sarney. Sem dúvida, 
o Governador dos maranhenses  não afirmaria, ainda que exacerbada a 
retórica, o pensamento do competente escritor literário Josué Montello, 
ao recebê-lo em uma instituição cultural, qual seja, a Academia Brasi-
leira de Letras-ABL:

“Tudo quanto anunciastes, ao predizer um 
Maranhão Novo, despertado na fonte de sua 
riqueza, com uma perspectiva otimista para seu 
futuro, realmente aconteceu”16.

No Maranhão, marcado pelas necessidades econômicas a satis-
fazer e pelas desigualdades dos  dividendos sociais, onde o Maranhão 
“Novo”, que “realmente aconteceu”?
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Como, na estrutura unitária da sociedade brasileira, manifestar-
-se o “Novo” (no Maranhão) permanecendo o velho (no Brasil)?

 Com a combinação de extremada desigualdade dos dividendos 
sociais e o aguçamento das necessidades econômicas elementares, na 
verdade, o Maranhão integrou-se na periferia do Brasil, com índices de 
pobreza dos mais agudos do cenário nacional .

O que realmente aconteceu? Contraposto ao raciocínio de Josué 
Montello, o detonador do processo designado como o “milagre mara-
nhense”, congênere estadual do “milagre brasileiro”, isto é, o Senador 
José Sarney explicou, quando foi depoente na Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre o Sistema Fundiário Nacional, que:

“O Piauí era o de renda mais baixa. O Juca 
Chaves fez uma canção até sobre esse tema. 
Agora ela tem que mudar a canção, porque  o 
Estado mais atrasado do Brasil é o Maranhão”17.

Nunca faltou que tivesse a pretensão de ter mais Realeza do que 
o Rei... A revolução maranhense – liberdade + progresso –  não 
se desdobrou de maneira positiva, a despeito do acúmulo estadual 
momentâneo dos mais elevados dígitos regionais de crescimento. Não 
houve a transformação de qualidade, geradora da combinatória do 
desenvolvimento com a justiça social, proclamada pelo domi-
nado idealismo realista da “Geração 45”, de complexa definição, 
mas que, presumivelmente, significa o exercício do pragmatismo re-
forçativo das circunstâncias políticas nacionais estabelecidas, para, 
em contrapartida, beneficiar o Maranhão com o acréscimo de verbas, 
financiamentos e investimentos públicos federais que lhe multipliquem 
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o patrimônio de estruturas econômicas fundamentais, sustentando um 
processo de transfiguração material, permissivo da aspiração do cres-
cimento econômico transformado em desenvolvimento social.

A continuidade do intercâmbio do estadual (político) com o fede-
ral (financeiro), terminou por legitimar, transformando-a em fatalidade 
eco-sócio-política, a liderança do Governador José Sarney, compreen-
dia como a personalidade maranhense prestigiada nacionalmente, com 
capacidade, portanto, de negociação positiva com o estamento militar 
– tecnocrático no poder central-unitário.

O administrador José Sarney inaugurou, na conceituação da co-
municação social contemporânea, a propaganda sistemática das ati-
vidades governamentais maranhenses, concedendo-lhe circulação e 
auditório nacionais, sob a convidativa legenda de uma personalidade 
dinâmica e  reparadora, a trabalhar pela retirada do retrato da miséria, 
com a instalação do modelo de progresso, na realidade estadual em 
transfiguração.

José Sarney definiu-se como a principal liderança política do Ma-
ranhão, favorecido pela cassação pela ditadura militar, por uma década, 
dos direitos políticos de Renato Archer e de Cid Carvalho, pelo exílio 
castrense de Neiva Moreira e pela conclusão dos mandatos senato-
riais de Eugênio Barros (1967), Victorino Freire (1971), Sebastião Archer 
(1971) e de Clodomir Milet (1975). Foi o céu de brigadeiro para o jovem 
homem de Estado e de letras, posto que, a rigor, passou a reinar sem 
lideranças concorrentes, estabelecendo uma identidade de circulação 
nacional entre José Sarney e o Maranhão, fenômeno que talvez não 
tenham conseguido: Jarbas Passarinho, no Pará; Petrônio Portela, no 
Piauí; César Cals e Virgílio Távora, no Ceará; Marco Maciel, em Pernam-
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buco; Chagas Freitas, no Rio de Janeiro; Eurico Rezende, no Espírito 
Santo; Laudo Natel, em São Paulo; Ney Braga, no Paraná; e, quiçá, An-
tônio Carlos Magalhães, na Bahia, aqui e ali fustigado pelas vontades 
de poder de Lomanto Júnior e de Luíz Viana Filho. No Brasil,  passou a 
ser corrente o seguinte nexo frasal: Maranhão, terra de Sarney...    

Resistência a José Sarney, quando houve, foi promovida  pelo 
parlamentar Freitas Diniz (MDB-MA, PT-MA), personalidade dimensio-
nada sob a exceção, o arbítrio e o discricionarismo, característicos do 
exercício do poder centra-unitário do ciclo militar. Isto é, a de Domingos 
de Freitas Diniz foi a principal resistência, bem mais autêntica do que a 
de Epitácio Cafeteira, desde que compreendida, aquela, como uma con-
traposição ideopolítica, exercida sem perspectiva eletiva de ocupação 
estadual do poder, contra a ditadura militar e em desfavor de José Sar-
ney. Exercida, a contraposição em questão, à diferença das de pequena 
resistência, em que os litigantes, todos situacionistas, ou querendo 
sê-lo, qual Cafeteira, e com profunda identidade valorativa, partiram 
para o entrechoque eventual motivados, apenas, por desentendimentos 
quanto à repartição do poder  estadual.

A administração José Sarney adquiriu uma conotação histórica 
dinâmica, confundida com energia elétrica, construção de rodovias e 
expansão de serviços e comunicações, muitos dos tópicos  da rememó-
ria, consequência dos investimentos públicos federais, e configurados, 
todos, como o “milagre  maranhense”, que não consegue ter, atualmente 
aquele reconfortante sentimento de unanimidade. Assim pronunciou-se 
o jornalista Vera-Cruz Santana, participante do movimento geracional 
de José Sarney, integrante que foi do Centro Cultural Gonçalves Dias:
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“Honestamente, sem desejar ser severo na 
crítica ou blandicioso no elogio, entendo que 
não existiu milagre maranhense: com 
o momento histórico então vivido, ninguém 
poderia deter o Maranhão. Com governo, 
sem governo e contra o governo, acho 
que o Maranhão não permaneceria o 
mesmo”18.

O Maranhão, no raciocínio de Vera-Cruz Santana, sem dúvida, 
conheceria com, sem e/ou contra o Governo, o processo de mutação de 
equilíbrio processado na realidade brasileira, sem depender, necessa-
riamente, das alternativas da conjuntura histórica particular maranhen-
se, cuja personificação política era José Sarney.

Quanto ao idealismo realista, propugnando por Domingos Viei-
ra Filho sem explícita conceituação, a ser adequada a sua decodifica-
ção como o pragmatismo de a aceitação das circunstâncias políticas 
nacionais, estadualmente reforçadas, para, em compensação, garantir 
recursos federais ao deslanchamento de um projeto socioeconômico 
para o Maranhão – não experimentou uma tramitação histórica retilínea 
e cartesiana.

O administrador José Sarney, para exemplificar-se com o princi-
pal dos participantes, trabalhou na conexão do estadual (político) com 
o federal (financeiro), legitimando, como aparelho civil, o movimento 
militar de 31 de Março de 1964. No referente às estrutura políticas, o 
relacionamento foi acidentado pela promulgação do Ato Institucional 
n°-5, sob a “discordância relativa”, costurada à Richelieu, do Governador 
José Sarney, que pronunciou-se com uma proclamação intitulada “Ao 
Povo Maranhense”, explicando:



430

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

“Fui eleito pelo povo. Meu mandato trouxe a 
marca da luta e só foi possível graças à 
moralização eleitoral, às garantias sur-
gidas e à liquidação da oligarquia políti-
ca, obra, como tantas vezes afirmei, da 
Revolução que eu apoiei e por ela fui 
apoiado”19.

José Sarney confessou ser proveniente da combinatória (me-
nos) Povo (mais) “Revolução”, explicitando ter respaldado o movimento 
político contrário à solução elevada e pacífica, dos ensinamentos dos 
estadistas estadunidenses, que defendera às vésperas de 31 de Março 
de 1964. Em contrapartida, procurou Sarney resguardar-se, em consci-
ência e em independência, esclarecendo:

“Não posso parecer nunca subalterno, omisso 
ou açodado. Tenho a noção da grandeza do cargo 
que ocupo e das minhas responsabilidades com 
o passado, com o presente, com o futuro do 
Maranhão”20.

Em seguida, temperando os argumentos autonomistas e inde-
pendentistas, José Sarney foi aproximando-se, gradativa e decidida-
mente, da compreensão conciliatória, perfilhando-se com o Estado de 
Exceção, ou Golpe dentro do Golpe, entregue pela linha dura, ou pela 
caserna, a seu chefe, o Marechal-Presidente Costa e Silva, contudo, 
reafirmando a esperança de que, do dispositivo antidemocrático, res-
surgisse a normalidade democrática. Assim:
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“Compreendo perfeitamente, homem de 
governo, as dificuldades enfrentadas pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Marechal Artur da Costa e Silva, tendo de 
romper a ordem jurídica, marchando para 
o estabelecimento de medidas de exceção que 
ferem os postulados democráticos”21.

Foi, sem dúvida, uma proclamação conflituosa, mordendo e asso-
prando, dizendo quase sem dizer – em um malabarismo verbal melhor 
que o silêncio, em que muitos se esconderam ou do que as palavras 
proferidas pelo Ministro Jarbas Passarinho – ainda que distante do 
pronunciamento histórico do Vice-Presidente Pedro Aleixo, agora le-
galmente reconhecido como Presidente da República. Um determinado 
sociólogo maranhense assegura a existência, para que fosse confeccio-
nada a proclamação em pauta, do estímulo de Bandeira Tribuzzi. Toda e 
qualquer afirmativa sem comprovação, no trabalho científico, tanto tem 
de realidade quanto tem de fantasia. Admitindo-a, pois, com suspei-
ção, a unidade opinativa de uma duplicidade de comportamentos, todos 
detonados pelo Ato Inconstitucional n° 5, transparece o seu conteúdo 
como expressão de rejeição (idealismo) e de conveniência (realista). 
Eis o idealismo realista.

 Desdobrado, por hipótese, o raciocínio atributivo, em consequ-
ência dos posicionamentos esboçados com mais permanência por José 
Sarney (pós-64) e por Bandeira Tribuzzi (pré-64), terminarão corporifi-
cados os parágrafos de rejeição (Bandeira Tribuzzi) e os parágrafos de 
conveniência (José Sarney).

Qual a validade lógica e interpretativa do artifício analítico? É 
reveladora, porque demonstra que Bandeira Tribuzzi, por mais influente 
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que fosse, não foi mentor de José Sarney: a conveniência (realismo) 
suplantou a rejeição (idealismo).  Com aquela tradição oratória de 
um Glauber Rocha e de um Gregório de Matos, o escritor maranhense 
Nascimento Morais Filho costuma recordar a saliência de componentes 
psicológicos, em José Sarney, impeditivos da colaboração advinda de 
um mais profundo relacionamento oracular, pois o seu ego tem ouvidos, 
mas possui defesas frente ao Oráculo de Delfos .

Na dialética pascalina da opinião (rainha do mundo) e da força 
(tirana da rainha), quem é preponderante? Por evidente, a força, na sua 
tirania sobre a opinião.

Na dialética Sarney (força) – Tribuzzi (opinião) quem pre-
ponderou? Ao que parece, na dialética expressiva da adminis-
tração José Sarney, preponderou a força de decisão, contamina-
da ou temperada pelos poderes da opinião, no idealismo realista 
em que a segunda venceu o primeiro, mas esse irrigou a sua 
presença na segunda, tornando o realismo influenciado pelo 
idealismo e o idealismo concedente ao realismo.

Bandeira Tribuzzi não foi mentor de José Sarney: foi influente. 
E não pouco. Mas também, foi Tribuzzi capturado, seduzido e às vezes 
conquistado. O jornalista e parlamentar Edson Vidigal, antigo compa-
nheiro de redação de Bandeira Tribuzzi  e fidelíssimo correligionário 
político no passado recente, de José Sarney, com percuciência, retratou 
e analisou em pormenores o relacionamento do economista e do polí-
tico, com os quais conviveu, chegando a, quanto ao político, colocar 
no superlativo o que afirmava (ao contrário de agora, reconheço-o eu, 
intérprete desimpedido) quando tem contestado, com ênfase verbal, o 
situacionismo maranhense, considerado novamente oligárquico:
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“Tribuzzi foi a figura mais importante e 
mais influente no seu tempo. Influenciou 
mais do que se imagina porque influen-
ciou os influentes. Amizade de  infância. 
Tribuzzi era menino rico e Sarney era menino 
pobre. Os dois cresceram”22.

Como? Cresceram preservando as diferenças originais de pro-
veniência social? Na reconstituição do escritor literário Edson Vidigal, 
ao crescerem, trocaram relativamente de posicionamentos sociais, 
redefinindo os parâmetros de filiação hierárquica na estratificação da 
sociedade. Desta maneira, alteraram-se:

“Sarney rico, bem-sucedido; Tribuzi, pobre (fazia 
questão de ser, embora tivesse heranças do pai, 
em Portugal), vivendo aperreado e pobremente, 
escondido na província, mas superior em 
talento e vida a Sarney. Freud explica”23.

Consolidada a liderança política de José Sarney, o Governador 
dos maranhenses, controlando a máquina política estadual, entregou-
-se a uma destacada carreira nacional, coroamento de uma demorada 
militância no Senado da República, de complexas identidades e legi-
timações, entre os estamentos tecno-buro-militares do poder central 
– unitário, no ciclo militar. Esses, de resto, não o recompensaram e 
reconheceram seguida e permanentemente, haja vista a preterição na-
cional, com a sucessão de Petrônio Portela, no Ministério da Justiça 
e os dois descartes estaduais, com as ascensões governamentais de 
Nunes Freire (1975) e de João Castelo (1979), em que seu nome foi ven-
tilado para a Primeira Magistratura do Maranhão. Quem pode ter tudo? 
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E ter tudo sempre? Ao Sistema, controlando o Maranhão, pareceu que 
Sarney estava mais do que devidamente recompensado.

O exercício da liderança estadual não tem navegado em tranqui-
lidade prolongada, com sucessivas disfunções situacionistas, que os 
sucessores governamentais do Senador José Sarney comportaram-se 
diferentemente, preponderando, em relação à principal liderança po-
lítica maranhense, a composição com confrontação (no Governo Pedro 
Neiva de Santana: 1971-1975): a confrontação com radicalidade (no 
Governo Nunes Freire: 1975-1979); e, finalmente, a composição “sem” 
confrontação (no Governo João Castelo: 1979-1982).

Na confrontação com radicalidade, acontecida na administração 
Nunes Freire, eis quando houve a reanimação definitiva do Senador Vic-
torino Freire, prestigiado na política nacional pelo General- Presidente 
Ernesto Geisel e pelo General de Exército Orlando Beckmann Geisel. 
O resultado do entrechoque, registrado na Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre o Sistema Fundiário Nacional, com certeza, constitui-se 
como um dos capítulos mais deprimentes da história política do Ma-
ranhão, quando Deputados, Senadores e Governadores, no amplo pal-
co parlamenta, reuniram-se para o exercício do comércio acusatório, 
mútuo e recíproco, de corrupção, mais corrupção e mais corrupção, à 
distância da tradição de grandeza da terra e da gente...

A realidade maranhense tem experimentado, permanente a es-
tag-decadência, subsequente à administração José Sarney, a manifes-
tação alternante do arcaico moderno e do moderno no arcaico, em 
agendas sempre abertas ao mítico, ao mágico, ao mirífico, ao fabuloso, 
enfim, ao mitológico.
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Um hipotético retorno de José Sarney ao Governo do Estado, 
para a retomada da aceleração da modernidade, não conseguiria, sem 
dúvida, a provocação de um impacto social semelhante àquele da 
administração do Maranhão “Novo”, porque há, na realidade timbira, 
um relativo estrangulamento da dialética do arcaico moderno e do 
moderno arcaico, reclamando reformas mais substantivas, também 
dependentes da resolução destes nós górdios na realidade brasileira, 
que preservou as estruturas do passado na construção do seu futuro.

 Quanto ao político José Sarney, liderança de uma máquina es-
tadual, foi quem conseguiu, para muitos situacionistas – exceção feita 
a João Castelo, aluno que se promoveu, pretensamente, por sobre o 
professor, a “Governador do Século” – o desempenho mais satisfató-
rio na administração contemporânea do Maranhão no ciclo militar. 
E, não faltando autonomia e inteligência ao responsável pela análise 
sociológica, haverá o reconhecimento de que o Governador dos mara-
nhenses, herdeiro da tradição de governar os Governadores, consigo 
tem o mérito de uma carreira política referendada por sucessivas con-
sultas eleitorais, quando, no Brasil, procuraram fabricar, por decretos 
executivos, lideranças de blocos de poder. Finalmente, é respeitável o 
posicionamento do Senador José Sarney, ao pretender, pela dinâmica 
dos partidos políticos, organizar a estabilidade institucional brasileira: 
com quais  partidos políticos?

Inobstante, não houve, como não há, o “Novo” no Maranhão. É  
necessária a percepção da conjugação da redenção material com a sal-
vação espiritual, no projeto administrativo de José Sarney. Não falta-
ram ao político e escritor Sarney materiais paradigmáticos numerosos, 
como os de Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Sotero dos Reis, Gomes 
de Sousa, Cândido Mendes, João Lisboa, Maria Firmina dos Reis, César 
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Augusto Marques, Luís Antônio Vieira da Silva e Antônio Henriques Leal, 
bem como, Teófilo Dias, Celso Magalhães, Joaquim Serra, Raimundo 
Corrêa, Teixeira Mendes, Coelho Neto, Humberto de Campos, Graça Ara-
nha, Nina Rodrigues e Viriato Corrêa, para imaginar restaurar, com uma 
perspectiva de futuro – a grandeza da terra-berço – pois “pelo Maranhão 
passaram gênios e talentos os mais fulgurantes de nossa história literária, 
desde o princípio marcado por  uma vocação cultural profunda”.24

 O que é, cultural e profunda, a “vocação maranhense?” Por que 
maranhense, e não mineira, e não paulista, e não baiana, a vocação? 
Como, mágica e transposição, o passado consegue ser uma permanente 
promessa de retorno? Não deveria ser promissão de futuro? 

A explicação da ideologia Greco-timbirense é, em si mesma, uma 
propaganda acrítica da realidade devenida – na verdade, um discurso 
ideológico de reforçamento da mitologia das qualidades paradisíacas 
da terra e das excepcionalidades vocacionais da gente. Quanto à pa-
lavra de José Sarney, econômica, cultural e política, não adquiriu a 
materialidade da megadimensão a “recuperar e ampliar, numa dimensão 
de  grandeza, a imagem que o Maranhão projetou, no passado, para todo o 
Brasil”25.

A realidade do Maranhão contrapõe-se à dinâmica da mitologia. 
Não facilmente, por que os mecanismos de alimentação dos arquéti-
pos da excepcionalidade – a da terra e da gente – funcionam para a 
satisfação de uma polivalência de interesses e de propósitos. A mais 
contemporânea e exacerbada manifestação da teologia timbirense, com 
efeito, registrou-se na posse de José Sarney, na Academia Brasileira 
de Letras, quando assegurou: “chego incentivado e obrigado pelo Deus do 
Maranhão”26.
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Abaixo de Deus, o Maranhão! Era o pronunciamento dos es-
tudantes maranhenses na crise pré-64. Agora, com autonomia, e pro-
movido na hierarquia tecnológica, ainda que metafórica, há o Deus 
Maranhão.

Existe, entretanto, um descompasso de formulação discursiva 
na teologia timbirense. Ainda há pouco entrevistado em um programa 
de televisão, o Senador José Sarney, nascido no Deus Maranhão, in-
terrogado sobre a possibilidade de um civil suceder o General-Presi-
dente João Batista de Oliveira Figueiredo na Presidência da República, 
foi surpreendido pela sugestão do repórter – um civil, o senhor, por 
exemplo. E respondeu:

“Bom, eu, por quê? Seria até um de-
spropósito, porque eu não acredito que 
jamais o Maranhão, que é um Estado tão 
pequeno, possa aspirar a ter um candi-
dato a presidência da República”27.

Jamais – eis a expressão. Aplicada a quem? Ao Maranhão, 
que, como categoria elástica, pode ser tudo, inclusive Deus Maran-
hão e Diabo Maranhão, dependendo da circunstância. A contradição 
da divindade diabólica não pertence, provavelmente, à especificidade 
do discurso de José Sarney. Ao contrário, talvez seja uma resultante 
da confrontação da fantasia com a realidade, no estadualismo mara-
nhense, reiteradamente grávido do mítico, do mágico, do mirífico, do 
fabuloso, enfim, do mitológico, em seu sebastianismo ateniense, em 
sua ideologia Greco-timbirense, mito excepcional de fundação  do pa-
raíso terráqueo e da gente paradisíaca, sem queda e sem perdição, mas, 
paradoxalmente, em busca da redenção pela grandeza.
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Registro, quase que finalmente, o seguinte xadrez de influências: 
Se Getúlio Vargas foi a referência próxima de Neiva Moreira e de Miguel 
Arraes, e talvez Júlio César o paradigma remoto de ambos, quanto a 
José Sarney, com muita probabilidade, o seu modelo nacional foi Jus-
celino Kubitschek, enquanto o protótipo internacional chamou-se John 
Kennedy: de onde o apelo, a grife e o charme modernizantes, com os 
pés, todavia, plantados como raízes no chão do passado.

Trabalhando no descompasso retórico, aproveito e esclareço 
que, para o futuro, todo aquele profeta anunciador da salvação e de 
renascimento maranhenses, como consequência automática, mecâni-
ca, determinista, do funcionamento de projetos como Alcoa e Carajás, 
não passará de um Padre José Machado, prometendo a geografia do 
“Eldorado Maranhense”: e, como um mercador de esperanças coletivas, 
deixará a ideologia em praça pública, de top less e sem biquíni.
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Com  a finalidade de unificar as camadas de reflexão sobre a 
totalidade de instâncias relacionadas e estratificadas, um pro-
blema convidativo à descoberta e ao esclarecimento da estru-

tura da sociedade maranhense é o da Poesia no Poder.

Por definição, o poeta, no manuseio do verbo, que é essência do 
humano, enquanto indivíduo social sob circunstâncias e condiciona-
mentos, é uma singularidade dinâmica do convívio na Pólis. Portanto, 
em uma concepção fundamental – no, pelo e contra o Poder, toda Po-
esia é Política.

Estritamente compreendido, no Poder, o Príncipe é, sobretudo, 
Político. Isto é, no exercício do controle dos aparelhos diretores do Es-
tado, o caráter preponderante dos Poetas é o do Político – e não, o do 
poético, quando forem Poetas o Príncipe e os colaboradores destacados 
do Principal.

Desdobrado com amplitude o raciocínio, resultará automática a 
consequência de que os intelectuais, no Poder, desempenham-se como 
Políticos: do criador inventivo à estação repetidora.

No Poder, o desempenho específico da atividade simbólica na di-
visão social do trabalho, seguramente aparecerá como um componente 
significativo da personalidade social do Político. Entretanto, jamais a 
capacitação intelectual despontará como a síntese determinante da es-
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trutura sociética, sobreposta à condição da Política – essa confluência 
de articulação contraditória do complexo de relações sociais.

Dessa maneira, o arquétipo geracional – Geração de Poetas, de 
artistas, de intelectuais etc. – como e enquanto expressão determi-
nante do complexo de relações sociais, não se desempenha na direção 
dos aparelhos de Estado, que o Poder não é, jamais, expressão pura de 
uma geração cultural, movido e movente que é de fatores reais que, 
condicionados, o determinam e sobredeterminam.

No exercício do Poder, o intelectual Político não representa, es-
sencial e basicamente, os interesses de uma geração cultural, que, 
para a teoria e a análise sociológicas, o Poder é a expressão contradi-
tória dos interesses das classes sociais, seja José Sarney, seja Leopold 
Senghor, seja Mao-Tsé-Tung a personalidade unitária de Intelectual 
orgânico e de dirigente Político.

O Poder é a expressão contraditória dos interesses das classes 
sociais, como o foi, sem dúvida, no itinerário maranhense da “Geração 
de 45”, que esteve, no Governo José Sarney, Política – e não, poetica-
mente; classista – e não, geracionalmente, na administração da má-
quina do Estado.

Qual foi, classista e Política, a programação da atividade gover-
namental a desenvolver, na administração José Sarney?

Foi o projeto Maranhão “Novo”, veiculado como a anteposição ao 
arcaísmo da antiga oligarquia estadual, configurado na estrutura da 
sociedade desde o subdesenvolvimento econômico ao clientelismo ad-
ministrativo, aos quais se apresentava uma alternativa de modificação 



445

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

que, moderna e renovadora, significaria a redenção maranhense pela 
megadimensão do “desenvolvimento com justiça social”.

A despeito da momentânea eficiência, com a concentração em 
investimentos estruturais preparatórios, a realidade maranhense não 
experimentou modificação substantiva, posto que a dialética arcaico-
-moderno não se sedimentou em um processo acelerado de reformas 
fundamentais, mas, ao contrário, na preservação das estruturas arcai-
cas no espaço mais tradicional da sociedade brasileira.

É conveniente, sobretudo, a constatação de que o projeto 
Maranhão “Novo” relacionou-se, e densamente, com a trajetória histó-
rico-mitológica da sociedade maranhense, pela submissão conceptual 
ao pensamento circular, restaurador e reiterativo, em sua promessa, 
mais do que na efetivação, de um futuro quase edênico, senão paradi-
síaco, sempre fabuloso.

O vocábulo “Novo”, justaposto ao Maranhão, atribuído a Bandeira 
Tribuzzi, transcendendo o sentido literal, experimentou uma vinculação 
umbilical com a tradição de alimento à pretensão coletiva e/ou esta-
mental, de agenciação do renascimento da significação do passado, 
que o Maranhão da sociedade dominante conheceu, material (Man-
chester do Norte) e especialmente (Atenas Brasileira).

Com uma particularidade: contemporânea à promessa do renas-
cimento, a administração José Sarney suplementou as expectativas, 
sugerindo um nascimento, representado pela abertura, muito mítica, de 
enfrentamento do tempo concreto, o qual tanto pode efetivar, quanto 
pode dissipar a miragem da mitologia da terra e da gente.
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Não há, historicamente, licitude na afirmativa de que não resul-
tou utilidade na permanente sobrevivência do fantasma do passado 
na sociedade maranhense. O da Atenas Brasileira, conjugado ao da 
Manchester do Norte, foi um espectro legitimador de interesses eco-
nômicos, culturais e políticos, que facilmente transitavam, como tran-
sitam, do “profano” para o “sagrado”, sob a manipulação do argumento 
renascentista da megadimensão material e espiritual.

A mudança não aniquila a presença. O problema conceptivo es-
sencial da sociedade maranhense – o da supressão da temporalidade – 
tem de resolver-se pelo enfrentamento realista do tempo concreto: não 
há como, na realidade objetiva, renascer o devenido se não for como luz, 
guia e farol do devenir. Dialeticamente. 

Compreendidos os conceitos sociológicos com a necessária am-
plitude, a sociedade maranhense precisa de uma combinação acelerada 
quanto à categoria da temporalidade, do contato de continuidade, com 
o privilégio do vir-a-ser no contato da mobilidade.

Na verdade, o processo histórico não poderá vir-a-ser reelaborado 
pelos agentes sociais macrogrupais, sem o concurso de uma memória 
cultural preservada. Porém, criticamente preservada. Eis a exigência. 

No Maranhão, a preservação, ainda que questionável, foi uma 
constante excludente da crítica ao pensamento restaurador. A expec-
tativa do retorno à idade áurea do paraíso perdido, sem fundamento na 
realidade objetiva, protegeu-se na mítica e mágica apologia do renasci-
mento, alimentado e postergado.

O projeto administrativo de José Sarney, densamente estacio-
nado, prometia uma mobilidade megadimensional, compatível com a 
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trajetória da terra-berço, por restaurar, segundo os parâmetros e as 
categorias mitológicas da teologia maranhense, estranha a Victorino 
Freire.

Quanto ao procedimento dignificante de preservação do passado, 
outro não há, senão o da crítica inventada – inventiva crítica, que dire-
cione a interpretação transformadora, instaurando-se, com inesgotável 
reiteração, como um veículo pedagógico a iluminar o vir-a-ser, pois, 
decodificado, o devenido é um convivente necessário, para não con-
siderá-lo indispensável, ao processo finito-infinito da temporalidade.

A crítica é a recuperação do passado. Não obstante, ao recuperar 
criticando, uma sociedade não poderá descartar o problema real e efe-
tivo do vir-a-ser histórico.

Quanto à sociedade maranhense, não poderá experimentar 
salvação específica, que não se reflita na totalidade da sociedade bra-
sileira. Isto é, sem mitificação, não há resolução dos problemas mara-
nhenses (de estrutura profunda) sem superação dos problemas brasi-
leiros (de estrutura mais do que profunda): a problemática estadual, 
em uma instância mais aguda, é um instante da problemática nacional.

O problema prioritário de uma sociedade não é, outrossim, o de 
sua  megadimensão. O problema prioritário de uma sociedade é, com 
efeito, o de sua humanidade. A quantidade e a qualidade dimensionadas 
são decorrências da definição sócio-ético-filosófico de sua postulação 
construtiva de humanidade a ser compartilhada.

Qual o desenho da trajetória, sem mitificação, para uma socieda-
de democrática? O da alternativa social para o futuro (criticável) com o 
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passado (criticado), em busca permanente do caminho, construído com 
a devolução de poderes aos geradores de poder.

Dessa maneira, com o compromisso da cidadania sobreposto ao 
geracional, a intervenção na realidade maranhense necessita da pers-
pectiva da realidade brasileira, para a conjugação dialética do particular 
ao universal, na esperança de resolução política dos problemas de uma 
estrutura específica de sociedade capitalista, periférica e dependente, 
na divisão internacional do trabalho.

O Brasil necessita ser descoberto – começará, certamente, a 
sê-lo, quando os brasileiros começarem a conhecer a democracia, con-
quistando o Estado Democrático de Direito a desdobrar-se, sob a pers-
pectiva dos interesses expressos na gramática dos direitos humanos, 
no primado da política, na Assembleia Nacional Constituinte e no pacto 
social renovado: verdadeiramente renovado.

Sob uma perspectiva nacional, caberá oferecer ao Maranhão uma 
alternativa realista do devenir e uma consciência crítica do devenido, 
antevendo-lhe a possibilidade de crescente resolução dos problemas 
eco-sócio-culturais, em um contexto brasileiro sem precedentes – de 
estabilidade institucional, de ampliação do direito à cidadania e da or-
ganização, representação e negociação Política dos conflitos sociais.

Na Antiguidade Clássica, Vespasiano estabeleceu a cobrança de 
tributos como contrapartida à utilização das latrinas da cidade. Sob 
manifesta discordância de familiares desgostosos com a taxação, o Im-
perador Romano, muito satisfeito com o dinheiro, exclamou: “não tem 
cheiro!”
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O compromisso democrático substantivo, no Brasil, significa(rá) 
uma alternativa social à possibilidade de que, vespasianos do poder, 
os poderosos de amanhã controlem a máquina do Estado –  sem le-
gitimação social participativa, sem perspectiva filosófica humanística 
concreta e sem visibilidade política maiúscula de reorganização da con-
vivência societária.

O que significa(rá), sem dúvida, uma colocação renovadora dos 
problemas brasileiros, onde e quando se instaura(rá), sem mitificação, 
a expectativa de crescente resolução dos problemas do Maranhão, ou 
melhor, dos desiguais maranhenses, todos muito relevantes, da miséria 
socioeconômica à exportação da inteligência, em um país como o Bra-
sil, especialista na exportação de técnicos e de jogadores de futebol: 
Brasil que necessita participar, realmente, da construção de uma or-
dem global referendada pelos direitos humanos, como serviço infinitos 
a todo Homem e ao Homem todo.

 Recife, 15 de Abril de 1981- Recife, 16 de Fevereiro de 1982.

DEO GRATIAS. TOTUS TUUS EGO SUM.
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A LIBERTAÇÃO DO ESPÍRITO
Manoel Sobrinho

Deus, A Pátria e a Família _ eis a trindade santa,

Em defesa da qual se anima e se levanta,

Verde como a esperança, a falange do sigma,

Da sã brasilidade o excelso paradigma.

O século do rádio e da árvore causa,

De arrastar, mundo afora, a desgraçada herança

Do século passado, _ o vil materialismo,

Que estrangula a Moral, que lança Deus no 
abismo

Da descrença; que arrasa, ignomioso e rude;

O Amor, o patriotismo e o culto da virtude;

Que arremessa Jesus à fossa do abandono

E que erige depois, para Lenine, um trono.

Se o século da Luz é o século presente,
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Cumpre lhe abandonar incontinentemente,

Esse materialismo estúpido e execrando,

Que a má filosofia aos ecos vai levando,

Como leva o micróbio, em ascensões obscuras,

Males de bisavós a gerações futuras.

Cumpre-se-lhe abandonar esse grosseiro fardo;

Que há muito já lhe vem tornando o passo 
tardo;

Ele é feito de treva, e, aceitá-lo agora,

É mesmo que tentar introduzir na aurora,

Um retalho da noite. Um século que goza,

Por bem justas razões  a alcunha luminosa,

De século da Luz, trilha o caminho do erro,

Deixando que se tente, à sua luz, o enterro

Do espírito _ alvorada eterna de onde emana

Tudo que é nobre e exalta a sociedade humana, 

Porque é nele que vibra e há nele que se encerra

A centelha de Deus que existe aqui na terra,

Não morrerá, no entanto, o Espírito Liberto

Das mazelas de que anda o século coberto,

Em breve ele será, porque nevoeiro denso

Por mais que tolde e abafe o céu profundo e 
imenso
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Não consegue extinguir, com sua trama escura,

A estrela milenar que a amplidão fulgura.

Depois, para arrancá-lo a essa miséria, oriunda

Do ateísmo que avança e o mundo inteiro 
inunda,

Como inunda a torrente hibérnica dos rios

Toda a vegetação dos úmidos baixios,

Esforça-se o Brasil  pra mostrá-los aos povos

De todas as nações, nos alicerces novos

De um grande monumento _ a Pátria Brasileira

Não esta que está aí _ mero bazar de freira _

Mas a Pátria Integral, a Pária do futuro,

Que se vai construir do alvo concreto puro

Da renúncia e da paz, do esforço e da vigília,

Em nome da Moral, de Deus e da Família.

E quando já estiver de todo terminada

A grande construção dessa Pátria sonhada

Por esta mocidade atlética e vibrante

De trabalho cristão, metódico e profundo,

O Brasil terá dado às mais nações do mundo

Pois essa construção, esse trabalho enorme,

Será a libertação do Espírito, que dorme

Na masmorra sem luz, infecta e sem conforto,
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Da falida moral de um século já morto.

Exumemos da treva o espírito e façamos,

Com ele, ó Mocidade, a Pátria que sonhamos.

E oh! Se o mundo imitar nosso elevado exemplo,

Este mundo infeliz, que atônito contemplo,

Nosso Sigma terá, falange brasileira,

Feito o supremo bem da humanidade inteira!”

(O Integralista, São Luís, ano 2, nº 10, 27 de 
outubro de 1935, página 8)
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“O ANIVERSÁRIO DO CHEFE DO P.S.T.”. COMO FALOU O 
ESCRITOR JOSUÉ MONTELLO SAUDANDO O SENADOR 
VITORINO FREIRE

Quando se prenunciam as grandes decisões políticas, como 
ocorre nesta hora da vida brasileira, manda a prudência dos 
hesitantes que, nas cerimônias públicas de caráter partidário, 

os discursos sejam improvisados. É essa precisamente a razão porque 
a esta festa de homenagem a Victorino Freire, meu companheiro e meu 
amigo, eu quis trazer o meu discurso escrito. 

Conta-me que Stendhal, em visita a seu amigo Merimée, encon-
trou-o debruçado sobre uma gramática grega, muito interessado em 
aprendê-la  depressa para ler Homero no original. E fez-lhe esta ob-
servação.

 – Na hora da batalha não se azeita o fuzil. Você precisa é de 
atirar. Embora pessoalmente eu não me anime à competição partidária, 
por bem saber que a minha predestinação como maranhense é servir 
de preferência ao Maranhão na órbita de suas tradições literárias, não 
me compete, neste instante de convocação dos companheiros, excul-
par-me com a limpeza das armas quando eu tenho, no combate, pelos 
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deveres da fraternidade, do berço e da gratidão, um posto de vanguarda 
a defender.

Os amigos correligionários que aqui se reúnem, a pretexto de 
saudar Victorino Freire na data de seu nascimento, festejam igualmen-
te o político e o homem de bem. De mim, examinando, no convívio de 
vários anos o comércio de nossas relações, só tenho louvores ao amigo, 
que me desvanece com a sua estima, e admiração às qualidades do 
político que tem sabido honrar, com seus serviços, o mandato que o 
povo do Maranhão lhe confiou.

Agora, que se articulam as bases do lançamento oficial de sua 
candidatura ao Governo do Maranhão, essa cerimônia corresponde tam-
bém a uma definição de atitudes da parte de seus amigos e de seus 
correligionários.

Quem serve ao Maranhão como ele tem servido sem hesitar 
diante do sacrifício de todas as suas horas, que são invariavelmente 
imoladas em prol da grandeza do Estado e das glórias dos seus filhos, 
receberá, por certo, nas urnas maranhenses, em 1950, a mesma consa-
gração popular que já o distinguiu quando, despojado por iniciativa pró-
pria  do mandato de deputado federal, foi elevado, por vontade absoluta 
do povo, ao Senado da República.

Nessa reunião de companheiros, podemos verificar que não é 
apenas o Maranhão que aqui se representa. De Minas, do Pará, de Ala-
goas, de São Paulo, do Paraná, os territórios do Rio Branco e Guaporé, 
de quase todos os pontos do Brasil há correligionários e amigos, que 
testemunham, nesse dia de festa pessoal, a expressão de sua cordiali-
dade a Victorino Freire.
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Alheado por força da natureza de meu trabalho, às atividades 
normais do Partido  Social Trabalhista, sou dos mais indicados, em 
virtude mesmo deste alheamento para sentir nas demonstrações de 
apreço como essa, a ressonância de uma vida política, que é política 
por vocação própria e dedicação ao Brasil. A cada reunião a que sou 
convocado, posso verificar que a agremiação  partidária se desenvolveu 
no sentido de sua coesão  e deu magnitude política. É uma força nacio-
nal, com esse lastro regional que não dissocia o partido, mas apenas o 
distribui para pôr-lhe a prova o espírito de coesão brasileira. Victorino 
Freire demonstra-nos aqui as qualidades de lideranças que indigitaram 
à chefia do partido.

Nunca se poderá negar a soma de altos benefícios por ele ob-
tidos em favor do Estado que dignamente representa. O prestígio de 
sua atuação política é colocado mais a  serviço dos outros do que de si 
próprio. E é esse o segredo da ascensão constante de sua vida pública. 
O adversário de que ele se tem aproximado converte-se naturalmente 
em seu amigo, se não for a seguir seu aliado. E seu amigo tem nele o 
defensor constante.

Tem seus adversários tenazes porque o desafeto é uma condi-
ção da vida pública. Compreende-se o drama da humildade, porque a 
humildade, que lhe dá um alto sentido de solidariedade humana, par-
ticipa de suas origens. A altivez, que lhe marca a conduta, participa de 
seu temperamento de homem que teve de abrir sozinho a surpresa das 
estradas que deveria palmilhar. Comove-se às lágrimas com o drama 
alheio. E é a alma combativa que, na hora da batalha, não recua jamais 
na campanha encetada.
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“É este nos traços de seu caráter, o homem que o Maranhão terá 
à frente de seus destinos, para continuar a obra que Sebastião Archer 
iniciou, no sentido da recuperação das forças econômicas e sociais do 
Estado”.

          (Diário de São Luís, 23.01.1950, página 3).
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“ATENAS REVIVE”!
Nascimento Morais Filho

Atenas revive.
Qual a Fênix mitológica que renascia das suas próprias cin-
zas, ela ressurge para mostrar aos descrentes que não mor-

reu e que traz consigo uma mensagem de fé para transmitir ao mundo 
e mais glórias para  o seu glorioso Pantheon.

Não receamos afirmar que o movimento artístico ateniense não é 
mais uma luz indecisa flutuar ao levante com o vago clarão de uma ma-
nhã longínqua; sente-se, já, o fulgor de um sol, que há muito rondava a 
madrugada e que  afinal rompeu o horizonte para iniciar a sua marcha 
triunfal pelas esferas.

Porém, não se lhe pode ainda avaliar a grandeza.

O que há por enquanto é uma paisagem estranha no céu da nossa 
terra.

O observador, por mais arguto que seja não poderá defini-la por-
que a  irregularidade das formas são inquietações, anseios e ilusões 
que se azulam nas miragens cósmicas das alturas...
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...E as almas, que minam essa paisagem, são como nuvens que 
cambiam a cada instante ao sopro do vento; há nelas uma fisionomia, 
um gesto, um sonho, uma surpresa...

Só muito mais tarde, ao esfriar dos raios solares, quando as cores 
esmaecerem e as nuvens apresentarem fisionomia cadavérica, é que, 
então, se poderá fixar as suas cores dominantes, características.

E nesta altura é uma paisagem morta – um panorama.

O panorama é a paisagem do crepúsculo.

É pensamento e sentimentos unificados.

Atenas revive.

E é pela arte que ela fala e grita aos quatro ventos.

É pela arte que ela se expressa ao mundo.

E não poderia ser outro o instrumento que ela usasse nos albores 
da nova vida, porquanto a arte, ensina-nos um dos mais profundos e 
originais filósofos patrícios, Licínio Cardoso, “é o meio de expressão 
natural do homem. Nos primórdios das civilizações, a arte só pôde 
expressar  a própria religião; mas, para nós, o hieróglifo monumental do 
pilone egípcio, o baixo-relevo narrativo histórico dos romanos, a pintura 
do cristianismo do norte da Itália, a Bíblia de pedra e vidro das catedrais 
góticas, os hieróglifos indecifráveis dos tempos maias na América a ou 
ornamentação descritivamente simbólica das arquiteturas índias, para 
nós, qualquer dessas manifestações artísticas representa um meio de 
expressão material do homem, meio que lhe permite falar com o mundo 
através da linguagem das imagens”.

              (Diário de São Luís, 19.06. 1949, página 7).
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“NOTA DE ESTARRECER”

O órgão de imprensa mais católico e mais conservador da nos-
sa terra é o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Ora, nesse 
Osservatore Romano brasileiro, saiu no dia 1º de Julho de 

1962 uma reportagem de Luciano Martins que confirma radicalmente e 
ilustra com um exemplo colhido ao acaso, entre muitos, as declarações 
de Julião por mim exaradas neste livro. Diz ele que as condições de 
trabalho do camponês nordestino constituem violação dos princípios 
da Carta dos Direitos do Homem e justificam a afirmativa recente do 
sociólogo francês  René Dumont de que “no Nordeste brasileiro se pra-
tica o genocídio”. Continuando, transcreve o regulamento da fazenda 
Parnamirim, município de Pirapemas, Maranhão, onde há pouco afirma 
_ oito camponeses foram fuzilados pela polícia do Estado. Leiam-no e 
pasmem:

“No Parnamirim de hoje em diante fica estipulado pelo proprie-
tário o seguinte:

1– O morador que estiver vazante1 só poderá continuar depois de 
pagar o seu  foro.
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2 – O morador só poderá marcar sua roça depois de pagar seu 
foro anterior e procurar saber se eu consinto em roçar no lugar onde 
pretende. 

3 – Este ano, o foro será de 500,00 cruzeiros.
4 – Quanto ao foro para o ano, ainda não está estipulado e o 

morador só poderá marcar sua roça depois que fique estipulado o preço 
que está em estudo.

5 – Nenhum agregado poderá usar do comércio nesta proprie-
dade,  vendendo retalhadamente o seu legume ou qualquer outro co-
mércio.

6 – Não será permitido qualquer matutagem2, a não ser feito  em 
uma das três casas comerciais, como também pagando seu respectivo 
imposto.

7 – Fica proibido qualquer morador utilizar-se de frutas de qual-
quer espécie para vender sem que seja do meu conhecimento.

8 – Qualquer agregado que tiver fruteiras plantadas, só poderá 
utilizar para a venda depois de vir a meu conhecimento para serem 
meiadas com o proprietário.

9 – O agregado que porventura retire babaçu ou qualquer outro 
legume para fazer venda fora será punido severamente.

10 – O babaçu ou outro qualquer legume de Parnamirim não po-
derá ser vendido no Leão, no Panacá, e no São José da Vitória também 
não será permitido.

11 – Ninguém poderá utilizar-se de madeiras para qualquer fim 
sem minha ordem.

12 – Não serão permitidas casas de telhas tapadas de barro, isso 
só poderá ser feito mediante contrato.
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13 – Qualquer desavença de agregados terá que vir a meu conhe-
cimento para que eu os chame a atenção.

14 – Não será permitido venda de roças de qualquer espécie, 
salvo se o agregado for corrido das terras, porém a venda tem que ser 
feita na minha presença.

15 – O morador será fiscal um do outro de qualquer malfeito com 
isso não querendo dizer que seja fuxico.

16 – Nenhum agregado pode ter pessoas estranhas em suas ca-
sas para qualquer fim sem que seja levado a meu conhecimento trazen-
do o mesmo a minha presença para que fique identificado.

17 – O agregado que se julgar superior ao proprietário e que viva 
com moutinhos3 e fazendo má referência do proprietário, esse poderá 
procurar  retirada o quanto antes, evitando que seja tomada uma ati-
tude brusca.

18 – O agregado que procurar morada ou falar em retirada dessa 
propriedade sem motivo, e chegue a meu conhecimento, este tem sua 
retirada com prazo curto.

19 – Ficam proibidas as tapagens nos igarapés,4 estas só poderão 
ser feitas depois de pagos os seus respectivos foros e o infrator dessa 
ordem será multado e destruída a respectiva tapagem.

20 – Só poderão fazer pescarias nas lagoas com o meu consenti-
mento, não será permitido pessoas estranhas e não poderão ser vendi-
dos os peixes, e o que assim o preceder será punido.

21 – Todos os agregados tem por direitos roçarem os caminhos 
até o dia 10 de Julho cada ano, o que escusar-se deste serviço será 
escoltado pela polícia, a fim de o fazer.
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22 – Todos os moradores que não tratarem de suas roças, sem 
exceção de classe, pagarão 500, 00 cruzeiros por linha 5 e não haverá  
muito mais para seu uso.

23 – As vazantes que forem cedidas para outrem não mais volta-
rão para o primeiro.

24 – Agregado não agrega e nem dá ordem.
25 – É expressamente proibido a tiração de palmitos ou derrubar 

palmeiras para qualquer fim e o infrator será punido dentro da lei.

Parnamirim, 13 de Maio de 1960 (As).

 José Lebre Santiago, proprietário.”

NOTAS

*Não foi possível identificar a fonte da qual o presente, e mais do 
que relevante texto, por seu poder de revelação foi extraído.

1 - Terra ribeirinha, boa para agricultura, mejurada ocasional-
mente por água de rio.

2 - Matalotagem.

3 - Corrutela de motins. Brigas.

4 - Cercados para pesca muito usuais.

5 - Linha de demarcação. Medida absurda, arbítrio do proprietário 
do latifúndio.
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“MANIFESTO AO POVO MARANHENSE”

O artigo 141 da Constituição Federal, § 5º, diz: “É livre a 
manifestação do pensamento, sem que dependa de censura. 
7º: É inviolável a liberdade de consciência e de crenças. 8º: 

Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será 
privado de nenhum de seus direitos. § 1º Todos são iguais perante a lei. 
§: É vedada a organização, o registro, ou o funcionamento de qualquer 
partido político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regi-
me democrático, baseado na popularidade dos partidos e garantia dos 
direitos fundamentais do homem”.

Os comunistas brasileiros querem organizar legalmente o seu 
partido, como legítima reivindicação democrática. Sustentam, por 
intermédio de sua imprensa, a constituição e o sistema democrático. 
Defendem em sua lutas cotidianas a ordem constituída e se opõem 
tenazmente à implantação de qualquer regime de força no país, que 
possa comprometer as garantias e direitos individuais.

Nos Estatutos do Partido Comunista Brasileiro, publicados em 
suplemento especial de Novos Rumos, no Rio, de 11 a 17 de Agosto 
do corrente não se vislumbra que queiram os comunistas a extinção 
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da popularidade dos partidos políticos no Brasil, bastando para cons-
tatação dessa assertiva a defesa que fazem do que está expresso na 
Constituição da República.

Dirigentes de outros partidos se manifestam consonantemente 
pelo reconhecimento e registro do partido em causa: parlamentares, 
em grande número, não dissentem, antes apoiam ostensivamente o 
objetivo dos comunistas. Intelectuais de reconhecida projeção, estu-
dantes e trabalhadores, pessoalmente e por seus órgãos de classe, ma-
nifestam-se do mesmo modo, quase por unanimidade, pela legalização 
do partido, não fazendo exceção nem mesmo muitas autoridades gover-
namentais, que consideram tal registro como um imperativo democrá-
tico nos dias presentes. Essa corrente de opinião satisfaz as aspirações 
políticas de milhares de brasileiros, que lutam patrioticamente pela 
solução dos problemas sociais, políticos e econômicos do país.

O registro do Partido Comunista Brasileiro não deve ser censura-
do por ninguém e merece o apoio de todos os verdadeiros democratas 
que creem na liberdade e na justiça dos povos. Não é sem razão que 
existem legalmente partidos comunistas no meio de todos os Estados 
civilizados do mundo. Será que os brasileiros têm motivos para viver 
enquistados e sem compreender que não podem permanecer isolados 
das conquistas impostas pela civilização de quase todos os povos?

Neste momento em que brasileiros de todas as classes de ten-
dências buscam soluções para os problemas estruturais de nossa pá-
tria, faz-se necessário, mais do que nunca, a livre discussão das ideias 
e a liberdade de arregimentação política.

Todos, pois, devem coletar assinaturas para o Registro do Partido 
Comunista Brasileiro, cujo apelo é feito aos patriotas que desejam ver 
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este grande país unido pela solidariedade na luta pelo seu desenvol-
vimento econômico, político, consolidando-se, desse modo, o nosso 
regime democrático.

 

São Luís, Setembro de 1961. 

Raimundo Vieira da Silva- Dep. Estadual, Sálvio Dino- Advogado, 
Evandro Sarney Costa- Dep. Estadual, Alberto Aboud- Dep. Estadual,  
Joaquim Rodrigues Mochel- Dep. Estadual, Cesário Coimbra-  Médico, 
Manuel Borges- Médico, Frederico Leda- Dep. Estadual, William Moreira 
Lima- Médico, Antônio Salim Duailibe- Médico, Francisco Coelho Dias- 
Médico, Benedito Teixeira- Líder Ferroviário, José Alves da Costa- Líder 
Metalúrgico, Augusto José do Nascimento- Líder Camponês,  Damasceno 
Figueredo Serra- Dep. Estadual, José  Henrique Moreira Lima- Médico, 
Bandeira Tribuzzi- Jornalista, Croce Castelo Branco- Médico, Waldemar 
Santos- Advogado, Huber Macêdo- Professor, Vera Cruz Marques- Dep. 
Estadual, Oswaldo Campos- Dep. Estadual, Francisco Figueiredo- Dep. 
Estadual, José de Ribamar Teixeira de Araújo- Advogado, José Ribeiro 
Quadros- Médico, Walter Fontoura- Vereador, Presidente da Câmara 
Municipal de São Luís, José Vieira Lima- Líder Camponês, Augusto Mar-
ques- Líder Ferroviário, Inácio Castro- Líder Sindical, Pintor, Sebastião 
Rodrigues Silva- Líder Sindical, Miguel Graciliano Costa- Líder Sindical, 
Estivador, Francisco Couto Corrêa- Jornalista, Geraldo Fontoura Coelho- 
Marinha Mercantil, José  Bento Neves- Dep.  Estadual, João Rocha de 
Jesus- Líder Estudantil Secundarista, José Loacer Costa- Médico, José 
Carlos Macieira- Médico, Conceição Sarney Costa- Professora, Ricardo 
Bogéa- Líder Estudantil, Claudionor Nogueira, Pres. Centro Acadêmi-
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co  Faculdade de Direito, Almir Aguiar Marques Filho- Vice-Pres. Ju-
ventude Democrata Cristã, Severiano Coelho de Matos- Farmacêutico, 
Celso Coutinho- Presidente da FAME, Nagib Jorge Neto- Secretário Ge-
ral UME, José Mário Santos- Advogado, Raimundo Nonato Cruz- Sec. 
Geral do C.A.C.M., Gervásio Santos- Líder Estudantil, Porfirio Serra de 
Castro- Jornalista, Hélio Costa Ferreira Freyre- Sec. Geral do CACC, 
Benito Ramos Neiva- Jornalista, Cleide B. Belo- Líder Estudantil, Iná 
Roland Araújo- Parlamento Escola e Miss Universitária 1960, Teresinha 
de  Jesus Carvalho- Ac. Direito, Fernando  José Duarte Ferreira- Acad. 
Direito, Walber  Matos- Vice-Pres. Da JDC, Almiro Costa-Acad. Odon-
tologia, Pres. Centro Acadêmico, Renato Oliveira da Mota- Jornalista, 
Faculdade de Odontologia, Luciano Chaves- Acad. Direito, Benedito 
Francisco Dantas- Acad.  Odontologia, Ronald de Assis Coelho- Acad. 
de Medicina, Luís Alves Coelho Rocha- Secundarista, Evandro Torres 
Carvalho- Secundarista, Coberniano Assis Bastos- Secundarista, José 
Ribamar Dantas- Secundarista, Arnaldo Assis Bastos- Secundarista, 
Domingos da Silva  Barros-  Secundarista, Raimundo Nonato Araújo 
Neto- Procurador-Geral do Estado, Genival Marinho- Vereador, Arikerne 
Machado- Vereador PSP.

(Jornal do Povo, 02. 11.1961, página 2)
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“AO POVO MARANHENSE”

A FMP e o Pacto Sindical, face à situação nacional, sentem-se 
no dever de alertar o povo do Maranhão para a necessidade 
efetiva de defender o mandato do Presidente da República, 

ameaçado pelo movimento antinacional deflagrado pela reação de 
Minas, com apoio de alguns Governadores, numa tentativa de impedir 
que as massas oprimidas do país alcancem sua libertação econômica 
e política. 

Comunicando que o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) de-
flagrou greve geral no Brasil, conclamamos os trabalhadores  e estu-
dantes maranhenses a seguir essa palavra de ordem, na defesa da ver-
dadeira Revolução Brasileira, que liquidará os privilégios das minorias 
reacionárias ligadas ao imperialismo.

Conclamamos igualmente a guarnição das Forças Armadas Fede-
rais aqui sediadas, assim como oficiais, sargentos e praças da Polícia 
Militar, a se juntarem ao Povo na defesa do mandato do Presidente da 
República que, atendendo à situação vexatória destes últimos, a que 
foram levados pelo governo antipopular do Maranhão, decretou subven-
ção às PM’s possibilitando vencimento justo e humano.
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O Povo deve ficar alerta e disposto para, unido em torno do Pre-
sidente e das Reformas de Base, garantir as conquistas democráticas.

Tudo pelo Brasil!

São Luís, 31 de Março de 1964.

VERA CRUZ MARQUES - pelo Pacto dos Trabalhadores do 
Maranhão

BANDEIRA TRIBUZZI - pela Frente de Mobilização Popular

(Jornal do Povo, 03.04.1964, página 3)
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“AO POVO MARANHENSE”

No instante em que, vencida a crise que acaba de abalar o País, 
entre o regime democrático a refazer-se e consolidar-se com 
a posse do novo Presidente da República, julgo de meu dever 

levar a meus conterrâneos, com as minhas congratulações pelo auspi-
cioso evento, mensagem que as circunstâncias tornam especialmente 
oportuna e até indispensável, como definidora do pensamento e da 
orientação do Governo do Estado, em face da presente conjuntura e, 
ainda, como exortação e apelo a todos os concidadãos, no sentido de 
que se mantenha à altura dos reclamos da hora presente.

Julgo escusado frisar o fato indesmentível de que a solidarie-
dade levada pelo Governo do Estado à ação recém-empreendida pelas 
gloriosas Forças Armadas em defesa da Nação e do regime democrático 
foi, antes de mais nada, um ato de coerência, que estava na lógica de 
uma realidade insusceptível de contradita, tão sobejamente conhecido 
foi sempre  o ostensivo repúdio do mesmo Governo à atitude deletéria 
dos agentes do comunismo internacional e de seus cúmplices de todos 
os matizes. Os princípios e ideais da Revolução triunfante encontra-
ram, assim, da parte do Governo maranhense o mais decidido e natural 
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apoio, desde a primeira hora  tornado manifesto, sem qualquer eiva de 
hesitações.

E é em nome daqueles mesmos princípios e ideais que me ani-
mo, na certeza de, para tanto, dispor da necessária autoridade moral, a 
conclamar todos os maranhenses e, em particular, os correligionários 
do Partido Social Democrático, à  união, à ordem e ao esforço comum 
em benefício da consolidação do regime e da tranquilidade geral sob a 
égide da Lei, do amor à Pátria e do temor a Deus.

Seríamos indignos desta hora e, sobretudo, das tradições de ci-
vismo e altaneira moral da gente maranhense, ainda agora tão fielmen-
te comprovadas, se ousássemos desvirtuar o caráter  e os objetivos da 
Revolução  vitoriosa, dela servindo-nos ou com ela acobertando-nos 
para a prática  de violências ou arbitrariedades de qualquer natureza e 
extensão contra desafetos ou adversários políticos, cuja liberdade e se-
gurança jamais poderá ficar à mercê de vinganças e ódios mesquinhos,  
incompatíveis com a elevação e grandeza desta quadra de regeneração 
da democracia brasileira  e da salvaguarda de nossa Pátria diante da 
sanha dos seus inimigos.

As medidas de exceção ora em vigor se cingem, naturalmente, 
àqueles mal avisados indivíduos que, direta ou indiretamente partici-
pantes da conspiração vermelha que ameaçou destruir a Nação e suas 
instituições, se tornaram indignos da comunhão nacional, renunciando 
tacitamente como traidores da Pátria a seus direitos de cidadania.

 Para a merecida punição desses, há todavia, a lei que será 
aplicada com o devido rigor e sem qualquer contemplação, sendo certo 
que o Governo, em perfeita comunhão de vistas com  os Comandos 
Militares, não só dispõe como tem feito e fará uso, no curso dessa 
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ação repressiva, dos adequados elementos de força e dos instrumentos 
legais reclamados pela situação e por esta postas ao seu alcance.

Maranhenses:

Apelo para as vossas acendradas virtudes cívicas; para o vosso 
patriotismo e educação política; e, finalmente, para as vossas tradi-
ções de cultura, de inteligência, de equilíbrio e de compreensão dos 
superiores interesses da nacionalidade, ao exortar-vos à ordem, à paz 
e ao trabalho nesta difícil mas gloriosa jornada que juntos, em perfeita 
comunhão de propósitos e de ideais, ora empreendemos pela Nação e 
pela Democracia.

                                                                     

São Luís, 15 de Abril de 1964.

NEWTON DE BARROS BELLO

Governador do Estado

(Correio do Nordeste, 19.04.1964, página 1)



480

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

ANEXO 8



481

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

“AO POVO MARANHENSE”

O Brasil vive uma hora difícil de sua história contemporânea. 
Como Governador do Maranhão,  no exercício deste encargo, 
coloquei sempre a minha função no campo do idealismo mais 

alto, procurando dar a essa missão o máximo do meu sacrifício, afir-
mando a presença do nosso Estado no País, através de uma adminis-
tração honesta, dinâmica, marcada de obras públicas e na afirmação de 
atitudes e convicções que me fizeram político.

Fui eleito pelo Povo. Meu mandato trouxe a marca da luta e foi 
possível graças à moralização eleitoral, às garantias surgidas e à li-
quidação da oligarquia política, obra, como tantas vezes afirmei, da 
Revolução que eu apoiei e por ela fui apoiado. Isso, contudo, nunca me 
obrigou a negar a minha consciência, a não externar pontos de vista, 
tomar ou deixar de tomar atitudes que eu achava compatíveis com a 
minha vida pública.

Meu mandato é um mandato livre, que me foi outorgado pela 
vontade popular e até hoje tenho procurado exercê-lo com absoluta 
independência, e no dia em que  não puder fazê-lo, não poderei pres-
tar mais nenhum serviço ao Estado do Maranhão. Nessa hora, o meu 
caminho é o caminho de minha casa, de cabeça erguida, mas respei-
tado e sendo digno do nome e do povo desta terra. Não posso parecer 
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nunca subalterno, omisso ou açodado. Tenho noção exata da grandeza 
do cargo que ocupo e das minhas responsabilidades com o passado, 
com o presente e com o futuro da Maranhão.

Compreendo perfeitamente, homem de governo, as dificuldades 
enfrentadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Ma-
rechal Artur da Costa e Silva, tendo de romper a ordem jurídica, mar-
chando  para o estabelecimento de medidas de exceção, que ferem os 
postulados democráticos. Não posso dizer que estas medidas tenham 
sido do agrado do Primeiro Mandatário da Nação ou das Forças Armadas 
do Brasil. Conheço o pensamento das Forças Armadas do Brasil, seu 
patriotismo, creio nos seus altos propósitos e nos seus permanentes 
objetivos. O seu gesto não busca o poder pessoal, nem o poder político, 
mas conjurar uma situação difícil e transitória. Espero que esta fase 
possa servir para apressar a retomada da normalidade democrática. E 
para essa tarefa reafirmo a confiança e a solidariedade do Maranhão, 
que nunca lhe faltou a manutenção da ordem e do progresso do Brasil.

Minha atitude nada tem de pessoal nem de preservação do meu 
mandato.  O exercício do cargo de Governador, para mim, tenho de repetir, 
é cada vez mais um grande sacrifício. Minha consciência, livremente, me 
impõe a continuidade do trabalho e do bem-estar do povo maranhense.

Concito todos os maranhenses, neste instante, a permanecerem 
unidos, sem divergências nem ressentimentos, com um só objetivo: o 
da tranquilidade, do futuro do Maranhão e do bem-estar do seu povo.

                                                       São Luís, 17 de Novembro de 1968
José Sarney

Governador do Estado”
            (Jornal do Dia, 18.12.1968, página 1)
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“SOMOS TODOS DE  45”

Onde começa e onde termina a Geração de 45 é um enigma tão 
ou mais complexo do que o do ovo e da galinha, cuja prioridade 
hoje ainda se discute.

Fernando Ferreira de Loanda, por exemplo, pensa que a Geração 
de 45 é o Grupo Orfeu – ele, Bueno de Rivera, Ledo Ivo, Domingos Carva-
lho da Silva, Darci Damasceno, Fred Pinheiro, Bandeira Tribuzzi, Mauro 
Mota, Afonso Felix de Sousa e outros menos votados.

Já José Condé, partindo da premissa de que Mauro Mota foi 
contemporâneo de Álvaro Lins no ginásio, chega à dedução de que a 
Geração de 45, se analisada em profundidade, revela raízes muito mais 
remotas do que sonha a nossa vã filosofia.

É possível que ela remonte às priscas eras de Olegário Mariano. 
Historiógrafos afeitos às generalizações drásticas creem que, tirante 
Catulo da Paixão Cearense, todo mundo pertence à Geração de 45. Me-
nos, é obvio, Austregésilo de Ataíde, que deve ser da época de Heródoto 
ou Hesíodo.
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Quando cometi meu primeiro livro, a Geração de 45 estava no 
apogeu. Era um grupo tão atuante como a Frente Parlamentar Nacio-
nalista no governo João Goulart. E, como a Frente acabou derrubando 
João Goulart, a Geração de 45 acabou dando margem à instalação da 
ditadura concretista, de saudosa memória.

Naquela época, eu morava muito longe e me considerava, com 
base na certidão do Registro Civil, documento de que disponho ainda 
hoje, muito mais moço do que todos aqueles senhores, inclusive Wilson 
de Figueredo, já consagrados no estágio antológico. Por  isso, exclui-
-me da catalogação que tanta controvérsia tem causado.

Com a sua Antologia Poética da Geração de 45, cuja primeira 
série acaba de ser editada pelo Clube de Poesia de São Paulo, Milton 
do Godói Campos pretende acabar de vez com essa controvérsia. Ele 
enquadra na Geração de 45 todos os poetas que publicaram livros a 
partir de 1940, identificando-os qualitativamente, pela insubmissão ao 
espírito de 22 e pela busca de uma expressão nova na lírica brasileira.

Assim, João Cabral de Melo Neto e Ferreira Gullar, os dois que 
obtiveram maior êxito na elaboração de sua obra, são arrolados na 
mesma geração de Geir Campos, um neoparnasiano confesso, Carlos 
Pena Filho, descendente espiritual de Jorge de Lima com Ledo Ivo, Nilo 
Aparecida Pinto, parnasiano mesmo, Tiago de Melo, um schmidtiano 
menos contido, e Stela Leonardos, uma réplica carioca, em encaderna-
ção feminina, ao feminil artesanato de Guilherme de Almeida.

Será válida essa classificação de artistas tão antagônicos com 
seus rumos, na sua técnica e na sua temática? Terá o Sr. Milton de 
Godói Campos conseguido realmente somar quantidades heterogêne-
as? Poderão figurar em aparente afinidade vozes isoladas que jamais 
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fariam coro em uníssono, por divergências estéticas e ideológicas tão 
evidentes?

E esse Milton Godói Campos, não será ele, por acaso, o próprio 
Milton Campos, o mais antigo representante da Geração de 45 da polí-
tica brasileira?

Temo que esse critério acabe por transformar a Geração de 45 em 
sucata da literatura  brasileira. Eu, por exemplo, até há poucos anos, 
era incluído em antologias de poetas novíssimos. Parei um pouco de 
fazer versos mas continuei fazendo anos. Agora, “de repente, não mais  
que de repente” (Vinícius de Morais não será nosso colega também?), 
vejo-me entre os de 45. Por quê? André Carneiro tenta uma explicação: 
“Nilo Aparecida Pinto publicou cinco livros, de 1940 a 1949, mas aos 
objetivos desta Antologia só interessam os que publicou a partir de 
1952”.

Os objetivos _ deixa entrever Carneiro _ são os de identificar, nos 
autores que estrearam no período assinalado, uma contribuição, mínima 
que tenha sido, para a renovação da poesia brasileira. São honestos os 
objetivos, mas talvez falte ainda perspectiva histórica, para estabelecer 
quais esforços individuais que terão  sido realmente válidos. Quem nos 
dirá amanhã, numa dimensão temporal mais ampla, que a Geração de 
45 não venha a ser absorvida pela própria Geração de 22, já que todos 
nós, mais jovens ou menos velhos, somos beneficiários da Semana 
da Arte  Moderna de São Paulo? Assim, numa confraternização mais 
democrática, seremos todos coleguinhas _ Menotti del Picchia, Plínio 
Salgado, Cassiano Ricardo, Dona Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça, 
Graça Aranha e o próprio Marinetti. E  por que não Bilac? Cruz e Sousa? 
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Castro Alves? Gonçalves Dias?  Tomás Antônio Gonzaga? O Padre Antô-
nio Tomás? Bento Teixeira  Pinto? B. Lopes? O Padre Anchieta? 

É muito temerário antecipar julgamentos para isolar uma corrente 
artística quando não existe propriamente a corrente. No caso do 
concretismo e, atualmente, de práxis, é fácil: o episódio supera sempre 
o mérito individual de participação. De uma só ensaboada, pode-se dar 
nome aos bois. Mas, quando na boiada se infiltraram representantes de 
outras espécies da fauna literária, não é mole, não.

A iniciativa do Clube de Poesia de São Paulo valerá como in-
formação aos estudiosos do fenômeno poético no Brasil. Os subsídios 
fornecidos à crítica são realmente importantes. Há alguns lapsos, como 
no meu caso, no registro biobibliográfico feito por esse poeta tão gen-
til que é Domingos Carvalho da Silva. Entre outras coisas, eu pode-
ria chamar-me Luís Carlos, mas meu prenome é José Carlos. Como, 
entretanto, não tenho a mínima pretensão de subsistir literariamente, 
podem chamar-me como quiserem. Afinal, somos todos da Geração de 
45, estejam à vontade.

LAGO BURNETT, José Carlos. De jornal em jornal. Rio de 
Janeiro: Record, 1968.ps.27-30
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“ASSIM É SE LHE PARECE
Bandeira Tribuzzi

Sonhar é barato.
Vocês já viram que Maranhão está voltando aos dias dourados 
da velha Athenas: a cultura colocada novamente em sua al-

tura, as máquinas do Sioge produzindo pequenas obras-primas da arte 
gráfica, a Fundação Cultural modelar e atuante, a estimular os talentos 
indígenas, a Universidade  marcante como uma alta casa de saber e um 
celeiro de técnicos para um Estado em busca de dinâmica do progresso, 
e novamente  nossos Teixeira Mendes, Odoricos, João Lisboa, G. Dias, 
Graça Aranha, Benedito Leite brilhando no cenário nacional.

Do lado de lá, pelo caminho que margeia o grande lago do Bacan-
ga, vai-se a nossa Novacap, do Distrito Industrial, do porto extraordiná-
rio, da cidade administrativa, dos modernos núcleos residenciais;  en-
quanto na velha margem da cidade esta se preserva em seus tesouros 
de arquitetura histórica e os velhos sobradões  regorgitam de juventude 
estudiosa na Universidade da Praia Grande, repetindo o belo contraste 
das grandes escolas europeias: o passado convivendo com o futuro.
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Do Brasil inteiro se vem aqui fazer turismo na busca da visão 
histórica do contato com um centro cultural ativo. O povo orgulha-se 
de seu conceito cultural reconquistado e nos salões da FMC como pelas 
madrugadas magníficas de luar, jovens talentos se reúnem para deba-
ter seu vasto mundo de criação. E quantos aqui aportam não se contém 
que não exclame: Que terra! Que Gente!

Sonho de uma noite de verão?

Tomara que não seja.”

 (Jornal do Dia, 31.05.1967, página 1)
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“A POESIA NO PODER
Lago Burnett

Entre as muitas responsabilidades que pesam sobre os ombros 
do jovem Governador do Maranhão, inclui-se a urgente neces-
sidade de restituir ao Estado o esplendor da cultura que tornou 

respeitado durante muito tempo em todo o país. Intelectual ele próprio, 
autor de um livro de poemas (A Canção Inicial, por  mim lançado 
quando dirigia em São Luís as Edições Afluente), o poeta José Sar-
ney, que agora trabalha numa novela e num livro de casos pitorescos 
do sertão, deverá preocupar-se paralelamente à tarefa de recuperação 
econômico-financeiro, de moralidade administrativa, com o problema 
do desenvolvimento cultural do seu povo. É claro que sem desenvolvi-
mento econômico não pode haver florescimento da cultura, mas nem 
por isso se deverá relegar a plano secundário os problemas de educa-
ção e aprimoramento artístico do povo.

São Luís, de onde acabo de regressar, não possui atualmente 
uma editora sequer e dispõe de apenas duas livrarias: a velha Livraria 
Moderna, mais dedicada à venda do livro didático, e a Galeria dos Livros, 
animada por Antônio Neves, que ali promove tardes  de autógrafos  e 
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procura reunir sempre os intelectuais da terra num ambiente de cordia-
lidade e entendimento.

Os intelectuais da terra são poucos atualmente: o poeta Nauro 
Machado, que edita quase sempre os seus livros no Rio, é dos mais im-
portantes de sua geração, e está sempre produzindo; o poeta Bandeira 
TribuZzi, vítima do terror policial revolucionário, anda meio recolhido à 
casca; o grande jornalista Erasmo Dias está afastado dos jornais, da 
política e até dos bares; a imprensa absorveu José Chagas, Paulo Mo-
raes, Carlos Cunha; Victor Gonçalves Neto, um cronista muito divertido, 
vive mais no interior do Estado, onde dirige um jornalzinho; Nascimento 
Morais Filho, uma das maiores vocações literárias da Ilha, ainda pes-
quisa o folclore; Jorge Nascimento desapareceu de circulação, mas seu 
irmão, o jovem José M. Nascimento, prepara-se para estrear com A 
Harmonia do Conflito; Saraiva Neto trabalha durante a semana intei-
ra, mas aos domingos publica um poema no Jornal do Dia; Reginaldo 
Teles é hoje pai de dez filhos; Walbert Pinheiro é secretário de jornal.

De um Governador que não se esqueceu de levar para seu estafe 
alguns dos grandes animadores de movimentos literários  na província 
como Carlos Madeira e Luís Carlos Belo Parga, é de esperar-se que 
consiga empolgar toda essa gente, dando-lhes meios para criar e di-
vulgar os seus trabalhos. No governo passado, o folclorista Domingos 
Vieira Filho ainda conseguiu editar alguns livros de escritores da terra, 
como Diretor do Departamento de Cultura. Muito mais chance terá por 
certo o novo Governo, tão mais afinados se apresenta com as coisas  
do espírito.

O Maranhão, como todos os Estados do Brasil, possui uma Aca-
demia de Letras e nela atualmente, o Sr. José Sarney acumula, com  o 
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de Governador, o cargo de seu Presidente. As academias em geral são 
pouco expressivas, mas através delas, também, algo poderá ser feito 
em beneficio do Estado. A promoção de conferências, exposições, edi-
ções e realizações de autores maranhenses deve tornar-se um hábito.

Enfim, não pretendo ensinar ao jovem Governador o que deve 
fazer, mas apenas lembrar-lhe que esta é sua, a nossa grande oportu-
nidade de fazer algo pelo Maranhão intelectual. Sua vitória, assim, terá 
justificado a nossa geração”.

(Jornal do Dia, 12.02.1996, página 5, transcrito do Jornal do 
Brasil).
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“SÃO LUIS VIVA”
Ferreira Gullar

Quando  São Luís do Maranhão, minha querida cidade, completa 
350 anos de sua fundação, sinto-me identificado com a tradi-
ção cultural dos seus melhores filhos. E, com essa tradição, 

mais do que os amados e velhos sobrados, constitui a viva e autêntica 
presença daqueles velhos tempos, acredito que é para ele que nos de-
vemos voltar nesta hora.

Por razões especiais, São Luís pode ser um dos primeiros núcleos 
políticos e culturais do país e, desde cedo, também porque o seu povo 
cedo sofreu as pressões econômicas e sociais, a ilha foi palco de acon-
tecimentos importantes que se estenderam ao interior do Estado e re-
percutiram no resto do País. Tal foi o caso da revolução de 1648, quando 
Manuel Bequimão levantou-se à frente de um grupo revolucionário para 
lutar contra a opressão colonial portuguesa.

Essa revolução foi analisada de maneira magistral por João 
Francisco Lisboa, figura de intelectual  que honra a  cultura brasileira. 
Também Lisboa não se voltou para o estudo social por mera diversão li-
terária. É que, na sua época, meados do século XIX, o Maranhão teve um 
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papel considerável, porque lá os portugueses decidiram resistir à pro-
clamação de D. Pedro I, e tinham poderes consideráveis para fazê-lo. 
Nesses episódios tem participação efetiva um jovem estudante, filho 
do português Garcia de Abranches, que se chamava Frederico Magno. 
Identificado com o seu o povo, Frederico Magno não temeu discordar 
de seu próprio pai e formar ao lado do povo que aspirava  à libertação. 
Uniu-se à ‘patuleia’  (assim os portugueses chamavam os homens hu-
mildes do povo) e à frente dela enfrentou a Polícia Militar que defendia 
os interesses das classes ricas.

Mais tarde, vivia  a luta pela libertação dos escravos e nela teve 
papel destacado a classe intelectual de minha terra, os poetas, os jor-
nalistas, os professores. Um parente de Frederico Magno também se 
empenhou na batalha de libertação: Dunshee de Abranches. Natural-
mente, sofreu as circunstâncias de sua atitude, mas lutou por suas 
ideias, apesar de tudo. Do mesmo modo lutaria, mais tarde, contra a 
entrada do Brasil na guerra de 1914, denunciando-a como guerra eco-
nômica, na qual não tínhamos quaisquer interesses. Em consequência 
disso, perdeu as colunas que tinha nos jornais e teve que editar, par-
ticularmente, os livros em que  devia defender seus pontos de vista.

Esta é a tradição verdadeira da Cidade que este ano se festeja. E 
embora longe dela, quero continuar fiel à  sua história”.

(Jornal do Povo, 12.12.1962, página 3)
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“Crede, pois, meu ilustre coestadano, que os vossos conterrâ-
neos do Pará só desejam que leveis a cabo a vossa obra regeneradora, 
obra da esplêndida beleza, que há de estabelecer para o Maranhão  o 
seu legítimo roteiro na marcha ascensional da Pátria”.

Campos Ribeiro
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 “Não sou sócio de ninguém, ostensivo, secreto ou através de 
testas-de-ferro”.

Victorino Freire
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“Sou um homem público por vocação e, por mais que os adver-
sários se esforcem por me etiquetar de anticristão e até de comunis-
ta, não sou nada disso e, sim, democrata e um católico sincero, que 
acredita na democracia como regime do povo e não dos privilegiados e 
dos caciques e, no Cristianismo, como a projeção histórica da doutrina 
que não vê nos homens os fúteis atributos da riqueza, do poder ou do 
domínio dos fortes sobre os humildes”.

Neiva Moreira
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“....não sou sócio, nem claro nem oculto, nem ostensivo nem dis-
farçado, de empresa alguma”.

José Sarney
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“A miséria não é amiga das artes e das letras (....) para restaurar 
nossas letras e nossas artes, precisamos restaurar a economia do Es-
tado (...) E neste programa, restaurar em sua grandeza aquele grande 
nome do Maranhão, esquecido nestas décadas, mas que será lembrado 
para a eternidade”.

José Sarney



508

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

ANEXO 
18



509

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

“Odylo Costa Filho, uma noite em Lisboa, numa fria noite em 
Lisboa, remoía com saudade aquele  Maranhão, e teve este desabafo:

Como era boa a vida no século XIX”.

José Sarney
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“Cheguei à conclusão que eu também ignorava: O Maranhão foi a 
Athenas Brasileira também na música, não apenas na literatura”.

João Mohana
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SOMOS TODOS DE 45
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MARANHÃO NOVO FINCOU SUAS RAÍZES NO ESTADO

No encerramento do I Encontro de Integração Nacional Itaqui- 
Carajás, domingo à noite, no Hotel Vila Rica, o Secretário de 
Comunicação Social, Arimathéa Athayde, saudou o presidente 

nacional do PDS, senador José Sarney. Disse o titular da Secom que, 
no Governo Sarney, “o Maranhão desperta para o crescimento. Assim, 
concebe-se o desenvolvimento como obra do esforço comum. Desse 
modo, credita-se o progresso à comunidade participante”.

O Secretário acentuou que, “apesar de sua fascinante carreira 
política, Sarney tem o gosto e a paixão pelas letras e confunde política 
e ação social”. Na política e nas letras, “os mesmos anseios de tota-
lidade”.

A SAUDAÇÃO

É a seguinte a integra da saudação do Secretário de Comunicação 
ao Senador maranhense:

Saudação ao Senador Sarney?  Todo ele é luta. Peleja na política. 
Peleja nas letras. Numa e noutra, o reforço, a recompensa, o reconheci-
mento.  Dão-lhe aconchego na Casa de Machado de Assis e mandam-no 
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duas vezes para a Câmara e duas vezes para o Senado.  Por decisão dele 
próprio, não vai, pela segunda vez, à governança do Estado.

Pouco de pessoal a luta desse maranhense. Sobretudo, ela en-
carna o Maranhão. Avaliam-se quantos sentem o espírito de competi-
ção fora das fronteiras regionais. Aferem-se os que só contam com a 
vontade e a obstinação. Valorizam-na aqueles que se debruçam sobre 
os livros noite adentro.

“A Canção Inicial”, o “Norte das Águas”, “Os Maribondos 
de Fogo” sintetizam reflexões sobre nossos problemas, nossas lutas, 
nossas direções. Nesses livros, não vemos um Sarney batalhador, po-
rém, um intérprete autêntico de olhos no infinito e pés no chão. Nem 
indiferenças, nem caprichos, nem radicalismos. Tampouco visões par-
ciais, ideológicas, discriminatórias. Tão-só a presença de quem sonha e 
realiza os sonhos maiores.

Os homens públicos constituem objeto e sujeito  de discussões. 
O julgamento deles exige a sua colocação num conjunto e a atribuição 
de significados. Sua razão, seu coração, suas tendências, tudo depende 
da ordem de anseios, desejos, concepções. Vigny aconselha amar o que 
nunca vemos duas vezes.

Em nossa política a presença de Sarney traz o selo da coragem e 
o sinete da abnegação. Ele vem com os planejamentos, com as mudan-
ças, com as sociedades atuantes. Daí a renovação das programações 
pela Superintendência do Desenvolvimento do Maranhão. O novo órgão  
centraliza e orienta as ações do Estado. O primeiro passo consiste numa 
estrutura mínima para  a integração estadual. Dessa época, a pavi-
mentação de São Luís-Teresina, o início da Santa Luzia-Açailândia e do 
Porto de Itaqui, a dinamização do ensino superior e rural.
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Nisso, os primeiros sinais do Maranhão Novo. Seguem-nos o 
incentivo às novas lideranças e a atração de capitais para a região. 
Começa-se a desejada transformação de nossa mentalidade e de nossa 
fisionomia. Cuida-se da valorização de nossas forças contra a pobreza.

Desse louvável período, a história testemunha permanente alian-
ça de um decidido governante com as reformas, as inovações, as trans-
formações.  Em tudo, a consciência de recuperação do tempo, a certeza 
do perigo da desatualização, a convicção do inadiável.

Com Sarney, ergue-se a bandeira da comunhão. Ele se convence 
de que as sociedades vivem e progridem pela inspiração de um ideal. O 
Maranhão Novo enfrenta  um débil sistema de administração e precárias 
formas  de participação dos governados. De um lado, os esplendores e 
os privilégios da inteligência. De outro, um humilhante nível de vida. 
Por isso, como princípio, o planejamento. Por estratégia, a divulgação 
do Estado. O consenso exige a eliminação da miséria, a redução das 
regalias, a abolição das arestas sociais.

O governante chega pronto para superação de si mesmo. Cami-
nha para outro, avança para o diálogo, premia a participação, valoriza o 
tempo. Todos aceitam o convite e dispõem-se à construção de um es-
tágio mais expressivo de nossas riquezas. Em grande número, os mara-
nhenses deixam a condição de espelho ou testemunha e compartilham 
o próprio destino. Fazem-se pessoas ou semelhantes.

Com isso o Maranhão desperta para o crescimento. Assim, con-
cebe-se o desenvolvimento como obra do esforço comum. Desse modo, 
credita-se o progresso à comunidade participante, à sociedade aberta. 
A partir do planejamento, repontam os grandes problemas do Estado, 
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emerge a desfigurada paisagem humana e torna-se mais urgente a exi-
gência de integração e de solidariedade.

Essas as grandes advertências  e os maiores cuidados do Mara-
nhão Novo. Em forma de ideal, as lições dessa nova entidade refletem-
-se no Estado-Solução de João Castelo e projetam-se no Maranhão  dos 
Nossos Sonhos de Luiz Rocha.

O desenvolvimento não decorre de um só homem, de uma   só 
gestão, de um só governo. Representa simples fases de um proces-
so. O que somos hoje devemos a todos os dirigentes do Estado. Cada 
qual administra em contextos  diferentes, em etapas diversas, em cir-
cunstâncias várias. Nem sempre os mesmos problemas. Nem sempre o 
mesmo apoio. Nem sempre.

As obras de um governante  servem de ponte para o outro. Re-
presentam problemas a menos. Inteiramente vazia a expressão “meu 
Governo”. Existe tão-só Governo. Sem adjunto. O todo não é a soma 
das partes. É a interrelação delas. Juscelino faz Brasília. Antes, Getúlio 
constrói Volta Redonda, a Vale  do Rio Doce, a Petrobrás, o BNDE, a Cai-
xa Econômica, os institutos de previdência. “O poeta inventou a ninfa, 
mas a natureza já havia criado o oceano, a nuvem e a mulher” (Anatole 
France). Mas existem os que manipulam, os que transformam, os que 
mudam, os que reformam, os que revolucionam. Paulo Ramos, José 
Sarney e João Castelo, três belos exemplos.

Apesar de sua fascinante carreira política, Sarney tem  o gosto e 
a paixão pelas letras. Também no universo da arte, devemo-lhe realiza-
ções dignas das dobras do tempo. Ele confunde política e ação social. 
A arte, encara-a como sinal de transição. Seus livros são rosários de 
experiências, de lembranças, de emoções. Neles, as nuanças, as cores, 
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as paisagens do Maranhão. Na política e nas letras, os mesmos anseios 
de totalidade.

Mas a política não tolda, não mancha, não tinge a serenidade do 
homem de letras. Na poesia ou nos contos, o nosso conferencista traz a 
essência do branco e o gosto do azul. Dominam o sentimento e o equilí-
brio. Muito amor pelo passado e bastante fascinação pelo presente.  Os 
longes e os íntimos, o singular e o genérico.

Nesse mundo de antíteses, nossas árvores, nossas flores, nossos 
rios, nossos pássaros, nossos vales, nossos montes, nossa gente. Nos 
seus versos o testemunho: “Dizer-te adeus eu não devo/largo chão que 
me persegues/pois foi em ti que eu amei esse sonho que me esmaga/ 
quando viajo no tempo e vejo as turvas touceiras/de espinhos e de pu-
nhais/com maribondos de fogo/ que sangram, picam e devoram”.

O Maranhão ainda espera muito desse filho. Na política e nas 
letras. Então melhor sentido a estes versos: “tenho um encontro com 
Deus:/ – José/onde estão tuas mãos que eu enchi de estrelas?/ – Estão 
aqui, neste balde de juçaras/ e de sofrimento”.

Antes, numa noite pontilhada de estrelas, nas escadarias da Sé 
e envolto nos distantes da vida, ele pôde reviver o seu diálogo com o 
Maranhão:

“ Um dia nos fecharemos 
nas noites das madrugadas 
guardados dentro do campo
do amor e do desamor.
Os verdes capins maduros
que desfolhados colhemos
lembrarão estemas garças,
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orvalhos e jaçanãs
que a morte de um dia enfim
pousadas no meu sepulcro
carpideiras guardarão
a rédea do meu cavalo,
a minha sela molhada,
a minha rede de rendas,
a minha sorte marcada
onde sonhei as boiadas
que estão agora sombrias
nos campos de não ver nada.”

Hoje, Sarney fala de grandes projetos do Governo com desdobra-
mentos no Estado. Por certo une as duas pontas de sua extraordinária 
carreira política. Justifica-se o seu orgulho. Os programas dão curso à 
luta pela mentalidade do Maranhão Novo. Mas esse crescimento ainda 
não repercute de todo  no campo social. Na quase totalidade, os nossos 
municípios desconhecem as vantagens do mecanismo dos três poderes. 
Ali, não raro um executivo prepotente esmaga a dignidade humana e 
trata as pessoas como objeto de abomináveis carreirismos.

 As rodovias, as pontes, os prédios, as praças, nada resiste ao 
tempo. Mas aquilo que se faz pelo respeito do outro, isso fica como 
exemplo e serve de modelo. Nenhum traz privilégios consigo. Todos so-
mos iguais em nascimento e isso se choca com o arbítrio e a arrogância.

 A hora é esta. No limiar do Governo, um ilustre filho do sertão. 
Ele se orgulha de beber as águas dos riachos, de bater a poeira das 
estradas, de comer em cuias e trocar ideias com as pessoas mais so-
fridas.
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O momento é este. A enxada simboliza o próximo Governo. E o 
campo necessita de mais ajuda material. Em verdade, ele quer sobretu-
do mais tranquilidade, mais respeito ao próximo, mais reconhecimen-
to dos direitos individuais. Os Carajás influenciam essa obra. Mas ela 
depende também de imediata revisão do papel de cada poder em sua 
função social.

Deus há de permitir que o nobre conferencista, que tem a obs-
tinação do político e a sensibilidade do poeta, ajude o Governador Luiz 
Rocha em sua luta. O Maranhão Novo e Maranhão Estado-Solução hão 
de tornar-se no Maranhão dos Nossos Sonhos”.

(O Estado do Maranhão, 7.2. 1982, página 3)
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“HINO DO MARANHÃO NOVO
(Cantado p/ Jorge Goulart)

Novas estradas vem vindo
Energia surgindo
Escolas se abrindo
Crianças sorrindo
Novo Maranhão

Boa  Esperança cantando
O óleo embarcando
Petróleo  jorrando
Progresso chegando
Novo Maranhão

Todo o Brasil vai ouvir e falar
Do meu Maranhão
Meu Maranhão vai ser grande
Na grande Federação

Boa Esperança, etc.

Vê é o trabalho, a fé e a lei
Vê é o Governo José Sarney
Porto do Itaqui
Vai abrir um  mundo novo
Maranhão é união:
É o Povo com o governo
É o Governo com o povo

Novas estradas, etc.”
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“DECLARAÇÃO DE BENS

Eis-me aqui, Doutor  Cabral,
Eu, humilde barnabé
No cumprimento integral
Do decreto do  “seu” Zé.
Vou descrever a riqueza
Que o Senhor tem que anotar.
Não vou fazer esperteza....
Nenhum bem vou sonegar.
Segure o seu lápis, doutor!...
Muita brasa vou mandar:
Uma latada de palha,
Quase dentro da maré,
Calçada de maravilha
No bairro de São José.
Um galo triste, goguento,
Que não sabe mais cantar
Um cavalo piolhento,
Um banco velho comprido
Que comprei para descansar.
Um pilão e três gamelas,
Uma chaleira furada
(Nunca mandei remendar....)
Três colheres....e a peneira
De murici peneirar.
Cinco cuias de cujuba
(Pratos que pude comprar...)
Três canecos esmaltados
De fundos  já renovados
Bem prestes a se acabar.
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Um pote, uma forquilha,
Três cabaças, uma bilha
Com água para se gastar,
Pois embora seja inverno
Deus me livre desse Inferno
Que nós chamamos Cemar,
Uma cangalha quebrada,
Sem cilhas, sem cabeçote,
Uma espora enferrujada,
Duas botas, um chicote.

Escreva tudo direito...
Não deixe nada escapar,
Pois ninguém tira o proveito
Do que deixa de arrolar.
Paciência, seu Doutor...
Não me demoro acabar.

Um cabresto resistente,
Tecido de couro cru,
Guardado, como presente,
Numa caixa de bambu,
Pertencia ao “Passo Firme”
Quando ele podia andar.
É  relíquia, seu Doutor...
É melhor não recordar.
A saudade, essa malvada,
Só  tem prazer no chorar...
O meu pranto não derramo
Para prazer não lhe dar.

Cheguei ao fim, seu Doutor.
Agora peço licença
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Pra ligeira digressão;
- Qual será o resultado
Que vai ter o Maranhão
Com esse tempo furtado
A cada um cidadão?!

O Sarney, moço de “raça”
Não deve levar na graça
A nossa situação.
Deve traçar diretriz,
Para a terra feliz,
Dar grandeza ao Maranhão.

O tempo não  mais comporta
A doída demagogia,
Nem a vil perseguição!...
Decreto nada resolve
A todo tempo absorve,
A nada traz solução.

Deve abrir muitas estradas
E a lavoura proteger...
Pôr escola em toda parte,
Levantar Letras e Arte,
Restaurar nosso Saber.”

(Diário da Manhã, .2.1966, página 3)
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DO LIVRO DE PENSAMENTOS DE JERARCA JOROC
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-“Se é impossível beneficiar todo o povo, nem tudo está perdido; 
se é impossível beneficiar todos os privilegiados, nem tudo está perdi-
do. Beneficiemo-nos: nem tudo se perdera”.

XXX

-“Qualquer que tenha sido a razão  de uma escolha, se você che-
gou ao Poder, você é todo poderoso”.

XXX

-“O povo é bastante incompetente. Se, pois, ele escolhe um líder 
que lhe desagrada, use o Poder em todas as suas formas para conven-
cer o Povo em todas as suas formas para convencer o Povo de que só 
lhe cabe bater palmas a quem o Poderoso assinalar”.

XXXX

-“Não se preocupe em procurar as verdadeiras necessidades  de 
seus  governados. Se eles fossem sábios seriam governantes. Se são 
governados é porque não sabem. Se não sabem  por que preocupar-se 
quem governa com o que eles julgam que são suas  necessidades? 
Suas verdadeiras necessidades são a conveniência dos governantes”.

XXX

-”Para que ensinar a ler os que não sabem? Quem já provou que 
saber ler é fonte de felicidade?: Quando os homens todos não sabiam 
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ler não eram mais felizes? Não se preocupe pois o governante muito 
com abrir escolas. Melhor seria talvez fechar as que já existem”.

XXX

-“O Faraó, por bem ou por mal, é o símbolo de Poder em todas 
as épocas. E não há faraó sem pirâmide. Para que serve realmente uma 
pirâmide? Talvez para provar que naquele tempo já se sabia alguma 
geometria e nada mais. Se, pois, Você quer provar que merece o Poder 
que lhe cabe, faça a sua pirâmide. Qualquer que seja seu feitio e sua 
finalidade...”.

XXX

-“Parece que foi Maquiavel quem deu a grande lição: dividir para 
governar. É até possível que dividindo muito Você não consiga governar. 
Mas os outros também  não governarão”.

XXX

-“Você, governante, por qualquer modo, não foi um escolhido? 
Isso prova a sua estirpe. Sua escolha privilegia naturalmente os que 
são próximos. Haverá, então, algum mal em conceder-lhes os privilé-
gios a que têm direito?”
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XXX

-“Os amigos de quem governa (mesmo que com a amizade seja 
apenas manifestação do interesse) sempre terão razão no julgamento 
do Poderoso; aqueles que não se incluem no círculo da felicidade je-
rárquica, sempre estarão errados. Não importa que isto seja mentira. 
Importa que convém”.

XXX

-“Se tudo ficasse como está agora para sempre, seria a melhor 
das fórmulas. Já que isto é impossível, o Poderoso deve fazer tudo para 
que as coisas se movam o mínimo possível”.

XXX

-“Muita gente está sofrendo, é verdade. Mas também é verdade 
que sofre há muito tempo e, de certa forma, já está acostumada ao 
sofrimento. Terrível seria que quem nunca sofreu, viesse a sofrer. O Po-
deroso deve fazer tudo ao seu alcance para que sofrimento e felicidade 
continuem onde estão”.

XXX

-“Se o Povo soubesse a verdade, gritaria - o jerarca  está nu. 
Devemos, pois, fazer o possível para que o Povo se entretenha com 
outras coisas....”.



533

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

ANEXO 
25



534

FORMAÇÃO SOCIAL DO MARANHÃO

A TÁVOLA DO BOM HUMOR ATENAS E  O MARANHÃO

“Todo o maranhense deve ter em memória os seguintes 
mandamentos cívicos:

I-Amar a sua terra sobre todas as outras.

II- Amparar e prestigiar a todos os que enobrecem e dignificam 
pela inteligência, pelo caráter e pelo saber.

III- Trabalhar pela sua grandeza material e intelectual, de modo a 
elevá-la sempre entre as outras terras da Federação.

IV- Não engrossar bajulando aos estranhos, nem depreciar escor-
raçando aos irmãos.

V- Auxiliar e proteger as iniciativas que possam resultar em be-
nefício do conceito maranhense.

VI- Não abandonar a sua gente e a sua terra, à hora precisa, por-
que indigno será aquele que o tentar. O Maranhão é dos maranhenses....

VII- Cultivar as boas letras para, pelo estudo e pelo trabalho que 
nobilita, honrar no presente o passado glorioso.
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VIII- Ufanar-se de que o Maranhão se tornou a Athenas Brasilei-
ra, justamente porque deu à pátria homens de gênio e de saber, sem 
contudo saírem do torrão natal.

IX- Não ficar indiferente, braços cruzados, ao movimento literário 
que sempre soube ser um dos melhores do Brasil e que, se hoje  se en-
contra depauperado, é por falta de estímulo sério e de um guia à altura 
qual houvera sido Antônio Lobo com o fulgor demostênico do seu verbo 
e a grandeza solar de sua cultura.

 X- Comprar os SONETOS MARANHENSES  e terá praticado um 
ato digno e patriótico, pois não haverá um só filho desta terra que deixe 
de possuí-los à sua estante”.

(Sonetos Maranhenses. 2. ed. São Luís: Imprensa Oficial, 1923, 
p. 182.)
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TRILOGIA MITÓLOGICA

“São Luís tem outras tradições e outra influência históri-
ca.  É uma espécie de cidade grega, onde se cultivam as 
artes e as dádivas do espírito, e, ao mesmo tempo, um 

pedaço humanizado do Brasil antigo, cheio de evocações gloriosas, de 
finura e de fidalguia, onde parece que a cada passo, vemos sair de seus 
sobrados, o vulto de um fidalgo, de um poeta, de um romancista, de um  
fino ateniense do Brasil”.

Astolfo Serra

“...ressalta o grandioso cenário intelectual da terra e quase se 
chega à evidencia de que há uma predestinação de gênio, na longa e 
incomparável contribuição dos maranhenses às mais altas conquistas  
do espírito humano”.

 Neiva Moreira
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“A “intelectual” mesmo da família era minha avó, de nome tam-
bém de ressonâncias ilustres: Salustiana. Trazia guardada no fundo de 
um baú a Bíblia e, quando lhe permitiam os afazeres junto a seu tear 
– sabia urdir boas redes, guarnecidas de requintadas varandas – reunia 
os pirralhos e lhes lia trechos, de preferência, do Velho Testamento.

 Em ocasiões especiais, desenfurnava um paleógrafo e nos 
instruía nos diversos formatos e talhes das letras manuscritas.  Rema-
tava quase sempre esta sessão de cultura com uma advertência que eu 
sabia dirigida a mim, o mais velho e o que ela julgava menos tapado: é 
preciso estudar. Aqui é a Athenas Brasileira!”

Oswaldino Marques

E OUTRAS PALAVRAS 

“É  essencial, mesmo na bruma da confusão dirigida, não 
perder a perspectiva histórica. O que está por vir é bem 
mais importante do que ficou para trás”.

Neiva Moreira

“Acredito que um dia teremos neste País liberdade para que to-
dos possam manifestar-se, para que o povo realmente chegue ao poder. 
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Srs. Deputados, sou inconformista e permanecerei como tal enquanto 
durarem o arbítrio e o autoritarismo”.

Freitas Diniz

“Diz o adágio popular  que após a noite vem o dia. Não acredito 
na permanência da escuridão. Afinal, a decomposição dos governantes 
não apodrece a essência dos governos”.

Renato Archer

“Eu era, na verdade, uma agitadora nata. Retomei minha militân-
cia com um trabalho mais sério e consequente. Cometi erros. E Prestes, 
um dia me disse: - Só não comete erros quem nada faz”.

Maria Aragão

“Vivemos uma época revolucionária e, em tais épocas, a única 
norma válida é a que nos deixou Danton: ‘Audace, encore d’audace, tou-
jours d’audace”.

Ignácio Rangel
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E PALAVRAS OUTRAS

“E, nisto, Graça Aranha era bem brasileiro do Maranhão, 
terra que, com Gonçalves Dias, libertou a poesia bra-
sileira; com João Francisco Lisboa, pregou o Direito 

de Revolução; com Aluísio Azevedo, incorporou o povo ao romance, e 
pulverizou todos os preconceitos sociais do seu tempo; com Nina Ro-
drigues, criou a antropologia brasileira; com Gomes de Sousa, renovou 
a nossa matemática; com Sousândrade, no fim do século XIX, criou 
formas poéticas que somente eclodiram quase à segunda metade do 
século XX; com Viveiros de Castro, elaborou uma visão socialista do 
Direito Penal; com Franco de Sá, criou uma fonologia estética”  

Franklin de Oliveira

“Fizemos bem em decepcioná-los, minha gente. Pois mostramos 
agora que continuamos como sempre fomos, naquela fieira de fatos que 
parece um ladainha: expulsão dos holandeses, revolta do Bequimão, 
Independência, Setembrada, Balaiada, Calhambolas, Terra de Homem 
Macho. Mas também continuamos com o dom supremo da inteligência: 
preferíamos receber os insultos do general e aguentar as decepções 
dos jornalistas, acompanhá-los no embarque melancólico, a nos es-
traçalharmos sem rumo – só para a alegria dos rapazes. Não. Devemos 
estar orgulhosos de ter sabido evitar uma nova balaiada”

Odylo Costa Filho     
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“Mas Passarinho fez um discurso saudando Sarney pela extraor-
dinária ideia de criar o serviço educativo pela televisão. Quando já havia 
falado uns dez minutos, levantou-se o Deputado Itapary, que era econo-
mista e que apoiava Sarney, pediu licença para apartear o Ministro e dis-
se: Eu proponho a Vossa Excelência, senhor Ministro, que não constranja o Go-
vernador José Sarney, atribuindo a ele uma ideia que ele, muito honradamente, 
não se atribui, e sim reconhece haver seguido uma proposta do ex-deputado 
Renato Archer. Eu já estava casado quando esse episódio se passou. No 
dia em que a estação de São Luís foi inaugurada, eu estava preso. 

Passarinho ouviu a declaração do rapaz em silêncio e, quando ele 
terminou, agradeceu e prosseguiu. O Deputado levantou-se uma segun-
da vez e insistiu: Eu proporia, não mais ao Ministro que não me ouviu, mas 
ao Governador José Sarney, que dissesse, de público, que nós, no Maranhão, 
lamentamos a cassação do Deputado Renato Archer, que prestou ao seu 
Estado, entre outros serviços, o de ter pregado, sob criticas gerais, a criação 
desse serviço que Vossa Excelência inicia agora, copiando para todo Brasil. 
Pode-se imaginar o constrangimento?”

Renato Archer     

PALAVRA FINAL

“É um Estado que está se desenvolvendo, um Estado que 
está crescendo. E um dos problemas que está piorando 
a segurança é que o Estado está mais rico, mais popu-

loso também”.

Roseana Sarney 
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Ferreira Gullar por Maria Tomaselli 
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Ferreira Gullar 
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JORNAIS
Civilização (MA)

Correio do Nordeste (MA)

Diário da Manhã (MA)

Diário de Pernambuco (PE)

Diário do Congresso Nacional (BSB)

Diário do Povo (MA)

Diário São Luís (MA)

Jornal da Lavoura (MA)

Jornal da Tarde (MA)

Jornal do Comércio (PA)

Jornal do Dia (MA)

Jornal do Povo (MA)

O Argos da Lei (MA)

O Arquivo (MA)

O Censor Maranhense (MA)

O Combate (MA)

O Estado do Maranhão (MA)

O Federalista (MA)
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O Integralista (MA)

O Tribuno (MA)

Pacotilha (MA)

Semanário Maranhense (MA)

Tribuna do Povo (MA)

ARQUIVOS
Arquivo Público, São Luís, Maranhão

Arquivo Público, João Pessoa, Paraíba

Arquivo Público, Recife, Pernambuco

DEPOENTES

JORGE NETO, Nagib, maranhense, nascido em Olho D´Água do To-
lentino, jornalista e ficcionista, radicado em Recife, escreveu, en-

tre outros, As três princesas perderam o encanto na boca da noite 
(1976) e O cordeiro zomba do lobo (1979).
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LAGO BURNETT, José Carlos, maranhense, nascido em São Luís, po-
eta e jornalista, radicado no Rio de Janeiro, membro da Academia 

Maranhense de Letras, escreveu, entre outros, 50 poemas de Lago 
Burnett (1959) e A língua envergonhada e outros escritos sobre 
comunicação (1976)

NASCIMENTO MORAIS FILHO, maranhense, nascido em São Luís, 
poeta e folclorista, radicado em São Luís, membro da Academia 

Maranhense de Letras, escreveu, entre outros, Clamor da hora pre-
sente (1955) e O que é o que é? (1972)

SANTANA, José Vera-Cruz, maranhense, nascido em São Luís, jor-
nalista e advogado da Caixa Econômica  Federal, radicado em São 

Luís, membro da Academia Maranhense de Letras.

VIDIGAL, Edson de Carvalho, maranhense, nascido em Caxias, jor-
nalista, advogado e ficcionista. Foi Deputado Federal. Radicado 

em Brasília, escreveu, entre outros, Missa-convite (1975) e Os dias 
lindos (1979).
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JOSÉ 
ROSSINI 
CAMPOS 
DO COUTO 
CORRÊA
é maranhense de São Luís, nascido 
em 08 de setembro de 1955. Dedi-
cado aos estudos jurídicos, teológicos, filosóficos e sociais, Rossini 
Corrêa – que participou de seminários jurídicos na Pontifícia Studio-
rum Universitas Urbaniana, no Vaticano e na Libera Università Maria 
Santíssima Assunta, em Roma, bem como na Universität Hamburg, 
na Alemanha e na L’Ecole Nationale de la Magistrature à Paris e de 
conferência na    Sultan Qaboos University, do Sultanato de Oman – 
possui Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1978), Bacharelado em Direito pela Universidade Católica 
de Pernambuco (1981), Mestrado em Ciência da Religião pelo Instituto 
de Ensino Superior Evangélico (1998), Mestrado em Direito Canônico 
pela Faculdade Teológica Panamericana (1998), Mestrado em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (1982), Doutorado 
em Teologia ThD, pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional 
(1998), em Theology, pela Antioch Christian University, em Sociologia, 
pela Universidade de Brasília (1987), Doutorado e Pós-Doutorado em 
Direito Internacional, pela American World University (2002 e 2008).
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Rossini Corrêa é detentor de mais uma dezena de Doutoramentos 
Honorários, entre os quais, Doutor Honoris Causa em Ciências Jurídicas, 
pela Faculdade Ítalo Brasileira - FIB; Doctor of Letters Honoris Causa, 
pela Academia de Letras Machado de Assis; Honorary Doctor in Laws, 
pela Cambridge International University; Doutor Honoris Causa em Filo-
sofia, pela Universidade Católica Ortodoxa Unida; Doutor Honoris Causa 
em Filosofia, pelo Instituto Teológico Emill Brunner; Doutor Honoris 
Causa em Teologia, pela Faculdade Teológica Bereana Internacional; 
Doutor Honoris Causa em Direito Internacional, pela Emill Brunner 
Universidade Aberta; Doutor Honoris Causa em Letras, pela Academia 
de Ciências, Letras e Artes de Minas Gerais; e Doutor Honoris Causa 
em Ciências da Educação, pelo Instituto Euro Americano de Educação 
Superior, Pesquisa e Extensão. Atualmente é/ recentemente foi Consul-
tor para Assuntos de Pós-Graduação do Centro Universitário de Goiás 
UniAnhanguera e Representante Técnico do Centro Universitário de Goi-
ás-Uni-Anhanguera, no Convênio de Cooperação Internacional firmado 
com a Universidad de Extremadura-UEX-ES, Coordenador da Cátedra 
Daisaku Ikeda, sediada no Centro Universitário de Goiás-Uni-Anhan-
guera, Vice-Reitor da American World University, Assessor Jurídico da 
Igreja Memorial Batista, Presidente do Instituto Avocare e Pesquisador 
Visitante do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Car-
tográficos-IMESC.

Advogado e Professor Universitário, Rossini Corrêa é Conselheiro 
Federal Titular, pelo Distrito Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil 
- CFOAB - 2013/2016, Membro Titular da Comissão Nacional de Educa-
ção Jurídica, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
- CFOAB - 2013-2016, Membro do Instituto dos Advogados do Distrito 
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Federal – IADF, Membro da Academia Brasiliense de Letras – ABRL e 
detentor da Comenda Luís Vaz de Camões.

Rossini Corrêa foi Coordenador Nacional da Lei Sarney, Asses-
sor Especial do Governador de Pernambuco; Secretário de Educação e 
Cultura de Jaboatão dos Guararapes, Professor Adjunto IV da Universi-
dade Federal do Maranhão, Assessor da Secretaria de Cultura do Estado 
do Maranhão; Advogado da Secretaria de Planejamento do Estado do 
Maranhão; Diretor do Centro de Pesquisas Estruturais da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas e Sociais; Chefe de Cadastramento do 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural, Advogado 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Fede-
ral, Assessor Jurídico da CPI sobre Exploração Sexual de Crianças e de 
Adolescentes (CD/DF),  Coordenador do Curso de Direito do Centro Uni-
versitário UNIEURO; Professor do Curso de Mestrado em Direito do Cen-
tro Universitário de Brasília-UNICEUB; Professor do Curso de Formação 
de Oficiais (APM/DF); Professor da Associação de Ensino Unificado do 
Distrito Federal; Professor da Associação Pioneira de Integração Social, 
Técnico de Nível Superior da Fundação Escola Nacional de Administra-
ção Pública, Coordenador de Estágio da Fundação Escola Nacional de 
Administração Pública e Diretor de Estágio da Fundação Escola Nacio-
nal da Administração Pública.

Autor de mais de 25 livros publicados, Rossini Corrêa conquis-
tou 20 prêmios literários e possui cerca de 50 obras inéditas. Eis a sua 
bibliografia mínima:
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ALGUMAS TESES

• Classe Média Posta em Questão: ensaio de revisão bi-
bliográfica. Recife: UFPE, 1978. 170 p., Trabalho de Conclu-
são de Curso de Bacharel em Ciências Sociais.

• Formação Social do Maranhão: o presente de uma arque-
ologia. São Luís, SIOGE, 1993, 391 p.

• O Liberalismo no Brasil: José Américo em perspectiva. 
Brasília, Senado Federal, 1994, 710 p.

• Política Externa Independente: contribuição crítica à 
história da diplomacia nacional. São Paulo, USP, 1992. 160 
p. Trabalho oferecido ao Programa de Pós-Doutorado em Po-
lítica Internacional e Comparada.

• Elegias de Eraldo. Brasília, Instituto de Ensino Superior 
Evangélico, 1998, 150 p. Tese de Mestrado em Teologia.

•  Bacharel, Bacharéis: Graça Aranha, discípulo de Tobias, 
companheiro da Nabuco. Brasília, OAB Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil 2013, 608 p.

• Teoria da Justiça no Antigo Testamento. Brasília, OAB 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2015, 
209 p: il.
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FICÇÃO
 

• O Prêmio Nobel. Brasília, Corrêa e Corrêa Editores, 1989, 
60 p.

• Reino Unido do Brasil. São Luís, SIOGE, 1993, 157 p.

POESIA
 

• Canto Urbano da Silva. São Luís, SIOGE, 1984, 100 p. 

• Sinfonia Internacional para a Pátria América: liberda-
de. São Luís, SIOGE, 1986. 216 p.

• Saltério de Três Cordas. Brasília, Guarnicê, 1989. 130 p. 
Coautoria com Joaquim Haickel e Pedro Braga.

• Almanaque dos Ventos. São Luís, SECMA/SIOGE, 1991. 
140 p.

• Baladas do Polidor de Estrelas. São Luís, SECMA/SIOGE, 
1991. 120 p.

• Dois Poemas Dramáticos para Vozes e Violinos. Brasí-
lia, Thesaurus Editora, 2001, 64 p.

• Champagne para Nirciene. Brasília, Kelps, 2005, 224 p.

• Sonetário do Quixote Vencedor. Brasília, Thesaurus Edi-
tora: Editora Rossini Corrêa, 2015, 48 p.  
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SOCIOLOGIA
 

• Mudança Social do Nordeste. São Luís, SIOGE, 1986, 
186p.

• O Bloco Bolivariano e a Globalização da Solidarie-
dade: bases para um contrato social universalista. Em par-
ceria com Valdir Perazzo. Brasília, Corrêa & Corrêa Editores, 
1998, 327 p.

• Da Itália para o Brasil. Brasília, Editores Perazzo & Corrêa, 
1998, pág. 21 a 39 e 213 a 218.

• Atenas Brasileira: a cultura do Maranhão na civilização 
nacional. Brasília, Corrêa & Corrêa: Thesaurus Editora, 2001, 
379 p.

• Os Maranhenses: contribuição para a Teoria Geral do Ma-
ranhão. São Luís, IMESC, 2008, 48 p... il.

 

POLÍTICA
 

• 1945: a lição de transição no Brasil. São Luís, Edição do 
Autor, 1986. 68 p.

• Roma de Bravos Guerreiros: o Diabo Loiro na história 
política de Pernambuco. Em parceria com João Roma Neto. 
Recife, Instituto Frei Caneca de Estudos Políticos e Sociais, 
1998, 330 p. Coautoria com João Roma Neto.
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• A Política Externa Independente: contribuição à histó-
ria crítica da diplomacia nacional. Brasília, OAB Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2016, 234p.; il.  

                       

HISTÓRIA
 

• O Modernismo no Maranhão. São Luís, UFMA, 1982. 108 
p.; 2ª ed. ver. e aum. Brasília: Corrêa e Corrêa Editores, 
1982. 292 p.: 3ª ed. São Luís: Jornal Vagalume, 1990/91, 
números esparsos.

• Paraná: começo de um Brasil melhor. Brasília, Câmara dos 
Deputados, 1989. 168 p.

• Brasil Essencial: para conhecer o país em cinco minutos. 
Brasília, OAB Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, 2015, 201 p.; il. 

 

 DIREITO
 

• Crítica da Razão Legal. 3ª Edição, Brasília, OAB Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2014, 400 p.

•  Jusfilosofia de Deus. Brasília, Editora Primogênitos de 
Deus, 2005, 370 p.

• Saber Direito: tratado de filosofia jurídica. Brasília. Editora 
Rossini Corrêa, 2011, 637 p.
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• Bacharel, Bacharéis: Graça Aranha, discípulo de Tobias, 
companheiro da Nabuco. Brasília, OAB Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 2013, 607 p.

• Teoria da Justiça no Antigo Testamento. Brasília, OAB 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2015, 
209 p: il.

• José Américo, O Jurista (Ensaio & Antologia). Brasília, 
OAB Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
2016, 444 p.; il.

 

ECONOMIA

• Canção d’Amigo para Ignácio Rangel. Pequeno alma-
naque comemorativo do seu primeiro centenário. São Luís, 
Engenho: Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação: Go-
verno do Maranhão, 292 f.:il.

MEMÓRIA
  

• Um Fio de Prosa Autobiográfica com Ignácio Rangel. 
São Luís, IPES/UFMA/SIOGE, 1991. 166 p. il. Coentrevista-
dor, em cooperação com Maureli Costa, Pedro Braga e Rai-
mundo Palhano, e autor da introdução e das notas.
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•  Brasis que Vivi: memórias de Moura Cavalcanti. Re-
cife, Fundação Joaquim Nabuco/Massangana, 1992, 308 + 
LXXVII p. il. Entrevistador, pesquisador e responsável pela 
forma literária.

• Ad Immortalitatem. Brasília, Thesaurus Editora, 1999. 54 
p. Discurso de posse na Academia Brasiliense de Letras.

• Antônio Houaiss: a enciclopédia brasileira faz 100 anos. 
Brasília, Thesaurus Editora, 2016, 102 p.;il. 

***

Rossini Corrêa  é membro efetivo da Academia Brasiliense de 
Letras, cadeira n° 7, cujo patrono é Joaquim Nabuco e da Academia 
Brasileira de Ciências da Religião, cadeira Nº 10, que tem como patrono 
Dom Helder Câmara.   Recebeu ainda os títulos de Comendador da 
Soberana Ordem dos Valores Cristãos, de Teólogo Imortal e da Cruz do 
Mérito Teológico e Educacional e a Medalha do Mérito Candango e foi  
membro do Conselho Editorial da Câmara dos Deputados.
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PRONUNCIAMENTOS DA CRÍTICA

Entre os principais pronunciamentos críticos referentes a sua 
obra literária e científica, Rossini Corrêa destaca as seguintes e sensí-
veis manifestações:

‘Bien que, à mon regret, ne parlant pas le portugais, je le devine assez 
pour avoir apprécié ce maginifique et très érudit hommage rendu au 
Maranhão et à sariche culture.

Vous savez combien je suis attaché à votre magnifique pays et à sa 
capital São Luis, où j’ai été accueilli d’une manière qui m’a profondément 
touché.

Maurice Druon’

 

‘Tive a alegria de ler Saltério de Três Cordas e O Prêmio Nobel. 
Posso dizer que apreciei o alto nível criativo da linguagem, tanto na poesia, 
quanto na prosa, e também no ensaio literário (no livro sobre O Modern-
ismo no Maranhão). Apreciei sobremaneira a poesia altamente versátil, 
que tem algo de trovadoresco, mesclado com um vocabulário novo, potente, 
imagístico, atual. Acho que não há muito o que dizer sobre a poesia autên-
tica, senão que senti-la cintilante no que há nela de emanação e irradiação 
de luz em forma de palavras, pureza e espontaneidade, a sensualidade, o 
discurso denso e rico de imagens, tudo isto que há na sua poética eu 
considero genial.

Márcio Catunda’
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  ‘Dois formosos livros de poemas, repletíssimos da tua Poe-
sia-Maior, Almanaque dos Ventos e Baladas do Polidor de Estrelas.

Merecem o convívio dos grandes poetas portugueses e espa-
nhóis da atualidade. E são em número reduzido!

Subscrevo, com acréscimos, o que diz a teu respeito e de tua 
poética o bom Márcio Catunda, inclusive no que tange à tua genial-
idade. É isto, meu irmão!

Antônio de Oliveira’

‘Rio, 13/2/95.

Prezado Rossini Corrêa,

Recebido por mim em dezembro último, só agora encontro tempo 
para lhe agradecer a oferta do seu monumental O Liberalismo no Brasil: 
José Américo em Perspectiva.

A pretexto de José Américo, encontra-se no livro um verdadeiro e 
exaustivo tratado sobre o liberalismo no Brasil. A pesquisa, a biblio-
grafia e o cuidado na exposição são exemplares. É uma verdadeira bíblia 
nacional sobre o assunto, indispensável na estante de quem se ded-
ica aos estudos históricos, sociais e jurídicos entre nós. Dificilmente 
será ultrapassado.

Grato pela oferta, aqui lhe dá os parabéns, com abraço afetuoso e 
admiração de

Evaristo de Moraes Filho’
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‘Aprovou-me receber e ler o seu valioso livro O Modernismo no Ma-
ranhão, que bastante me interessou pela novidade do tema e pela equilibra-
da exposição de conjunto. Afinal este nosso maravilhoso Brasil é uma caixa 
suculenta de surpresas, principalmente no campo literário. Quando menos 
se espera surge um talento artístico desses sertões ubérrimos de 
seiva concentrada em mensagens de erudição e clarividência, como 
é o seu caso. Sua obra resplende a preocupação do “exacto”. Abrangendo 
toda uma época vibrante de sensações humanísticas, que situam a  inteli-
gentzia brasileira num pedestal de vanguarda, com os nomes célebres ‘dos 
seus mais lídimos escritores conhecidos internacionalmente’!.

Luís Romano’

 

 ‘Impressionou-me sua versatilidade. Quão diferentes são entre 
si os livros. Veja como reagi à sua literatura multiforme:

O Prêmio Nobel: estranha, irreverente, amarga e crítica esta histó-
ria de Arqueópolis, com seus heróis GGG e Infausto e um séqüito precioso 
de personagens, símbolos e encarnações de estereótipos nacionais. É uma 
farsa cruel e sabe Deus quão verdadeira!

O Modernismo no Maranhão: estudo denso. Análise histórica e so-
ciológica das transformações culturais em São Luís, na década de 40, feita 
com equilíbrio e profundidade, inteligência e rica documentação.

Saltério de três cordas: nada é mais gratificante do que o encontro 
com um belo poeta. “Mestre Pintor” e “Elegia das Águas” estão entre 
os melhores poemas que já li.

Renato Castelo Branco’
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‘- Sinfonia Internacional para a Pátria América: Liberdade

- Rossini Corrêa

- Poesia

É um original que merece destaque pelo fôlego que apresenta. Não 
fica neste fragmentado amontoar de “estados d’alma” que caracteriza a 
maioria dos livros de nossa poesia recente. Atrás dos seus poemas, vê-se 
uma visão-de-mundo a servir de guia à organicidade que procuram.

O autor deixa claro uma pensada convivência com os fatos culturais e 
com as linhas principais da nossa história contemporânea. O que lhe permite 
um e pós geralmente ausente em nossos estraçalhados confessores líri-
cos. Sabe o que sente. Indico-o (além do mais, pela valorização con-
sciente da profissão do poeta, que o seu longo trabalho nos deixa 
entrever) para publicação em livro a nível nacional.

Moacyr Félix’

‘Seus poemas deixam extravasar o manancial lírico, de suavidade 
plena, quanto viajando nos labirintos do intimismo. Não deixei de admirar 
os recursos simbólicos; não fáceis, mas exigindo inteligência no lavor da 
imagem: Olhos de Asas, Parapeito do Verão, Foz do Amanhã, Molhados Ví-
cios, Carne Repleta de Voo, Seios de Vinho, Voz de Hóstia, etc. Tais metáforas 
seriam blasfêmia para um parnasiano de cartola. O simbolismo povoou o céu 
do modernismo com sua joias mais de espantos, do que o de ser adorador.

Você tem a arte da poesia plástica, daquela de barro dútil, do qual o 
poeta pode tirar uma estrela, uma árvore, mulher ou flor. Sabe jogar com a 
frase e colocá-la dentro de um sentido gráfico de movimento. Bem. A poesia 
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tem o seu chão e o seu contorno. É sinuosa, veludosa, macia, muitas vezes, 
como o gato de Baudelaire. Mas pode expandir-se em teclas como a Belviss 
de Eugênio de Castro ou a Salomé de Wilde ou o seu Queijo de Minas. Por 
isso, você, como poeta, está rodeado de divindade, desde os deuses 
que cercavam Odisseu – o Ulisses dos latinos –, até os que sagra-
vam Salambô nos templos de Cartago.

Abguar Bastos’

 

‘Chama de inteligência viva e versátil, tradutor de pungentes 
sentimentos humanos, legítimo porta-voz de novos continentes do 
espírito, desbravador das árduas veredas da criatividade, Rossini 
Corrêa está provando que a inspiração maior não  é originária das cintilações 
do Olimpo; ela é obtida e modelada através do trabalho renovador e constan-
te, dentro das forjas do talento privilegiado.

Francisco Camêlo’

 

‘Recebi e li, faz dias, o seu livro sobre o Paraná e agora recebi O Mod-
ernismo no Maranhão, que vou ler com o maior interesse. É proveitoso 
observar como  você consegue um equilíbrio entre a ciência social, 
em que você é doutor, e a literatura, para a qual você tem a maior 
vocação. Continue como escritor-cientista social, a um só tempo, que você 
legará à intelectualidade brasileira uma contribuição cultural de 
primeira ordem.

Manuel Correia de Andrade’
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‘Comigo Saltério de três cordas, composto por você, por Joaquim 
Haickel e Pedro Braga. Não somente gostei dos poemas nele reunidos, mas 
gostei muito. Que trinca de maranhenses, Santo Deus! Que beleza de livro, no 
coral da nova poesia brasileira! Quanto a seus poemas, são composições 
de poeta excelente e dos grandes. São poetas como você que me 
fazem crer, ou melhor, que me fazem permanecer crendo na nova 
poesia do Brasil. Você é um poeta e escritor de grande categoria.

Marcos Konder Reis’

‘Desde Hora de Guarnicê, vi que você vinha para ficar. Vem de longe 
sua Sinfonia Internacional, não só para a pátria América, mas o Vietnão: 
você se revelava cantor diferente, poeta criativo, querendo inovações. Você 
me impressionou desde logo. Aplaudi sua linguagem concreta e vi que 
gostava de tudo o que escreveu. De novo me regalei com sua poesia, 
que tem o azul dos simbolistas (que perdura nos poetas de agora). 
Lindos. E lidos são, também, os seus sonetos. Que poderei dizer mais? 
Estou em dia com a sua obra. Ganhei Mudança Social no Nordeste. Se 
nutria admiração pelo poeta, gostei de sua força de ensaísta. Continue nesse 
caminho que o levará mais longe ainda do que já chegou!

Clóvis Ramos’

‘Tanto quanto poeta, você é um ensaísta de mão cheia.

Manoel Caetano Bandeira de Mello’
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‘...Poeta de sensibilidade... Prosador, irônico e fino... Meu ami-
go Rossini Corrêa.

Armando Souto Maior’

 ‘Sacudiu-me a Sinfonia Internacional! Dir-se-ia mais um oratório 
shostakovichiano. Não é à toa que você é Rossini. Você desdobra ante 
o leitor um ambicioso painel de múltiplas, poliédricas significações, 
modulando todos os timbres, prediletamente resgatadores da digni-
dade humana. O leitor é arrastado pela turbulência e a audácia 
dos versos–estandartes, juntando irrecusavelmente a sua voz ao 
vendavaliano coral que irrompe do livro. Você está por triz de mol-
dar uma das vozes mais singulares da poesia brasileira. O recorte de 
seu perfil já pode ser vislumbrado na floresta do seu canto.

Oswaldino Marques’

 

 ‘Rio, 29 de Janeiro, 2000.

Meu Caro Rossini Corrêa.

Assim está, bem lido e bem aplaudido, o seu primoroso discurso 
acadêmico. Um mestre, com a sua pena e o seu saber, merecia a 
consagração da noite de sua posse. Faça de conta que eu levanto e 
bato palmas, em efeito retroativo. E creia na velha admiração de seu con-
terrâneo e confrade.

Josué Montello’
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‘Daí que, sem a mínima dúvida, a filosofia do direito do Brasil alcança 
uma atitude sem precedentes com a publicação do livro Jusfilosofia de 
Deus. Não há nada que se pareça com a tessitura do argumento rossiniano, 
ao relacionar Deus, César e Têmis, e demonstrar como, no percurso histórico, 
o Poder foi robustecido e a Justiça fraudada, enquanto Deus foi manipulado 
por César, que, pensando ser o Absoluto, desmereceu o Poder e não realizou 
nenhuma Justiça. Entretanto, só os valores do sagrado podem restaurar o 
tecido ético da humanidade, reinventado César (o Poder) e renascendo Têmis 
(a Justiça). Com esta mensagem, Rossini Corrêa instaura a filosofia 
e a teologia brasileiras no panteão reservado a Sócrates, Platão, 
Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Lutero, Jean-
Jacques Rousseau, Kant, Hegel, Savigny e Rudolf Von Jhering. Ei-lo 
onde deve estar: grande entre os demais.

Nirciene Rosa Laboissière’

 

‘O livro  Champagne para Nirciene  é simultaneamente de 
homenagem e de beleza. Lembrei-me página a página do livro Cântico 
dos Cânticos, do Rei Salomão.

Diná Duarte Nogueira’

 

‘Seus olhos estão postos no futuro. Com outro importante inte-
lectual conterrâneo, Ignácio de Mourão Rangel, depois de andar por tanto 
chão e navegar por tantos mares. Rossini não partiu da província amada 
apenas para chegar a Academia Brasileira de Letras, já fez parte de tantos 
sodalícios acadêmicos! Sua navegação não foi de cabotagem, mas de 
alto-mar, de lá retornou com um oceano de esperanças, de crenças 
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no futuro, com os mesmos olhos de menino que fitava as luminosas ma-
nhãs de sua São Luís.

João Batista Ericeira’

 

‘Espero que aprecie o artigo em anexo onde me refiro a seu livro que 
me causou excelente impressão. Como vê, é bem diverso do que se tem 
aqui escrito sobre José Américo. Você realiza uma ponte muito frutífera 
entre José Honório (o maior de todos) e José Américo (que também 
era grande). Desejo felicitá-lo, calorosamente, pela intensidade de 
sua produção, honoriana na temática, na abordagem crítica e no 
caráter amplamente nacional dos temas versados. Sua tese de douto-
rado é do mais alto nível.  

José Octávio de Arruda Mello’

‘Louvo a você, que alia a competência acadêmica à participação 
política do cidadão e, mais ainda, à afabilidade de um grande ser hu-
mano.

João Maurício Adeodalto’

‘Pude examinar o excelente trabalho realizado com a obra do 
poeta Bandeira Tribuzi. Agradeço muito o precioso material, pois em mi-
nhas pesquisas sobre os autores contemporâneos brasileiros, ele me será 
utilíssimo. Trabalhos como o seu estão sendo muito necessários, 
pois os historiadores do futuro vão se ver desnorteados (diante da avalanche 
de publicações em nosso século e da escassez da crítica) para separarem o 
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trigo do joio e estruturarem a nova história de nossa literatura. Daí a impor-
tância que dou para as pesquisas e estudos desta natureza. Oxalá, em todos 
os Estados, se multipliquem iniciativas como essa e que venham à luz. Seu 
livro é outra prova de que os Concursos Literários podem ser um caminho 
fecundo para a multiplicação de estudos que tornem conhecidos escritores 
que já integram a nossa literatura e permanecem no esquecimento. 

Nelly Novaes Coelho’

‘Que honra e alegria receber teus livros! Obras incríveis, que vêm en-
grandecer minha casa e estimular a imediata leitura, renovando os meus 
melhores sentimentos. Sentimentos de proximidade, de inclusão, de 
possibilidades e de vida. Vida além do  óbvio, vida reflexiva sobre 
a função, e até a ressignificação do Direito e da Justiça, entre in-
úmeras possibilidades e visões que se nos apresentas. Agradeço emo-
cionada  tuas palavras gentis e afetivas que me destacam e me incluem no 
hol dos teus afetos, alimentando minha vontade de caminhar entre essas 
ideias e percorrer os pensamentos que nortearam tuas reflexões. Além, é 
claro, de fornecer motivos de alegrias e sorrisos pelo nobre sentimento de 
amizade que nos une e sempre se renova.

Maria Margareth Garcia Vieira’

‘Querido e generoso amigo, suas duas obras estão sempre do meu 
lado. Duas preciosidades que orgulham a cultura maranhense e 
brasileira. Quanta sabedoria, quanta arte, quanto encantamento. 
Você sempre me impressionou pelo talento exuberante. Muito raro 
encontrar escritores com tantos recursos reunidos em um só lugar. 
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Duas inspirações à parte as apresentações de Anna Raphaela e Nirciene. Um 
presente para toda a vida. Parabéns. Uma honra pertencer ao seu círculo 
próximo. VIVA ROSSINI.

Raimundo Palhano’

‘Muito grato pelo envio de sua poesia e de sua prosa, que já co-
mecei a degustar. Tenho no Maranhão alguns grandes amigos: como 
Josué, Sarney, Nauro, Chagas e Gullar. A estes junto agora você, que em 
boa hora tenho a honra de ler. Abraço afetuoso do seu. 

Ivan Junqueira’

‘Meu carro Rossini Corrêa. Muito obrigado pelo oferecimento de seus 
livros Atenas Brasileira e Dois Poemas Dramáticos para Vozes e Violinos. Im-
pressionaram-me tanto a erudição do primeiro como o lirismo escatológico 
do segundo. Você poderia dizer, como Mario de Andrade: “eu sou trezentos 
e cinquenta”. Escritor múltiplo, homem de 7 instrumentos. Poeta ensaísta, 
sociólogo, historiador, memorialista e até teólogo!  Invejo tantas aventuras 
intelectuais. Cordialmente, 

Edson Nery da Fonseca’

‘Neste TEORIA DA JUSTIÇA NO ANTIGO TESTAMENTO, Rossini 
Corrêa dá atenção aprofundada aos escritos bíblicos de Amós e Moisés e 
além da análise crítica, social e política, zela e interpreta as questões clás-
sicas do Estado, do Poder e do Direito. E quem melhor que ele para nos 
presentear e engrandecer com sua sempre acurada observação e incisiva 
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composição a respeito desses temas. Ele que em seus estudos sociológicos, 
jurídicos, filosóficos e teológicos aprofundou o entendimento da Justiça à 
medida que a tornou seu estudo recorrente, mas que acima de tudo a vive e 
a traz em sua essência, desde o seio familiar.

Sua essência é sim, da Justiça. Sei que carrega consigo na 
alma o Dom Quixote de Cervantes e seu amor às causas perdidas, 
impossíveis. Sei que está assim, sempre a postos para as lutas con-
tra dragões ou moinhos de vento. Sei que ensina, escreve, luta e 
vive pelo que é bom, justo, verdadeiro e necessário. Sei que segue 
buscando primeiro o reino da Justiça para que as demais coisas se-
jam acrescentadas. Sei, porque sua alma é também a minha.

Anna Raphaela do Couto Corrêa’

‘E quem será este Cavaleiro da fidalga e culta figura? É o escritor, 
poeta, jornalista, Professor Doutor em Direito, Doutor em Filosofia, um 
pensador e um jusnaturalista por convicção e ciência, membro da Aca-
demia Brasiliense de Letras, a quem simplesmente o clássico Claude 
Lévi-Strauss o qualificou “como um sol, nos tristes nevoeiros dos trópi-
cos, reconhecendo-o enquanto mestre na arte de pensar, na sua incon-
trastável vocação brasileira para a reflexão superior...”De José Rossini 
Campos do Couto Corrêa, ou simplesmente Rossini Corrêa, dissera Jo-
sué Montello, nos momentos de sua derradeira estada na Europa, como 
Embaixador do Brasil junto a UNESCO, através do saudoso erudito Sér-
gio Corrêa da Costa... “Em Paris, Rossini Corrêa é considerado um dos 
dez mais expressivos pensadores do segundo milênio da Cristandade.”



615

O PRESENTE DE UMA ARQUEOLOGIA

Em tempo, digo eu, Rossini Corrêa é um dos homens mais cul-
tos que tive a felicidade de conhecer, meu queridíssimo amigo, a 
quem tanto respeito e muito amo, o irmão que nunca tive, e, para 
loas do meu espírito, é ele, ainda, meu compadre de alma.

Fernando Braga’ 

‘Caríssimo Rossini, li atentamente o seu livro de poemas. Gostei da 
forma e do conteúdo. “Infinita Mona Lisa I” e “Quinto Encontro” são po-
emas digno das melhores antologias da língua portuguesa. Fiquei 
também orgulhoso do seu forte currículo e por ter escrito “Atenas Brasile-
iras”, sobre a cultura maranhense no contexto da civilização brasileira. Você 
honra a Advocacia e nossa terra natal. Imenso abraço do colega e admirador, 

Daniel Blume’

‘Caro Rossini Correa, Recebi com imenso prazer e alegria o seu Son-
etário do Quixote Vencedor, o qual fez ressoar também em meu imaginá-
rio as notas de um saltério tocado em alguma taberna: saltério do Quixote 
vencedor. Só os grandes poetas como você para extrair algo singular de um 
personagem já tão conhecido e entranhado na arte e na literatura, mas você 
o reergue para a singularidade e para sua altura sempre universal. O Quixote 
é um signo, e, como tal, sempre renovável. Assim também o vejo perme-
ando toda essa esbelta mas preciosa – gostosa, eu diria – obra prima, 
de precioso acabamento, em tom de heráldica. Você criou um Quixote 
crístico, vencedor em seu sonho e seus espelhos invertidos da realidade, 
ou da realidade que se inverte e reinventa para melhor ser vista e vivida, 
unindo o passado e o imemorial ao nosso tempo, voz para a luta e para os 
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achaques diários, onde nos deparamos frente ao mundo com nosso mun-
do.  Passeio pela memória da lírica ibérica, pelo resgate de nossas 
medidas, velhas, novas, novíssimas, abrindo possibilidade de ir do 
lamento ao satírico, da luz à marmita. Parabéns, poeta pela viagem que 
nos proporciona novo olhar, escudados por seu livro.

Grande abraço,

Antonio Aílton Santos Silva’

‘Meu caro Rossini, Grato pela delicadeza com que me enviou o seu 
magnífico “Sonetário do Quixote Vencedor”. Melhor comemoração, nem mais 
bela, poderia haver dos sessent’anos a que chega, iluminado pelo bem-que-
rem dos amigos, o respeito dos colegas e a admiração dos leitores.

E que beleza de poemas! “tanta mão fechada por estender 
amiga,/quanta semente por desabrochar espiga”. - / são versos que 
todo grande poeta gostaria de haver escrito.

Neste sessentanário que tão cordialmente celebramos você se confir-
ma como parte de uma espécie em extinção: a dos homens que, pela riqueza 
espiritual e pelo brilho da inteligência, fazem o mundo melhor e a vida mais 
bela. 

Edmílson Caminha’

‘Amigo querido, Ave!

Recebi e li com avidez até certo ponto prejudicial o Sonetário do gran-
de Rossini. Meu amigo, te confesso que por bom par de anos eu não 
sentia tanta emoção estética na leitura  de poemas de rara fatura 
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como os que Rossini nos presenteia o espírito. Bendita viagem pelo 
Oriente essa que  lhe facultou o reencontro da poesia lírica com o 
humanismo, valor do qual os nossos intelectuais se mostram cada 
vez mais carentes. Se forem para a gestação e parto de obras desse 
quilate e de tão fino lavor,  benditas também serão outras peregri-
nações do seu espírito culto e libertário. Quem sabe se entre Alcallá de 
Henares, Zaragiza e Sevilha ele não recolherá nos áridos campos de corticei-
ras e olivas um novo Elmo de Mambrino, um luzidio escudo, espada e lança 
das forjas de Toledo para enfrentar novos e belos desafios do seu sempre 
inquieto intelecto?

 Estou sem o e-mail do Rossini. Por favor, dá a ele cópia desta minha 
nota é renova ao querido amigo o penhor do meu apreço e da minha mais 
justa e merecida admiração .

 A ti e a todos os teus, meu beijo fraternal.

Sempre teu, 

Joaquim Itapary’

‘Rossini Corrêa, escritor, poeta, ensaísta, filósofo, jurista e ati-
vista cultural, com toda certeza uma viga extremamente sólida a dar 
sustentação ao conteúdo do livro, pois emanada de um dos maiores 
que a cultura maranhense foi possível de produzir em todos os tempos.

Rossini: Sempre me acho incapaz quando desafiado a significar 
Rossini Corrêa. Logo, o que escrevi a seu respeito é pouco.

Raimundo Palhano’ 
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***

Rossini Corrêa  integra os Conselhos Consultivos da Fundação 
Casa de Penedo (AL), da Fundação Bandeira Tribuzi (MA) e da Escola de 
Formação de Governantes (MA), bem como o Conselho Pedagógico do 
Centro de Estudos Constitucionais e Gestão Pública (MA). Foi membro 
do Conselho Deliberativo da Escola Superior de Advocacia da Ordem 
dos Advogados do Brasil (DF) e componente da Comissão de Ensino 
Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil (DF). Tornou-se Cidadão 
Honorário de Brasília por proposição do Deputado Alírio Neto, aprovada 
por unanimidade.
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Pesquisa realizada aquém de um 
quarto de século de existência do 
ainda jovem Rossini Corrêa, 
Formação Social do Maranhão:  o 
presente de uma arqueologia, 
constitui ponto interno de inflexão, 
imantando todo  um projeto 
ensaístiensaístico corporificado em livros 
como Mudança Social no Nordeste; 
Um Fio de Prosa Autobiográfica 
com Ignácio Rangel; 1945: A Lição 
da Transição no Brasil; O 
Modernismo no Maranhão e 
também, no estudo inédito,  Atenas 
BBrasileira (A Cultura do Maranhão 
na Civilização do Brasil). 
Escritor da vida fecunda, o Autor 
desse livro, o qual é o primeiro a 
reconhecer que hoje o faria e o 
diria de maneiras diferentes, pois 
melhores seriam o seu fazer e o 
seu dizer. Sucede que Luís de 
Camões ensinou que o mundo todo 
é é feito de mudanças. E Rossini 
Corrêa, Ser no Mundo, tem  o 
sortilégio constante da mudança, 
que depura e refina, na certeza de 
que nada é mais denso do que um 
fio de luz.
Formação Social do Maranhão: o 
presente de uma arqueologia vem 
a lume com as marcas do tempo 
em que o livro foi escrito, no qual o 
seu Autor, formado na escola da 
luta democrática, combatia a 
ditadura militar. Tal integridade é, 
em si mesma, muiem si mesma, muito boa, 
porquanto aproxima saber e ética e 
deixa transparentes as 
possibilidades de convívio entre a 
erudição e a vanguarda. Erudição 
de um humanista total e autêntico, 
que conhece como poucos o Brasil, 
e e vanguarda temática na análise do 
mágico e do mítico na formação de 
uma sociedade concreta, muito 
antes da onda dos estudos sobre o 
imaginário quebrar na praia.

ROSSINI CORRÊA

AADVOGADO, ESCRITOR, FILÓSOFO DO DIREITO E 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO COM MAIS DE 35 

LIVROS PUBLICADOS, ENTRE OS QUAIS 
DESTACAM-SE: BACHAREL, BACHARÉIS: GRAÇA 

ARANHA, DISCÍPULO DE TOBIAS E 
COMPANHEIRO DE NABUCO; JOSÉ AMÉRICO, O 

JURISTA; E BRASIL ESSENCIAL: PARA 
CONHECER O CONHECER O PAÍS EM CINCO MINUTOS

Rossini Corrêa é verdadeiramente apaixonado pelos des-
tinos do Maranhão. Atualmente radicado em Brasília, 
parece que está ali na Praça João Lisboa em São Luís 
disponível em partilhar suas inquietações, memórias e 
amores por nossa terra. Cidadão do mundo, suas refle-
xões situam o Maranhão no conjunto do Brasil, como 
lugar a explicitar caminhos criveis para sairmos da en
cruzilhada do desenvolvimento. 

Espero que a coleção da BBM e este livro em especial 
propiciem e estimulem esse debate. As reflexões aqui 
impressas só farão sentido se forem descobertas, redes-
cobertas, reinventadas, criticadas ou reconstruídas 
pelos que desejam, acreditam e lutam por uma socieda-
de inclusiva.  

II
VOL.

´BIBLIOTECA BASICA MARANHENSE

Obra matricial socializada há 
mais de uma década em cursos, 
debates e seminários Formação 

Social do Maranhão: o presente de 
uma arqueologia, do humanista 

Rossini Corrêa, inspirou prosa de 
ficção sobre o paraíso perdido, em 

visão e em visão e em versão timbira, bem 
como releituras críticas dos 

caminhos e dos descaminhos do 
poder público estadual e 

abordagens da literatura dos 
viajantes na centúria passada, a 

começar por Henri Koster.
Essa vitoriosa tese de mestrado 

defendida no PIMES/ UFPE - 
Programa Integrado de Mestrado 

em Economia e Sociologia, da 
Universidade Federal de 

Pernambuco - foi orientada pelo 
saudoso Sylvio Marcelo de 

AlbuqueAlbuquerque Maranhão, destacado 
na História das Ideias Sociológicas 

no Brasil, de Vamireh Chacon, 
como um dos renovadores das 

ciências sociais no país.


	Capa Formação Social do Maranhão_book
	Formação Social do Maranhão_1



