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tam o desenvolvimento deste trabalho: como se caracterizam socialmente os agentes e quais os trunfos
e recursos acionados e investidos no momento de ingresso na carreira literária? Quais os usos desta atuação literária no decorrer do processo de afirmação
social destes agentes e como se dá a relação entre as
funções por eles desempenhadas no espaço do poder
político do Maranhão? Qual a relação existente entre
suas obras e as posições ocupadas socialmente?
Para a problematização destas questões, fizemos uso basicamente do que podemos tratar por
duas dimensões sociológicas. Uma mais voltada à
1

Utilizamos a noção de “entradas na literatura” como uma adaptação à perspectiva elaborada por Michel Offerlé de “entradas na política”, e desenvolvida por Eliana Reis. Como bem esclarece esta autora, este recurso nos permite
apreender as mutações e transfigurações dos militantes na diversidade de
sites de interação ao longo da vida dos agentes, como também as estratégias
de reconversão dos domínios nos quais eles investem, tomando as condições
de origem e os trunfos acumulados nos movimentos iniciais e considerando
as posições e os trajetos ocupados ao longo do trajeto” (REIS, 2007, p 58).
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A LITERATURA COMO POLÍTICA: TRANSIÇÃO ENTRE

Editora IFMA

Maranhão. Importa-nos a investigação sobre os cri-

perspectiva sociográfica, atenta à mensuração das

à segunda dimensão, em semelhante grau de impor-

variáveis sociais, políticas e culturais, ou seja, do

tância e sob a mesma ressalva, têm-se destacado os

conjunto de informações sobre as características so-

trabalhos desenvolvidos pelo que tem sido chamado

ciais dos agentes (propriedades, atributos, trunfos,

de “antropologia da política”. Pretendemos neste tra-

etc.) sujeitas à quantificação, portanto, interessa-

balho uma diligente apropriação de referenciais analíticos desenvolvidos em ambas agendas de pesquisa.
Apropriando-nos

do

referencial

analítico

e simbolicamente como superiores aos demais. A ou-

desenvolvido por Pierre Bourdieu, importa-nos a

tra preocupada com as interações interindividuais

investigação das questões apresentadas no início

em torno das redes de relações e contatos que um

através da percepção das posições ocupadas pelos

conjunto de agentes estabelece entre si e os vínculos

agentes no bojo de uma estrutura social determina-

afetivos e mediações que se estabelecem através do

da, analisando- se a relação entre o volume dos ca-
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encadeamento destas relações, criando possibilida-
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composição de uma minoria, reconhecidos material

des de deslocamento no interior de um espaço social
a partir destes vínculos e aproximações sociais. Em
outros termos, a relação entre a ascensão e ocupação de posições de destaque nos domínios político
e intelectual e o conjunto de elos administrados no
interior de um universo social específico.
A primeira dimensão, relativa à composição
mensurável dos critérios de seleção de “elites”, vem
sendo investigada, reservadas as críticas às fragilidades e problemas gerados por este tipo de “mutilação”
das ciências sociais, principalmente, pelos trabalhos
desenvolvidos no bojo da sociologia política. Quanto

pitais (recursos, competências, qualidades etc.) que
possuem em suas modalidades variadas (econômico,
cultural, social), considerando-os relacionalmente, e
que, portanto, lhes possibilita o acesso a determinadas posições e orienta, relativamente, suas tomadas
de posição no interior de um espaço de lutas, assim
caracterizado pela dinâmica de concorrências em
torno de estratégias2 de conservação ou transformação das estruturas sociais, alimentadas pela desigual
distribuição dos recursos entre os agentes.
2

Para Bourdieu, a noção de estratégia não diz respeito a um cálculo sistemático, mas à relação – também não plenamente inconsciente – entre as
disposições incorporadas ao longo das trajetórias dos agentes e o que está
em jogo no espaço social em que está inserido.

Editora IFMA

to histórico permitem a determinados indivíduos a
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da nas competências que em determinado momen-

habitado pelos agentes, sendo possível apreender

re o inverso, um processo de ascensão econômica e

suas “origens” como continuidades de seus ascen-

social (empreendimentos empresariais, investimen-

dentes, ou como adaptação a novos projetos de re-

tos escolares, etc.) e o investimento do capital acu-

produção familiar, passíveis aos condicionamentos

mulado na atuação política e intelectual, possibili-

objetivos de sua realização. Disto decorre a impor-

tando-lhes o acesso a postos públicos mais elevados

tância das heranças do grupo familiar a que perten-

ou mesmo pela posse de trunfos valorizados em pe-

cem3, conjugadas a um processo de inculcação, por

ríodos de crise política5 (exílios, engajamento etc.) e,

vezes expresso pelo sentimento de “pertencimento”

em decorrência desses, a aquisição da capacidade de

ou “rejeição” a determinados espaços ou atividades.

falar em nome de questões “nacionais” (através de

Outro aspecto relevante que se manifesta neste pro-

experiências e contatos qualificados em outros esta-

cesso é sua complementaridade com os investimen-

dos e no exterior), fazendo a ponte entre as “regiões”

tos escolares destes agentes.

mais “centrais” e a “local” quanto à pauta cultural,

Instituto Federal do Maranhão
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O que está em jogo, em alguns casos, é a ligação existente entre as expectativas dos grupos familiares a que pertencem e seus projetos de reprodução de um certo capital simbólico herdado em um
contexto específico. Quanto a estes, foi-nos possível

conseguindo ascender socialmente e usufruir eleva-

13

do reconhecimento intelectual chegando a ocupar
postos públicos medianos. Em todos os casos acompanham-se os rearranjos faccionais (LANDÉ, 1977)
que se estabelecem no universo analisado6.

demonstrar, através de microanálises de alguns ca-

O período de ingresso desses agentes na car-

sos exemplares, uma estreita relação entre o proces-

reira literária, consagrado pela historiografia e críti-

so de declínio político e desclassificação social en-

ca literária “local” ao surgimento da “geração” pre-

frentada por seus grupos familiares e a reconversão

4

A exemplo do que se encontra nos trabalhos realizados por Sergio Miceli
(Cf. MICELI, 2003).

5

Conforme observado por Eliana Reis, “a extraordinariedade dos períodos
de crises políticas permite a emergência de novos recursos e repertórios de
mobilização” (REIS, 2007, p.19).

6

Em nível “local”, esta correlação encontra-se analisada no capítulo 4 deste
trabalho.

dos capitais herdados (notoriedade, relações sociais
3

Neste ponto se apresenta uma das dificuldades e fragilidades deste trabalho, pois entre as fontes que utilizamos para a constituição dos perfis sociais dos 37 casos em análise, poucas exploram em profundidade este tipo
de informação, atendo-se geralmente às características mais “individuais”
dos “biografados”.

Editora IFMA

etc.) para a atuação literária4; em outros casos, ocor-
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Está sempre em processo este terreno desigual

ainda - além dos autores que o reivindicam, ou mes-

arranjos faccionais. Presencia- se, em 1945, a derro-

mo são incluídos no restrito “panteão” modernis-

cada do grupo “oligárquico” capitaneado por Maga-

ta maranhense - outros agentes que, privados das

lhães de Almeida e o início do período que a historio-

honrarias consagradas a este “movimento” - qua-

grafia “local” denominaria “vitorinismo”, expressão

se sempre resumido aos nomes de Ferreira Gullar,

estigmatizante que designaria o predomínio do ce-

Bandeira Tribuzi, Lucy Teixeira e Lago Burnett – se

nário político estadual por outra coalizão (BOISSE-

afirmam pela reivindicação de outros recursos e re-

VAIN, 2003) “oligárquica”, agora liderada pelo então

ferenciais, diversificando os espaços e as estratégias

senador Vitorino Freire (PSD – 1945/1965). No bojo

de afirmação “intelectual”, principalmente, em tor-

destas transformações e pretendendo fazer frente

no da literatura.

ao estabelecimento “vitorinista”, instaura-se, neste

Subscreve-se na história social dos agentes que
constituem este espaço literário um sistema de posições sociais que extrapola a ideia de “geração”, embora ela possa também por vezes ser acionada como
um referencial distintivo no seu interior. Conforme
veremos, não são poucos os momentos de inflexão
conjuntural pelo qual passam estes agentes, que acionarão nesses períodos todos os recursos disponíveis
para manterem-se vinculados às frações dirigentes.
Parafraseando Pécaut (1990): a unidade quando conveniente, dissidências quando necessário.

período, a aliança política intitulada por “Oposições
Coligadas”, agrupando em torno de si diversos partidos e “intelectuais” que atuariam, principalmente,
através da publicação de livros e jornais, reivindicando para si a tarefa “libertadora” do Maranhão,
“pondo fim à oligarquia que estimulava o atraso do
estado” (CRUZ, 2003, p. 44). Entre estes “intelectuais”
e os espaços de atuação mencionados, destacam-se
Neiva Moreira (à frente do Jornal do Povo), Lino Rodrigues Machado (que viria a ser um dos principais
líderes da chamada “Greve de 51”8 e dirigia o jornal
O Combate) e Ribamar Bogéa (proprietário do Jornal

Às voltas com a série de transformações

Pequeno). Também contribuíram com esse “movi-

políticas ocorridas em âmbito nacional, no Maranhão

mento” através da literatura Bernardo Coelho de Al-

7

8

A respeito do “modernismo” no Maranhão e seus nomes “consagrados”, ver
Cruz (2003); Corrêa (1989; 2001).

Editora IFMA

conclui-se o chamado “Estado Novo” sob novos

Movimento liderado pelas “Oposições Coligadas” contra a posse de Eugênio Barros – apoiado por Vitorino Freire (PSD) - ao cargo de Governador do Maranhão.
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cursora do “modernismo” no Maranhão7, congrega

meida, José Louzeiro, Bandeira Tribuzi, José Chagas,

res cujo “passado áureo”, compreendido analitica-

para citar apenas os nomes de maior destaque e que

mente como “capital de notoriedade” e o “capital de

mais nos importam para esta pesquisa, seja por in-

relações sociais” é reconvertido e utilizado estrategi-

serirem-se entre os casos analisados, seja por consti-

camente para a atuação intelectual amparada pela

tuírem-se em personagens importantes na trajetória

máquina pública. Cumpre-se aqui, reservadas suas

dos agentes em pauta.

peculiaridades, algumas características sociais do

Instituto Federal do Maranhão
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de atuação que extrapolam o que se poderia consi-

a rentabilidade do capital de relações
sociais depende, no limite, das exigên-

derar de exclusividade literária: a imprensa, que se

cias do trabalho de dominação – ou seja,

constitui no principal veículo de divulgação e toma-

de fatores externos à lógica interna do

das de posição, e a política, cujos órgãos vinculados à

funcionamento desse mesmo capital -,
que tendem a encaixar os filhos dos ‘pa-

cultura se estabeleceram como instâncias privilegia-

rentes pobres’ [da oligarquia] nos postos

das de sobrevivência pessoal e fomento à produção

que estavam sendo abertos e cujo acesso

e publicação de suas obras.
Não possuindo formas de recrutamento e mecanismos de consagração autônomos, bem como a
constituição de instituições ligadas à produção especificamente literária, recorriam às possibilidades

Editora IFMA
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período mantêm uma relação direta com domínios

universo analisado por Miceli (2001), a saber, que

estava de todo vedado aos agentes das
demais classes (MICELI, 2001, p. 23).

A análise dos perfis dos agentes que ingressaram na carreira literária durante o período em pauta nos possibilita, portanto, apreender os condicio-

ensejadas pelas posições ocupadas, principalmen-

nantes sociais da atuação literária em um espaço de

te nos órgãos públicos vinculados à cultura para a

concorrências, cujas condições prescindem de um

publicação de suas obras e dos grupos a que se vin-

aparelho de celebração autônomo e se caracteriza

culavam. Observa-se em vários casos que muitas

por sua relativa porosidade e interseção com outros

destas posições ocupadas na administração pública

domínios, implicando em uma relação de imbrica-

devem-se às relações políticas herdadas de familia-

mento entre múltiplas lógicas e espaços de atuação.

17
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As posições ocupadas pelos escritores neste

A opção por este recorte empírico (escritores

conjunto de escritores que, além de situados histo-

maranhenses que ingressaram na carreira literária

ricamente, vinculam-se estética e, em alguns casos,

entre os anos de 1945 e 1964) se deu primeiramen-

geracionalmente, somando-se em 37 o número de

te pela necessidade de seleção de um número mais

agentes analisados10.

reduzido de casos a serem analisados (possuímos
Importa-nos aqui a construção do que pode-

lho monográfico. Conjugado a este princípio, o mais

mos chamar de uma topografia social do espaço lite-

Editora IFMA
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estratégias e condições de acesso ao exercício literário em um período histórico de transformações conjunturais importantes nacionalmente e cujos efeitos
“locais” tomam formas de novas coalizões, possibilitando-nos a análise das lógicas de inserção de novos
perfis sociais no processo de afirmação de elites intelectuais no Maranhão.
A partir da observação de padrões sociais e
lógicas de adesões presentes no referido banco de
dados, identificamos e recortamos um conjunto de

rário maranhense. Isto implica na análise da estrutura das posições diferenciadas estabelecidas entre
os agentes e instituições, competindo no interior de
um espaço de lutas em torno da literatura. A constituição deste terreno social e da configuração promovida por seus “acidentes” enseja ainda a justificação
das opções metodológicas que presidiram a delimitação do universo social analisado e a apresentação
dos principais obstáculos epistemológicos e empíricos enfrentados para sua realização.

agentes, primeiro pelo período de ingresso na car-

Com esse intuito, utilizamos como principal

reira literária e complementarmente pela identifica-

ferramenta de análise o método prosopográfico, que

ção do trabalho de auto-representação e inter-reco-

consiste, em sua formulação mais básica em

nhecimentos acionados por eles, constituindo-se um
9

Observe-se que apesar de alguns não terem nascido no Maranhão, são identificados como maranhenses nos repertórios biográficos obtidos, dadas sua
longa vivência e produção literária neste estado. São os casos de Clóvis Pereira Ramos, José Francisco das Chagas e Olavo Alexandrino Correia Lima.

10 Ressaltamos que não é nossa intenção dar conta de todos os nomes que
porventura se reivindiquem ou foram inseridos pela crítica e historiografia local na categoria de escritores, ou que tenham atuado como literatos neste período, limitamo-nos à análise dos casos que já pertenciam ao
mencionado banco de dados mais amplo e que atendiam às nossas opções
metodológicas para a delimitação do universo a ser analisado.

Editora IFMA

ses9), dadas as condições de realização de um trabaimportante, foi a possibilidade de analisarmos as
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A CONSTITUIÇÃO DAS VARIÁVEIS
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um banco de dados sobre 118 escritores maranhen-

Editora IFMA

Concluída esta etapa mais “operacional” da
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coleta de dados, que inclui a construção de quadros
sinópticos a partir das informações biográficas recolhidas, passamos à investigação das características
comuns entre os agentes e a elaboração de seus perfis sociais. Como observa Charle, este método oferece
o risco ao pesquisador de incorrer em uma espécie
de “ilusão das fontes”, tomando as delimitações e seleções sociais de que são reflexo pela própria realidade pronta, confundindo “o método com seu fim”,
esquecendo-se que “ele [o pesquisador] sempre exa-

tão, identificar os processos de definição dos agentes
e grupos através de suas propriedades sociais e construção de imagens acionadas reciprocamente, cujos
valores foram quantificados e qualificados de forma
relacional, sem perder de vista os “limites das estruturas a priori aos dados” (NERIS, p. 46).
Desta forma, reunimos uma quantidade representativa de variáveis sobre as características sociais
dos agentes (escolaridade, profissão, cargos públicos
ocupados etc.) que compõem o universo em pauta,
no intuito de investigar sua multiposicionalidade, dimensões e princípios de hierarquização, analisados
a partir dos investimentos feitos no âmbito cultural,
político, de relações sociais e de parentesco, bem
como as variações em suas tomadas de posição ao
longo do período analisado. Este recurso pôde nos

mina apenas uma fração da realidade, em função

indicar os condicionantes sociais para as posições

das fontes que escolheu e dos limites do seu próprio

ocupadas pelos agentes em um período específico

questionário biográfico” (CHARLE, 2006, p. 45). Ain-

e suas estratégias de afirmação por inserções e for-

da quanto à marca do pesquisador, deve-se deixar

mas de atuação nos grupos, instituições, “movimen-

claro que “a utilização da prosopografia encontra-se

tos” e facções políticas em disputas que configuram

estritamente relacionada às questões orientadoras

o período entre os anos de 1945 e 1964. Os agentes

da pesquisa, ao modelo de construção conceitual,

analisados passam então a ser definidos a partir das

através do qual define o que é tomado enquanto ob-

posições que ocupam neste espaço de relações so-

Editora IFMA

se (CHARLE, 2006, p. 41).

jeto digno de interesse” (NERIS, 2009). Buscou-se, en-
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definir uma população a partir de um
ou vários critérios e estabelecer, a partir dela, um questionário biográfico
cujos diferentes critérios e variáveis
servirão à descrição de uma dinâmica
social privada, pública, ou mesmo cultural, ideológica ou política, segundo a
população ou o questionário em análi-

ciais e seus pólos de dominação, o que nos permitiu

tido de apreender os diferentes usos dos recursos so[...] a estruturação das relações (de
supremacia e subordinação, distância
e proximidade, complementaridade
e antagonismo) que vigoram, em determinado momento entre os agentes
e as instituições – artistas maiores e
menores, escolas e revistas, salões e
tertúlias, academias e galerias – competindo pela legitimidade artística
(WACQUANT, 2005, p. 118)

ciais que possuíam estes agentes, como estratégias
de inserção e afirmação literária. Contudo, tratando-se de condições de grande porosidade entre os
domínios político e intelectual, cujo trânsito é pouco
obstruído por forças internas autônomas na forma
de princípios próprios de legitimação e “mecanismos de censura a pautas exógenas”, estes diferentes
usos prescindem da “necessidade imediata reconversão de um domínio para o outro”, portanto, se-

dutos gerada por esta “estrutura de relações”, tal

Reis aos diferentes recursos (herdados ou adquiri-

22

como observada no trecho reproduzido acima, não

dos) que possuíam os agentes que analisara (REIS,

23

se baseia em uma relação direta entre o subcampo

2001, 2007), e tratando-se de semelhantes contextos,

de produção restrita e o campo de produção genera-

tomaremos esta circulação entre domínios pela no-

lizada, como continuaria Wacquant, posto que, nes-

ção de “papéis que são endossados e que solicitam

te contexto, não podemos afirmar, como Gisèle Sa-

dos seus protagonistas o desenvolvimento de habi-

piro, ao analisar o nascimento do campo intelectual

lidades prescritas para o trânsito entre linguagens e

francês, que “o modelo é aquele do artista desem-

domínios, assim como para o uso de lógicas multidi-

baraçado de todo constrangimento social, afora as

mensionais” (REIS, 2007. p. 58).
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melhantemente ao cuidado empregado por Eliana

Instituto Federal do Maranhão

No entanto, a hierarquia de produtores e pro-
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investigar
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A constituição das variáveis se orienta no sen-

exigências de sua arte” (SAPIRO, 2004, p. 95). Aqui,

Para a construção do que trataremos por es-

inexistente a relativa autonomia das condições de

paço literário e análise das estratégias de afirmação,

produção literária, são outros os critérios e estraté-

disputas e repertórios acionados neste processo,

gias que constituem as práticas sociais de atuação

constituíram-se em importantes fontes para obten-

neste domínio.

ção de dados relativos a estes agentes, as publicações

biográficas promovidas por instituições dedicadas à

ção generalizada entre os vários domínios de atuação

consagração de personagens que se “destacaram” no

destes agentes em torno da produção cultural e da

cenário intelectual maranhense, como a Academia

atuação política, deixando em aberto “o problema da

Maranhense de Letras e o Instituto Histórico e Geo-

passagem de uma lógica de produção e de legitima-

gráfico do Maranhão. Além destes, recolhemos infor-

ção específica para o universo da ‘cultura’ e da ‘polí-

mações de biografias, livros de memórias, prefácios,

tica’ em geral” (CORADINI, 2003, p. 127). Embora esta

antologias, sites particulares ou institucionais, en-

noção de “intelectual” possa abarcar – pela forma

Instituto Federal do Maranhão
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acadêmicos que nos auxiliaram no mapeamento e
caracterização historiográfica do período em pauta
e o conhecimento dos “pares geracionais”, que cons-

como a delimitamos aqui – a todos os que se envolveram com os mais diversos segmentos “culturais”,
para os limites deste trabalho tomaremos os agentes
privilegiando suas atuações enquanto escritores12.

tituem os casos em análise11. Ainda a partir destes

Cabe observar que, inserindo-se o presente

trabalhos pudemos cotejar discursos de posse, ho-

trabalho entre os estudos sobre os condicionantes

menagens, artigos, e perceber algumas adesões ou

sociais dos processos de seleção de elites culturais,

oposições e suas ligações por parentesco, amizade

o uso da noção de “intelectuais”, embora sugira uma

ou política entre os nomes a que se vinculavam.

consideração desta camada social como objeto de

Considerando-se a ausência de universos so-

estudo, é tratada aqui apenas como tema empírico,

ciais com lógicas de funcionamento relativamen-

tomando, isto sim, por objeto de análise “os recur-

te autônomas, instâncias de consagração e capitais

sos e princípios de legitimação que estruturam suas

específicos e, consequentemente, a inexistência de

práticas e, inclusive, suas relações com as demais ca-

subcampos de produção cultural também específicos,

tegorias sociais, não necessariamente dominantes”

dentre eles o literário, optamos pelo uso da noção de

(CORADINI 2008, p. 14).

“intelectuais” pretendendo assim remeter à associa11 As fontes para a construção dos repertórios biográficos utilizados seguem
listadas no final deste trabalho.

12 Muitos dos agentes aqui analisados atuaram, além da produção literária,
através do teatro, cinema, artes plásticas, música e outras formas de produção “cultural”. Pretendemos que esta variedade de formas de atuação
seja objeto de estudo posterior.
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culturais de que participaram e alguns trabalhos
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trevistas, materiais produzidos pelos “movimentos”

a partir dos materiais diversos13 já mencionados,

e suas interseções com o espaço do poder político.

nos permitiu fazer um uso da noção de “geração”

Desenvolve-se aqui a análise da relação entre as ori-

evitando a mera reprodução dos enquadramen-

gens sociais, as profissões que exerceram, os graus

tos prévios baseados em princípios cronológicos,

de escolarização, além de outras variáveis, e as dis-

“ideológicos”, de parentesco ou - principalmente

posições dos agentes a atuarem neste espaço literário

em se tratando de personagens que atuaram atra-

imbricado a outros domínios – principalmente o po-

vés da literatura - estilísticos, nos possibilitando

lítico – e que, por se caracterizar enquanto espaço de

uma apreensão relacional destes acionamentos

disputas conforma possibilidades diferenciadas de

“geracionais”: é o próprio jogo que nomeia e de-

atuação, condicionadas pelas características sociais

limita os grupos em disputa, e, até onde pudemos
observar, apreendemos destes os reconhecimentos
de seu “tempo”, as relações sociais, os repertórios e
principalmente seus “pares” e “adversários”.

dessemelhantes entre os agentes. Assim, a partir de
suas múltiplas posições e lógicas de atuação, analisamos a correspondência entre a estrutura das relações objetivas (entre produtores e espaço de produ-
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ção) e subjetivas, investigando os alcances – e limites

Outrossim, pretendemos deslindar, a partir da

– da relação entre as posições ocupadas em um espa-

análise dos perfis sociais aqui construídos, os condi-

ço social geográfica e historicamente delimitado e as

cionantes vinculados às heranças familiares (patri-

disposições incorporadas pelos agentes para deter-

mônio econômico, político, de relações sociais) e às

minadas tomadas de posição em torno da literatura.

carreiras literárias desses agentes, analisando sua
influência sobre a atuação e desempenho, posições
ocupadas, disposições e tomadas de posição atra13 Esta diversidade diz respeito não apenas ao gênero de produção, mas, consequentemente, ao tipo de informação que eles nos fornecem. Assim, os dados obtidos a partir de biografias, entrevistas e memórias, para citar alguns
exemplos, são trabalhados separadamente, considerando-se a diversidade
de estratégias utilizadas a partir destes diferentes gêneros de produção,
que nos fornece indícios importantes sobre as posições sociais que ocupam
seus protagonistas e produtores em determinado momento. Exemplo deste
tratamento diferenciado das fontes pode ser observado em Miceli (2001).

Editora IFMA

vés da atuação desses agentes no domínio literário
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O levantamento inicial dos dados biográficos

Para a análise da relação entre a posse de determinados recursos sociais, os investimentos estratégicos realizados por estes agentes e suas diferentes
posições ocupadas no interregno das redefinições
faccionais, reunimos um volume razoável de fontes
biográficas no intuito de reconstituir o conjunto das
estratégias, complementares e cronologicamente ar-

ticuladas, realizadas entre as diferentes “gerações” e

cos em jogo está intimamente ligado a quem os pos-

no decorrer das trajetórias destes agentes. No entan-

sui e ao grupo social a que pertencem estes agentes,

to, em decorrência das limitações relativas às fontes

o que também justifica a importância das relações

que utilizamos para a realização deste trabalho, não

sociais identificada nesta pesquisa e o quanto isto in-

pretendemos dar conta de uma análise rigorosa de

terfere nos deslocamentos operados neste contexto.

de suas carreiras literárias. Importa-nos aqui, prioEditora IFMA

ritariamente, a análise das relações sociais estabelecidas por estes agentes entre os domínios político e
literário no período entre 1945 e 1964. Dito de forma
sintética, o que se pretende é uma análise orientada
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esclarece Eliana Reis: “esta noção operacionaliza-
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em perspectiva processual e diacrônica, conforme
da no sentido de apreender diferentes momentos e
tipos de atuação [...] os domínios sociais nos quais
os agentes se inserem, os recursos que acionam e
as identificações que constituem e desfazem”. Ainda seguindo suas orientações, pretendemos somar a
esta um estudo sincrônico, “no intuito de observar os
deslocamentos e os atributos jogados pelos agentes
nas suas arenas de disputa” (REIS, 2007, p. 57).

A mobilidade destes agentes está, portanto, intimamente relacionada aos laços pessoais, às trocas
de favores e reciprocidades, na lealdade pessoal, ou
seja, estes vínculos estruturantes da vida social funcionam através da mediação de uma rede de relações
que ligam os diversos domínios e segmentos sociais.
Além disso, recorremos à análise comparativa entre
os diferentes perfis sociais e da dinâmica de lutas sob
um plano “longitudinal e diacrônico” (REIS, 2007, p.
13), no intuito de perceber o sistema de desvios (BOURDIEU, 1989) em que se inserem os agentes analisados.

A ECONOMIA DO TRABALHO
Embora dividida em quatro capítulos, estes
atendem a um encadeamento orientado a partir do
plano mais geral das condições sociais que estruturam o espaço de atuação dos agentes, ao mais parti-

Ocorre ainda que, dada a incipiente institucio-

cular, em que se pode analisar melhor suas estraté-

nalização do universo analisado, identifica-se nesta

gias de afirmação e as características dos diferentes

pesquisa uma forte pessoalização dos recursos so-

perfis sociais em relação às posições que ocupam

ciais, o que significa que o peso dos capitais simbóli-

no espaço literário. Assim, podemos perceber com

Editora IFMA

em alguns pontos de inflexão (HUGES, 2006), ao longo
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suas trajetórias, concentrando-nos mais detidamente

maior clareza as condições sociais de consagração

cristalização biográfica de alguns letrados, caracte-

de um conjunto de agentes que ingressaram na car-

rizadas pela dependência e possibilidades de inser-

reira literária entre os anos de 1945 e 1964.

ção de no domínio político. Neste processo, analisa-

O primeiro capítulo, intitulado Referencial de

mos as relações existentes entre as características

análise, ou, sobre como buscamos os instrumentos ade-

da produção literária dos agentes, suas inserções em

quados para a boa pintura do medíocre, é uma apre-

“movimentos” culturais e as posições ocupadas no

sentação das orientações teóricas e metodológicos

espaço social.
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ramentas analíticas utilizadas para o seu tratamento.
No segundo capítulo, Situação espacial e diferenciação social, o foco recai sobre as condições sociais de ingresso na carreira literária durante o período proposto, a partir das possibilidades de acesso
a recursos valorizados no universo social em análi-

O quarto e último capítulo, A literatura como

de ação e consagração na arena política maranhense,

Editora IFMA
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critérios de demarcação do objeto de análise e as fer-

analisando a multidimensionalidade dos recursos in-
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política: transição entre domínios, pretende demonstrar o exercício literário como importante modalidade

vestidos e dos princípios de legitimação que estruturam as práticas dos agentes em disputa, inseridos no

se. Para tanto, utilizando-nos do método prosopográ-

espaço de posições e disputas construído ao longo do

fico, elaboramos indicadores que nos possibilitaram

trabalho. Igualmente, enfocamos a importância das

analisar relações determinantes entre as diferentes

relações pessoais e o entrelaçamento dos repertórios

propriedades sociais dos agentes a partir das possi-

de atuação nos domínios político e literário. Cabe ain-

bilidades e necessidades de acesso àqueles recursos

da observar que ao longo dos capítulos 2, 3 e 4, apon-

e as posições ocupadas por eles a partir da identifica-

tamos resumidamente algumas características de

ção de seus perfis sociais.

casos exemplares das dinâmicas sociais discutidas,

O terceiro capítulo Atuação intelectual e estra-

com isso, intencionamos a demonstração das lógicas

tégias de afirmação, demonstra as relações de hete-

sociais que se encontram na base do processo de con-

ronomia existentes no processo de consagração e

sagração de um conjunto de agentes.
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Editora IFMA

que balizaram esta pesquisa. Expõe-se, portanto, os

Se, como observa Louis Pinto, para a maioria
dos sociólogos a sociologia da literatura é considerada como atividade periférica, muito embora não o
tenha sido para um dos grandes expoentes das ciências sociais no século XX, o que diremos ao se tratar da sociologia de uma literatura situada em um
estado periférico de um país periférico? Atendendo
à “tradição” do interesse pelas “grandes questões”
mais “urgentes” e “prioritárias”, certamente, mesmo
entre os cientistas sociais em condições igualmente
periféricas – talvez principalmente entre estes, encontraremos uma grande maioria de adeptos da consideração de que este é um objeto de “pouco valor”
sociológico. Porém, como o próprio autor se encarrega de esclarecer quanto à importância dedicada por
Bourdieu às relações sociais em torno da literatura,
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“O instrumento de medida acaba sempre sendo uma teoria, e é preciso compreender que o microscópio é um prolongamento mais do espírito que do
olho” (BACHELARD, G. A formação do
espírito científico).
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REFERENCIAL DE ANÁLISE, OU,
SOBRE COMO BUSCAMOS OS
INSTRUMENTOS ADEQUADOS PARA
A BOA PINTURA DO MEDÍOCRE

“o que está em causa é bem mais do que um gosto

ções” (HEINICH, 2008, p. 28). Embora a autora esteja

individual pelas coisas gratuitas, é uma concepção

tratando da produção artística no sentido genérico,

da sociologia e do ofício de sociólogo, segundo a qual

as observações por ela feitas servem-nos bem para

a unidade do método e a unidade da postura intelec-

delinear os parâmetros subjacentes ao tratamento

tual têm primazia sobre todas as divisões sociais dos

da literatura como o “ponto de chegada” das rela-

objetos e das disciplinas” (PINTO, 2000, p. 65).

ções sociais constituintes do universo em análise.

O ponto de vista que adotamos com respeito à

A LITERATURA COMO SOCIEDADE
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sadores surgida nos anos 60 interessados pelos estudos de “sociologia da arte”, cuja problemática não
mais se voltava para a relação entre arte e sociedade
(primeira geração), ou para a arte na sociedade (segunda geração), mas passaram a considerar a arte
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lie Heinich ao tratar da “terceira geração” de pesqui-

Fonte: (HEINICH, 2008, adaptado).

como sociedade, levando em conta o “conjunto das

É indissociável a relação entre metodologia

interações dos autores, das instituições, dos objetos,

de trabalho e referencial teórico. Desta forma,

evoluindo juntos de modo a fazer existir o que cha-

são intrínsecos o manuseio técnico do material

mamos comumente ‘arte’”. Assim, “a arte não é mais

“empírico” e as opções “teóricas” assimiladas para

o ponto de partida do questionamento mas o ponto

a construção do objeto, impondo-se, portanto,

de chegada”, operando uma ruptura com as aborda-

nesta construção analítica, os recursos técnicos e

gens “internalistas”, centradas nas obras, e externa-

metodológicos adequados para o recolhimento dos

listas, centradas nos contextos. Igualmente relevante

dados. Em outros termos, e de forma mais precisa,

é a substituição das “grandes discussões metafísicas”

“é somente em função de um corpo de hipóteses

exemplificadas pelos pares de oposições “arte pura”

derivado de um conjunto de pressuposições teóricas

ou “arte engajada”, valores essenciais ou o gosto

que um dado empírico qualquer pode funcionar

relativo das obras, pelo “estudo concreto das situa-

como prova” (BOURDIEU, 2003, p. 24).
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literatura pode ser traduzido nas palavras de Natha-

processo único, resta ao pesquisador o problema

à observação, não menos irônica, feita por Pierre

quanto ao manuseio de ferramentas analíticas de-

Bourdieu ao introduzir na École de Hautes Études

senvolvidas em relação direta com universos sociais

en Sciences Sociales um seminário sobre a produção

distintos daquele sobre o qual se debruça. Buscamos,

científica, em que assim se expressa sobre a hierar-

no desenvolvimento deste trabalho, um cuidado ri-

quia dos objetos de análise:

goroso o quanto possível com os conceitos utilizados,

Editora IFMA

resistindo às inclinações dos usos normativistas das
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conceituações em ciências sociais. Nesse sentido,
atentos ao critério presente na obra de Norbert Elias,
Federico Neiburg observa que
as preocupações metateóricas são também empíricas: a crítica à capacidade
compreensiva de alguns conceitos é inseparável do estudo de sua gênese, pois há
uma relação constitutiva entre o sentido
dos conceitos e os mundos sociais nos
quais eles foram concebidos – nos quais
eles adquiriram os conteúdos que o sociólogo procura, ao mesmo tempo, entender e criticar (NEIBURG, 1999, p. 40).

Têm-se demasiada tendência a crer, em
ciências sociais, que a importância social ou política do objecto é por si mesma suficiente para dar fundamento à
importância do discurso que lhe é consagrado [...] O que conta, na realidade,
é a construção do objecto, e a eficácia
de um método de pensar nunca se manifesta tão bem como na sua capacidade de constituir objectos socialmente
insignificantes em objectos científicos
ou, o que é o mesmo, na sua capacidade de reconstruir cientificamente os
grandes objectos socialmente importantes, apreendendo-os de um ângulo
imprevisto (BOURDIEU, 2003, p.20).

Disto conclui-se que a importância da pesqui-

Portanto, o intuito deste capítulo é apresentar o

sa deve ser mensurada pela consistência teórica e

trabalho de apropriação destas ferramentas de análi-

dos procedimentos metodológicos rigorosamente

se de forma sistematizada, pondo à vista os obstáculos

acionados e não no objeto empírico em si, estando

empíricos e epistemológicos e as soluções buscadas

este sempre sujeito às condições da perspectiva teó-

para estes impasses que, de certa forma, balizaram a

rica adotada e, portanto, sensível a diferentes formu-

delimitação do objeto empírico que construímos.

lações analíticas. Quanto a estes dois aspectos, uma
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O título, um tanto zombeteiro, corresponde
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Sendo estes elementos constituintes de um

O fragmento acima, além de demarcar as “es-

ruptura operada epistemologicamente incorre tam-

truturas de dominação” como nosso objeto de aná-

bém na superação de um obstáculo que tem acom-

lise, também apresenta de antemão o objetivo que

panhado as Ciências Sociais em seus mais diversos

norteia as escolhas metodológicas desta pesquisa, ou

estudos: o da confluência entre as questões social-

seja, compreender a estrutura das posições ocupa-

mente constituídas e os problemas sociológicos a

das por agentes tomados a partir de uma categoria

elas relacionados. Pretendendo a superação deste

social específica, a de escritores. Portanto, impor-

impasse, nos orientamos segundo outra perspectiva

ta-nos aqui analisar os agentes envolvidos nas lu-

sociológica, assim resumida por Coradini:

tas simbólicas em torno da literatura no Maranhão,
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[...] um mesmo tema empírico pode
servir para a formulação e definição de
diferentes objetos, conforme a perspectiva em pauta, cuja vinculação entre si
não existe a priori. [...] em segundo lugar (como origem de um dos maiores
mal- entendidos no que tange aos estudos de elites), com a emergência de
esquemas analíticos, como aquele das
estruturas de capital e suas relações
com os “campos” e com os processos
de agrupamento (ver particularmente
BOURDIEU, 1984) e a retomada de determinadas premissas ou hipóteses contidas em autores como Weber e N. Elias,
dentre outros, o que está em pauta deixa de ser “as elites”, passando a ser as
estruturas de dominação, nas quais,
evidentemente, as posições dominantes
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relação entre tema empírico e objeto analítico. Esta
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to e do desenvolvimento de sua análise: trata-se da
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teadora de todo o processo de constituição do obje-

são ocupadas por determinadas categorias sociais (designadas ou não por “elites”). (CORADINI, 2008, p. 13).

investigando suas “armas utilizadas, as estratégias
postas em prática, levando em consideração não só
as relações de força entre as gerações e entre as classes sociais, mas também as representações dominantes” (LENOIR, 1996, p. 68), neste caso, associadas
à definição da atuação destes escritores nos interstícios entre os domínios político e intelectual.
Isto posto, segue a demonstração das opções
metodológicas adotadas para o tratamento das fontes que dispomos e os aportes conceituais que nos
apropriamos para sua análise. Cabe observar que,
diferenciando-se a lógica de apresentação da lógica
de construção e desenvolvimento da pesquisa, os tópicos que seguem não exprimem necessariamente
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primeira distinção se faz necessária, posto que nor-

um encadeamento unívoco de ambas, sendo expres-

tendesse ser mais uma versão sobre os episódios que

são de uma tentativa de aproximação do leitor com

abarcam o universo social em análise e as ilusões de

as soluções engendradas no bojo dos obstáculos en-

uma pretensa externalidade e neutralidade ante os

contrados na progressão deste trabalho.

efeitos de envolvimento com o objeto analisado, enca é a prática de um modelo de equilíbrio entre os
direção ao pleno distanciamento ou de outra abso-

var que as delimitações do objeto empírico raramen-

luta “heteronomia” pendente ao pleno envolvimento

te se dão de forma aleatória, ou, sendo um tanto mais

na relação entre pesquisador e objeto (ELIAS, 1999).
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tem este sempre “um objecto a conhecer, o mundo
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da primazia sobre o objeto analítico, há de se obser-

direto, desvinculada do acúmulo de experiências vividas ao longo da trajetória do pesquisador, afinal
social de que ele próprio é produto e, deste modo, há
todas as probabilidades de os problemas que põe a si

Para além desta relação mais intimista, há o
enfrentamento com a resistência à objetivação de
uma prática socialmente consagrada, como a literatura, mesmo no âmbito das ciências sociais, cujas

mesmo acerca desse mundo [...] sejam produto desse

raízes se prendem ainda às heranças de uma estética

mesmo objecto” (BOURDIEU, 2003, p. 34).

kantiana do gosto “puro”, para a qual o “desinteres-

Neste caso, confirma-se a regra. Porém, o esquema analítico de Pierre Bourdieu, nos forneceu
subsídios fundamentais para que operacionalizássemos esta pesquisa sob a égide de uma constante

se” se apresenta como “única garantia da qualidade
propriamente estética da contemplação”. Refiro-me à
análise do fenômeno literário distanciado da contraposição entre a adesão às lógicas da “representação”

vigilância na relação entre pesquisador e objeto,

e a crença, “através das representações e convenções

munindo-nos de recursos analíticos que nos permiti-

que a regulam”, nas “coisas representadas”, que re-

ram o esquivo entre a mera intervenção no jogo das

metem, respectivamente, à tendência dos intelectuais

disputas simbólicas através de um trabalho que pre-

e às exigências do “povo” (BOURDIEU, 2007, p.12-13).

Editora IFMA

extremos de uma pretensa “autonomia” absoluta em

Editora IFMA

Mesmo atendendo ao princípio epistemológico

raizados na trajetória do pesquisador. O que se bus-
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ENVOLVIMENTO E DISTANCIAMENTO NA
RELAÇÃO COM O OBJETO

Este distanciamento reivindicado e a com-

dê conta, nas palavras de Bourdieu, dos processos de

preensão da experiência literária como um fenôme-

interiorização da exterioridade e de exteriorização

no social, não devem ser tomados, no entanto, sob a

da interioridade, presente nas práticas sociais.

objetivar a relação objetivante”, desconsiderando
assim as relações imediatas nas quais se manifestam
os “sentidos desse mundo”; ou fenomenológica, que
Editora IFMA

pretenda “a apreensão do mundo como evidente”,
posto que, assim prosseguindo, excluiria a “questão
das possibilidades dessa experiência, a saber, a coincidência das estruturas objetivas e das estruturas
incorporadas que oferece a compreensão da ilusão
Instituto Federal do Maranhão
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imediata” (BOURDIEU, 2009, p. 43-45).
Pretendendo a apreensão das lógicas de classificação entre os agentes no interior de um espaço
de lutas elaborado analiticamente, faz-se necessário,
ainda segundo Pierre Bourdieu (2009), proceder a
uma dupla ruptura entre o objetivismo e o subjetivismo. O que se pretende é uma síntese entre uma postura inclinada à compreensão das estruturas sociais
à revelia da subjetividade, o que se poderia chamar
de um fisicalismo social e outra fenomenológica,
prioritária das representações psicológicas dos agen-

Foi-nos também de grande valia o pressuposto da realização de um ofício científico racional e
a necessidade de se pensar o real relacionalmente,
processo que acompanha uma inevitável desmistificação - sobre os pesquisadores e sua relação com
os objetos de pesquisa. Isto se deve, principalmente,
ao fato de nos oferecer condições epistemológicas
a um progressivo “desencantamento” – por vezes
perturbador – de algumas representações típicas de
uma “tradição” nas ciências sociais sobre o papel do
pesquisador e de outras socialmente reconhecidas
quanto à essência de certos objetos, fundamentalmente os considerados “artísticos” - tal como a literatura, que há muito serve à
tradição humanista, que gostaria de
fazer do sociólogo uma forma acabada
do ‘homem de bem’, porque se trata de
um objeto valorizante por si mesmo,
que interessa a priori a quem está familiarizado com os valores cultivados
(HEINICH, 2008, p. 12).

tes (BOURDIEU, 1989, p.9). Em lugar desta dicotomia

A referida postura de equilíbrio na relação com

buscamos a realização de um modelo analítico que

o objeto aplicada neste trabalho, a meio caminho en-

Editora IFMA

todo em detrimento do objeto analisado, “evitando
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forma de uma filiação objetivista, primando o mé-

que tenderia ao pleno distanciamento, e ao outro ex-

2005, p. 60). Outra observação presente, neste item,

tremo de absoluta heteronomia (ELIAS, 1998), o que

diz respeito ao exame das “lutas de classificação

por sua vez implicaria em uma postura plenamente

operadas pelos agentes sem abdicar dos instrumen-

comprometida com o objeto, se conjuga ainda às ob-

tos analíticos que permitam explicar as estratégias e

servações feitas por Bourdieu sobre a necessidade de

lógicas de classificação de si e dos outros e suas re-

ruptura com o “monoteísmo metodológico”, evitan-

lações com as posições no espaço construído analiti-

do as filiações e afiliações teóricas e metodológicas,

camente” (REIS, 2007, p. 32).

Editora IFMA

que implica, segundo ele, em conceder “à arrogância
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da ignorância a aparência de um fundamento metodológico”. Obviamente, mantendo, o quanto possível, uma vigilância constante sobre os usos de alguns
materiais (fontes) e técnicas, observando o “trabalho
social de construção do objeto pré-construído” e sua
pertinência e adequação ao que se pretendeu aqui
analisar (BOURDIEU, 2003, p. 25-28).

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE
DISPUTAS

Pretendemos, assim, esquivar-nos dos equívocos de acepção da escrita destes agentes à espécie
de uma autocriação da produção literária, que, reproduzindo a crítica feita por Bourdieu sobre uma
história da ciência tradicional, descreve o “processo
de perpetuação da [literatura] como uma espécie de
partenogênese, a [literatura] engendrando- se a si
própria, fora de qualquer intervenção do mundo social” (BOURDIEU, 2004, p. 20). Podemos dizer, sob o
risco de simplificação, que a escrita dos papéis se en-

Seguimos neste trabalho o princípio meto-

gendra nas práticas dos agentes, condicionadas pe-

dológico de que para a compreensão das posições

las relações objetivas que se estabelecem entre estes

e tomadas de posições de determinados agentes ou

e o conjunto de instituições em que se inserem, pois,

grupos é necessário aplicarmos o modo de pensar

“se é verdade que o real é relacional, pode acontecer

relacional, ou seja, compreendê-los a partir de sua

que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual

inserção em um espaço social de posições múltiplas,

eu julgo saber tudo, porque ela nada é fora das suas

situando “cada agente ou cada instituição em suas

relações com o todo” (BOURDIEU, 2003, p. 31).

Editora IFMA

relações objetivas com todos os outros” (BOURDIEU,
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tre uma ilusória postura resolutamente autônoma,

Este recurso metodológico sintetiza ainda uma

sua forma mais acabada no estruturalismo, que lhe

tomada de posição que pretende superar, além do

conferiu uma “aura de cientificidade”, no entanto,

modo de pensar substancialista - “que leva a tratar

cuja hermenêutica trataria as obras culturais “como

as atividades ou preferências próprias a certos indi-

estruturas estruturadas sem sujeito estruturante”

víduos ou a certos grupos de uma certa sociedade,

(BOURDIEU, 2005, p. 55).

espécie de essência biológica” (BOURDIEU, 2005, p.
Editora IFMA

17) - duas concepções bastante difundidas no seio
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das ciências sociais, principalmente, em se tratando de análises sobre a produção cultural (literatura,
arte, ciência etc.). Tal divisão operada entre duas
perspectivas, assim denominadas criticamente - e
não raro apenas superficialmente e com intuito depreciativo – de “internalista” e outra “externalista”.
Fazendo eco às observações feitas por Bourdieu, se
pode dizer, muito sucintamente, e apenas à guisa de
síntese de suas críticas a esses modelos explicativos,
que a primeira – internalista - que é assim denomi-

Há de ressaltar a formulação estruturalista de
Michel Foucault para sua análise das obras culturais,
com a elaboração da noção de “campo de possibilidades estratégicas”, ao passo que se propõe a uma
investigação rigorosa dos “livros” e das “obras” em
superação de qualquer perspectiva de unicidade e
continuidade, enfatizando que “não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância” (FOUCAULT,
1971, p. 21). No entanto, ainda afirmando, segundo
atesta Bourdieu, a “autonomia absoluta desse campo de possibilidades estratégicas, que ele chama de
episteme” (BOURDIEU, 2005, p. 57).

nada por tratar “as obras culturais [...] como signifi-

Quanto à segunda perspectiva analítica, de ca-

cações atemporais e formas puras que pedem uma

ráter “externalista”, se pode dizer, de forma igual-

leitura puramente interna e a-histórica, que exclui

mente resumida e incorrendo na repetição dos ris-

qualquer referência, tida como ‘redutora’ e ‘grossei-

cos de reducionismo, que baseia-se na vinculação

ra’, a determinações históricas ou a funções sociais”

direta entre as obras e as características sociais dos

(BOURDIEU, 2005, p. 55). Limitada a um estado de

seus autores. Tem entre seus principais trabalhos

doxa institucionalizada pelo sistema escolar, tem

aqueles levados a cabo por autores de orientação

Editora IFMA

substanciais, inscritas de uma vez por todas em uma
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em um determinado momento, como propriedades

estudos sobre as obras literárias, Lucien Goldmann

se marxista para além das determinações entre “su-

e Georges Lukacs, cujas ressonâncias também po-

perestruturas” e “infraestruturas”. Assim, em sua

dem ser percebidas no Brasil através das obras de

obra A Sociologia do Romance, pretende demonstrar

autores como Carlos Nelson Coutinho, Leandro Kon-

as relações intermediárias entre estes dois planos de

der e Michel Löwi14. Nesta abordagem, “pressupõe-

análise, destacando as correlações entre “a história

-se que compreender a obra é compreender a visão

da forma romanesca e a história da vida econômica

de mundo do grupo social que estaria sendo expres-

nas sociedades ocidentais” (GOLDMANN, 1976), e, ao

sa através do artista, agindo como uma espécie de

mesmo tempo, às relações entre a “visão de mundo

médium” (BOURDIEU, 2005, p. 59). A expectativa é,

de um grupo social e a estrutura literária de uma

em última instância, demonstrar a relação entre a

obra” (HEINICH, 2008, p. 32).

produção cultural, (literatura, música, ciência etc.) e

A ARTE E A SOCIEDADE

os interesses da classe social cujo autor está inserido.
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Nem sempre considerada a partir de uma
relação direta entre a “superestrutura”, determinada pelo Estado, e a “infraestrutura” material e
econômica de uma sociedade, esta perspectiva tem,
a partir da ontologia marxista “lukacsiana”, o mérito
de propor às análises literárias uma aplicação “sociológica”, “considerando que o ‘estilos de vida’ de
uma época é o que estabelece o liame entre as condições econômicas e a produção artística” (HEINICH,
2008, p. 31), o que se pode perceber claramente em
sua Teoria do Romance. De forma muito semelhante
14 Algumas destas leituras podem ser encontradas em Goldmann (1976);
Löwy (2005); Lukács (s.d.); Konder (2007).

Editora IFMA

o fará Lucien Goldmann, ao desenvolver uma análi-

Fonte: Heinich, 2008.

Tais observações não possuem qualquer intuito desvalorizador, mas se pretende com elas trazer à tona dois importantes referenciais teóricos
presentes na elaboração de uma categoria, que é
também, indissociavelmente, um recurso metodológico fundamental para o desenvolvimento deste
trabalho: a ideia de microcosmo literário. Através da
construção deste espaço de relações de força é que
pudemos analisar relacionalmente as estratégias

Instituto Federal do Maranhão
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marxista, entre os quais se destacam, em torno dos

de afirmação dos agentes (alianças, investimentos,

das disposições artísticas e, ao passo que critica as

recursos sociais acionados etc.) no interior deste es-

ilusões do “gosto puro e desinteressado”, demonstra

paço e sua relação dialética com as determinações

as correlações existentes entre as disposições incor-

externas a ele. Assim, pudemos compreender os con-

poradas e as possibilidades de inserção em determi-

dicionantes sociais das possibilidades de acesso aos

nados espaços sociais.

incorporadas (gosto, referências, práticas etc). SenEditora IFMA

do assim, observa Heinich referindo-se às pesquisas
realizadas por Bourdieu em superação ao princípio
econômico como único parâmetro de análise das relações entre a produção de bens culturais e a morfologia dos seus produtores e consumidores.
Instituto Federal do Maranhão
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[...] a tradicional escada ou pirâmide
das posições sociais, organizada segundo um eixo único determinado pelos
recursos econômicos, vai encontrar-se
‘dividida’ segundo dois eixos: o capital
econômico de um lado e, de outro, o
capital cultural, que se torna um fator
explicativo determinante. Parece, então, que o ‘amor pela arte’ prioritariamente à ‘frações dominadas da classe
dominante’ (de que fazem parte os intelectuais), são mais dotadas de capital cultural que de capital econômico
(HEINICH, 2008, p. 73-75).

A ênfase recai sobre as origens sociais como
parâmetro analítico do processo de incorporação

Quanto ao teor das obras, estas atendem às lutas travadas entre os agentes e instituições em torno
da produção literária no interior de um microcosmo
social que intermedia as determinações externas a
ele: é esta relação que dá existência ao fenômeno,
conforme as
mudanças nas relações entre escritores, entre defensores dos diferentes
gêneros (poesia, romance e teatro, por
exemplo) ou entre diferentes concepções artísticas (a arte pela arte e a arte
social, por exemplo), que aparecem,
por exemplo, por ocasião de uma mudança de regime político ou de uma crise econômica (BORDIEU, 2005, p. 61).

Recolhemos, então, uma série de informações
sobre a constituição social de um conjunto de agentes
e das instituições em que se inseriram como espaços
de atuação, no intuito de medirmos o grau de autonomia e heteronomia, ou seja, de refração às pressões
externas sofridas pelo microcosmo literário analisado em relação à política. Como observa Bourdieu,

Editora IFMA

ções econômicas, atendo-nos também às disposições
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bens simbólicos, para além da redução às determina-

Porém, para a compreensão da produção liEditora IFMA

terária a partir da relação de homologia entre a es-
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trutura das obras e a estrutura do campo literário,

respeito, observa Coradini que,
em condições periféricas, não haveria
processo histórico nessa situação de
relativa autonomização dos diferentes
‘campos’, as relações entre a constituição dos agentes, ou suas respectivas estruturas de capital e disposições, e as
tomadas de posição implicariam, em
graus mais elevados, outras lógicas sociais (CORADINI, 2003, p. 32).

e para a constatação de que as tomadas de posição

A elaboração analítica do espaço literário aqui

estariam determinadas pela estrutura das relações

realizada ampara-se nas abordagens desenvolvidas

objetivas entre os agentes, seria necessário que se

pelos autores supracitados, de forma a substituir a

configurasse, no contexto aqui analisado, um espaço

ênfase sobre as determinações entre posição social

de relativa autonomia da produção cultural, o que

de origem, destino social e tomadas de posição pelo

implica na existência de princípios de hierarquiza-

destaque à interseção e amálgamas das lógicas e es-

ção e concorrência próprios (BOURDIEU, 2002). No

paços de atuação dos agentes.

entanto, estudos como os desenvolvidos por CoradiPécaut (1990) e Sigal (1996), demonstram que em

ADESÕES, MEDIAÇÕES E INTERMEDIÁRIOS:
ENTRE O “LOCAL” E O “NACIONAL”

condições periféricas, tal como o lócus de análise

A fragilidade institucional e forte influência

deste trabalho, não se configura uma dada situação

das relações pessoais constituintes do universo anali-

que se poderia conceber como de relativa autonomia

sado, tornaram necessária a utilização de outro refe-

dos campos, implicando em diferentes processos de

rencial teórico que nos auxiliasse à análise das dinâ-

constituição dos agentes e suas relações com as insti-

micas sociais em seu nível mais pessoalizado, como a

tuições e as lógicas de concorrência entre si, amalga-

constituição de grupos, facções, quase-grupos, cliques

ni (2003), Grill e Reis (2010), Reis (2007), Neris (2009);

Editora IFMA

diretamente (BOURDIEU, 2004, p. 22).

madas entre diferentes domínios de atuação. A este
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o grau de autonomia de um campo tem
por indicador principal seu poder de
refração, de retradução, inversamente,
a heteronomia de um campo manifesta-se, essencialmente, pelo fato de que
os problemas exteriores, em especial
os problemas políticos, aí se exprimem

etc., variando entre diferentes modalidades de inser-

resoluções de problemas privados ou obtenção de

ção, duração no tempo, definição de objetivos, porém

bens tangíveis, em espaços carentes de instituciona-

constituindo-se todas elas em diferentes formas de

lizações formais com relação às instituições econô-

organizações de redes de relações fundadas em laços

micas, políticas, culturais etc.
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Badie e Hermet (1993), caracterizam-se, principal-

estados-nação em contextos “periféricos”, que pos-

mente, pela conformação dos artefatos históricos

sibilita a coexistência, a despeito do funcionamento

importados aos códigos “tradicionais” próprios da

das instituições nacionais (Judiciário, Parlamento,

dinâmica social dos contextos importadores. Este

Executivo etc.), de um conjunto de mecanismos de-

amálgama entre artefatos de uma história externa

nominados por Eric Wolf de instituições informais,

e suas apropriações a partir dos conflitos internos –

que seriam as mencionadas relações de parentesco,
amizade e de patrono-cliente (WOLF, 2003). De forma
uma crença nas instituições estatais como um arranjo bem acabado do ponto de vista político e econômico. Tais invenções têm origem no ocidente, sendo
posteriormente importadas pelos estados periféricos
– de um ponto de vista relacional - tal como ocorre
no Brasil. Portanto, no interior das estruturas burocráticas formais importadas do ocidente, sem que as
acompanhasse o ethos específico à história dos seus
locais de origem, criam-se e renovam-se uma série

que podem inclusive ter motivado a sua importação
– promove, como observa Reis “deslocamentos dos
sentidos, dos formatos, das representações e das posições dos agentes” (REIS, 2007, p. 45). Este processo
de dupla ruptura com a história endógena e exógena
promoveu nestes contextos periféricos a reprodução
constante de situações órfãs, embora “seu processo
de ocidentalização [remeta] muito mais à afirmação dos modelos centrais como ponto de referência,
como fontes ideais, aos quais as ‘dinâmicas órfãs’
não conseguem fugir” (REIS, 2007, p. 45).

de relações interpessoais à margem das estruturas

Em situações que se configuram enquanto

formais e constituintes de estruturas informais, em

campos culturais periféricos (SIGAL, 1996), as condi-

que as pessoas se ligam umas às outras em busca de

ções de acesso e importação destes modelos ociden-

Editora IFMA

Isto ocorre devido ao processo de formação dos

mais genérica, o que se pretende é a superação de
Instituto Federal do Maranhão

Estas dinâmicas órfãs, tal como analisadas por
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Editora IFMA

pessoais (amizade, clientelismo, patronagem etc).

agentes, tende a se constituir em “trunfo contunden-

voltados para a nação”, envolvidos com a criação e

te para a conquista ou manutenção de ‘posições de

funcionamento de instituições de caráter nacional (o

elite’” (REIS, 2007, p. 46). O papel exercido pelos “in-

mercado econômico, partidos políticos, a burocracia

telectuais”, dadas as suas possibilidades de importa-

estatal etc.), ou como o próprio autor prefere cha-

ção de temáticas e referências ocidentais (domínio

mar, “os aparatos políticos e econômicos” encarre-

de linguagens, códigos, pautas etc.) no processo de

gados do processo de desenvolvimento, no caso em

constituição das identidades “nacionais” ou “locais”,

que analisa, do México.

Editora IFMA

se apresenta como referência exemplar para a investigação das relações que se estabelecem entre a
“periferia” e o “centro”, relação que tende a se tornar ainda mais forte à medida que adentramos a
“periferia da periferia” em relação ao ocidente.
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A noção de mediação adotada para esta pesquisa se baseia nos trabalhos desenvolvidos por Eric
Wolf (2003) em que analisa o papel desempenhado
por alguns agentes na função de mediadores entre os
níveis “nacional” e “local”, atendendo a demandas
sociais em um determinado momento histórico. Sua
ênfase recai sobre a percepção de que a comunidade
e as instituições nacionais funcionam como “pontes
terminais” através de uma rede de intermediários
que agem entre as comunidades e as instituições
centrais. Neste processo, duas noções de grupos se

Importa-nos como apropriação para o desenvolvimento deste trabalho a percepção de Wolf
quanto ao papel social exercido por alguns agentes
que, pertencendo a “grupos voltados para a comunidade”, dela se destacavam fazendo uma ponte entre
a comunidade a que pertenciam e o sistema de relações institucionais mais altas, agindo, em síntese,
como intermediários entre a comunidade e um sistema mais amplo. Esta relação se faz importante pelo
nível “local” que caracteriza o lócus de atuação dos
agentes envolvidos nesta pesquisa, dentre os quais,
entretanto, alguns se destacam pelas possibilidades
de intermédio entre o contexto “local” e o “nacional”,
decorrente de algumas características sociais que os
distinguem e criam tais possibilidades de trânsito.

fazem fundamentais: “grupos voltados para a comu-

A identificação destes agentes mediadores e

nidade”, cujas atividades estariam exclusivamen-

suas características sociais nos forneceram também

Editora IFMA

te voltadas para o seu próprio cotidiano, e “grupos
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tais, dadas as características sociais de determinados

interesses e de tradutores de diferentes códigos e

de constituição de uma elite intelectual maranhense,

“línguas”. Embora o trabalho de Kuschnir se baseie

pois as posições privilegiadas que ocupam se devem

nas análises de um processo eleitoral específico, esta

à posse e aos usos estratégicos de determinadas ca-

concepção das funções exercidas pelos mediadores

racterísticas sociais que se tornam valorizadas pelo

pode ser transposta para diferentes universos de

processo de desapossamento econômico e cultural

análise, como o que constitui este trabalho, a respei-

dos demais. Isto se torna ainda mais coerente ao per-

to das relações que se estabelecem entre instituições

cebermos a relação entre os movimentos realizados

“nacionais” e “locais” em torno da literatura e o pa-

por estes dois níveis interdependentes, o “local” e o

pel que cumprem os atores responsáveis pela “pon-

“nacional” e a criação de novos papéis sociais. Uma

te” entre estes níveis, exercendo a função de “intér-

mudança significativa no sistema mais amplo gera,

pretes” e “negociadores” de realidades distintas.

impreterivelmente, novas modalidades de intera-

Editora IFMA
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importantes indícios para a compreensão das lógicas

funções exercidas por atores responsáveis por essa
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mediação. Nosso intuito é perceber como alguns “in-
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ção entre o “local” e o “nacional” através de novas
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telectuais locais” imbuídos da função de mediadores
acessaram e interpretaram as consequências de importantes transformações ocorridas em âmbito nacional, no que tange ao exercício literário, durante
o período de “abertura” das fronteiras políticas e a
implantação do que viria a ser consagrado pela historiografia como “Estado Novo”.
Levando adiante a problemática suscitada
por Wolf sobre a noção de mediação, Karina Kuschnir (2000) aborda a ideia concedendo a estes agentes uma função de intermediação entre diferentes

SITUAÇÃO ESPACIAL E
DIFERENCIAÇÃO SOCIAL
A definição das posições relativas dos grupos
e agentes inseridos em um espaço social construído
analiticamente parte da interpretação do universo social como um espaço multidimensional, cujos

sigual distribuição do montante de capitais – sob
condições objetivas – e o seu peso relativo (BOURDIEU, 2005), mensurado pelas propriedades sociais
dos agentes que constituem este espaço. Isto feito,
podemos analisar os condicionantes sociais para as
diferentes formas de ingresso e reconhecimento dos
agentes, bem como sobre as obras literárias como tomadas de posição atinentes às condições objetivas a
que se encontram submetidos (porque atuam através da poesia, romance, crônicas etc.) e em torno das
pautas legítimas que se estabelecem em todo espaço
de lutas. Assim, cada autor,
[...] afirma a distância diferencial constitutiva de sua posição, seu ponto de
vista, entendido como vista a partir
de um ponto, assumindo uma das posições estéticas possíveis, reais ou virtuais, no campo de possíveis (toman-
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ximação e distanciamento se estabelecem pela de-
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princípios de diferenciação e hierarquização, apro-

do, assim, posição em relação a outras
posições). Situado, ele não pode deixar
de situar-se, distinguir-se, e isso, fora
de qualquer busca pela distinção [...]

tos escolares mais altos no contexto brasileiro (Rio

(BOURDIEU, 2005, p. 64).

para identificarmos, ainda que de forma elementar,

análise para esta pesquisa, posto que, através dela
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– sempre pensadas de forma relacional - pretende-
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mos investigar as relações existentes entre a origem
geográfica e a posição social dos agentes, bem como
a investigação sobre o controle de alguns recursos
sociais condicionados pela relação centro/periferia
(investimentos escolares, contato com “tendências”
e “movimentos” culturais, etc.), no esforço de aproximação do que Christophe Charle chamou de uma
“geografia social” (CHARLE, 1977).

o lugar ocupado por estes estados no contexto brasileiro com respeito à educação; 2 - Intermunicipal,
pondo em evidência as condições sócio-econômicas
dos municípios onde nasceram, destacando as possibilidades de investimentos escolares no “interior”
do Maranhão. Estes recursos metodológicos nos demonstram algumas condições sociais que estreitam
as relações entre a localização espacial na origem e
as possibilidades de ingresso na carreira intelectual.
Para uma compreensão mais geral das condições de acesso aos títulos escolares no estado do
Maranhão, iniciamos pela investigação do número
de instituições de ensino (fundamental, médio e su-

A visualização do pólo geográfico dispersor

perior) comparando-o com os estados do Rio de Ja-

destes “intelectuais” nos conduziu à investigação das

neiro, Bahia, Paraná e Minas Gerais, de acordo com

suas condições sócio-econômicas na origem e as pos-

os critérios mencionados acima15.

sibilidades de ingresso na carreira literária ensejadas pela recorrência aos recursos sociais disponíveis.
Realizada esta primeira identificação, analisamos
comparativamente este pólo em dois níveis: 1– Interestadual, tomando algumas variáveis sobre os estados buscados por estes agentes para seus investimen-

15 A delimitação do período de coleta dos dados atende às possibilidades temporais de cumprimento dos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior), levando-se em conta o período de nascimento dos agentes analisados.
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gráficas se constituem em importante variável de

tomando por referência os percentuais nacionais
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Em uma dimensão mais geral, as origens geo-

de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Paraná), também

Gráfico 1: Número de unidades escolares (Fundamental, Médio, Superior).

Os quadros abaixo, demonstrativos da quantidade de instituições escolares e de concluintes do
ensino primário, médio e superior no estado, indicam a gradativa concentração destas instituições na
capital à medida que se eleva o grau de escolaridade.
Situando-nos ainda na década de 40, temos, quanto
ao nível fundamental, cerca de 12,5% das instituições de ensino localizadas em São Luís, percentual
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A diferença entre o número de instituições
nestes estados adquire maior consistência e importância para esta pesquisa pela demonstração da con-

do com respeito ao nível médio, chegando a 88,8% e
culminando em 100% das instituições de nível superior situadas em São Luís.

o número de conclusões de curso nos graus de esco-

Quadro 2: Concentração das instituições escolares
por graus de ensino.

laridade fundamental, médio e superior na capital,

Segundo as categorias do ensino (%)

centração populacional do Maranhão no “interior” e

conforme os quadros abaixo16.

Ano - 1944

Total

fundamental

médio

superior

Quadro 1: Concentração da população residente no
Maranhão.

Maranhão

862
(100)

810
(93,9)

9
(1,0)

2
(0,2)

População residente, na capital e “interior” (1940-2000)

São Luís

136
(15,7)

102
(12,5)

8
(88,8)

2
(100)

População residente (%)
Total
Maranhão

1940

Capital
2000

1940

2000

“Interior”
1940

2000

1 235 169 5 651 475 85 583 870 028 1 149 586 4 781 447
(100)
(100)
(6,9)
(15,3)
(93,0)
(84,6)
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2000.
16 Dadas as limitações desta pesquisa, esta demonstração pretende ser apenas
uma amostra indicativa das desiguais possibilidades de acesso ao sistema
escolar entre o “centro” e o “interior” do estado.

Fonte: Serviço de Estatística da Educação e Saúde. Tabela extraída de: Anuário estatístico do Brasil 1948. Rio de Janeiro: IBGE, v. 8, 1949.
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esta comparação entre a capital e o restante do esta-

Fonte: repertórios biográficos e dados do IBGE.
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que aumenta consideravelmente se mantivermos

Total

fundamental

médio

superior

Maranhão

4 310
(100)

3 501
(81,2)

327
(7,5)

9
(0,2)

São Luís

1 740
(40,3)

1 016
(29,0)

306
(93,5)

9
(100)

Fonte: Serviço de Estatística da Educação e Saúde. Tabela extraída de: Anuário estatístico do Brasil 1950. Rio de Janeiro: IBGE, v. 11, 1951.
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É ainda relevante observar que já no início da
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década de 1960, possuindo o Maranhão 99 municípios,
em apenas 17 deles havia estabelecimentos de
ensino em nível médio17. Em se tratando especificamente das instituições de nível superior, além da
desproporcionalidade entre o volume populacional
e a quantidade de instituições existentes no estado,

Unidades da
Federação
Maranhão
São Luís
Bahia
Salvador
Minas Gerais

Total (%)

Niterói

Médio (%)

Superior
(%)

4 129

3 240

326

9

1 826 (44,2)

1 050 (32,4)

288 (88,3)

9 (100)

10 177

3 704

1 602

250

6 954 (68,3)

1 816 (49,0)

61 925

Belo Horizonte 10 293 (16,6)
Rio de Janeiro

Fundamental
(%)

48 875
4 948 (10,1)

1 397 (87,2) 241 (96,4)
4 331

515

1 498 (34,5) 364 (70,6)

14 296

8 387

2 228

370

4 172 (28,1)

1 854 (22,1)

850 (38,1)

329 (88,9)

1 617

303

Paraná

11 084

6 406

Curitiba

4 720 (42,5)

1 290 (20,1)

1 213 (75,0) 303 (100)

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil 1949. Rio de Janeiro: IBGE, v. 10, 1950.

A tendência à concentração dos graus de
escolaridade mais altos em São Luís pode ser de-

todas elas concentravam-se em São Luís até meados

monstrada pela distribuição destas instituições nos

da década de 40. Optamos pela demonstração de se-

municípios do estado, separando- as pelos níveis fun-

melhante comparação relativa aos estados da Bahia,

damental, médio e superior. Subdividindo-os ainda

Minas Gerais e Rio de Janeiro e Paraná, tomando

quanto à dependência administrativa responsável

os percentuais de concentração das instituições es-

por tais instituições temos um outro indicativo im-

colares em suas respectivas capitais, para que, relacionando-os, se possa visualizar a importância do
Maranhão no cenário nacional em fins do período
denominado “Estado Novo” no Brasil18.
17 Cf. Serviço de Estatística da Educação e Cultura. Anuário estatístico do Brasil 1961. Rio de Janeiro: IBGE, v. 22, 1961.
18 As diferenças entre as datas de apresentação dos quadros se devem ao fato de

que o banco de dados do IBGE nem sempre mantém regular a produção de
algumas informações, principalmente, a respeito de períodos mais distantes.
Ainda assim, limitando-nos apenas à pretensão de amostragem, optamos
pela demonstração de alguns destes dados em forma de quadros sinópticos.
19 Os dados disponibilizados pelo IBGE relativos às instituições de nível superior, neste período, não apresentam de forma dissociada as Universidades
e Faculdades. Porém, levando-se em conta que a fundação da FUM data de
1966, é pertinente considerarmos os dados referentes às instituições superiores no Maranhão até este período como relativos a Faculdades; a exemplo das Faculdades de Direito (1918) e de Farmácia (1922) (Cf. MEIRELES,
1982; DINO, 1996).
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Segundo as categorias do ensino
Ano - 1946

Quadro 4: Conclusões de curso por estados e capitais (MA, BA, MG, RJ, PR) - 194519.
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Quadro 3: Concentração das conclusões de curso no
Maranhão.

portante para as possibilidades de acesso aos títulos
escolares em nível médio e superior, tendo em vista

Mapa 1: Distribuição dos agentes por locais de
nascimento.

que 81,8% delas eram instituições particulares20.

65
(100)

Particulares

Municipais

Estaduais

11
1
1
9
—
(16,9) (9,0) (9,0)
(81,8)
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O mapa abaixo demonstra a distribuição dos

Para melhor identificação das formas e espa-

agentes a partir dos seus municípios de nascimento.

ços de recrutamento dos 37 casos aqui relacionados

Cabe observar que 3 casos nasceram em outros es-

importa-nos o conhecimento de informações de-

tados e, portanto, não foram inseridos na sua consti-

terminantes sobre suas trajetórias, como os locais,

tuição. O objetivo é a visualização dos municípios de

condições sócio-econômicas e ano de nascimento,

maior concentração dispersora de escritores do estado,

principais profissões exercidas, lugares e graus de

o que posteriormente nos servirá para a identificação

escolarização etc. Analisando estas variáveis em seus
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Fonte: Anuário estatístico do Brasil 1941 / 1945. Rio de Janeiro: IBGE, v. 6, 1946.
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Fonte: repertórios biográficos e dados do IBGE.
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Maranhão

Federais

Municípios em que existiam
estabelecimentos de ensino
médio e superior - 1940 (%)
Dependência
Municípios em
administrativa
que existiam
Unidade da Municípios
Públicos
estabelecimentos
Federação existentes
de ensino
fundamental
Total

Editora IFMA

Quadro 5: Número de instituições escolares segundo
a dependência administrativa nos municípios (%).

de suas principais características sócio-econômicas no
contexto estadual (população, importância econômica,
número de instituições de ensino por cidade, etc.).
20 Embora cientes de que as formações em nível médio e superior correspondem a níveis de reconhecimento da hierarquia escolar bastante diferentes,
não pudemos demonstrá-las dissociadas em relação às dependências administrativas por não encontrá-las dissociadas nos arquivos do IBGE.

perfis biográficos, subdividimo-los por grupos separados - para percebermos melhor suas peculiaridades e os gradativos processos de transformação das
condições sociais - a cada 10 anos, contados a partir
de suas datas de nascimento. Isto nos possibilitou a

determinação do principal pólo geográfico de origem
dos escritores aqui arrolados, e consequentemente,

Gráfico 2: Período e número de nascimentos por
cidade.

algumas condições objetivas importantes, fossem,
para alguns, como “facilitadoras” do acesso aos principais espaços de socialização e atuação literária no
estado, fossem dificultando este acesso a outros.
Temos assim a distribuição por decênios: en-
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Barra do Corda, 1 em Grajaú, 1 em Mirador e 5 em
São Luís; entre 1917 e 1926, 8 nasceram em São Luís,
2 em Bacabal, e 1 em Brejo, Balsas, Caxias, Timon,
Codó e Coelho Neto, respectivamente. Entre os anos
de 1927 e 1936, 6 nasceram em São Luís e 1 em cada
um dos municípios de São Bernardo, Pinheiro e

Fonte: repertórios biográficos.

Em termos percentuais relativos ao quadro de
nascimentos e municípios acima, os agentes distri-

Editora IFMA

em São Francisco; entre 1907 e 1916, 1 nascera em

buem-se da seguinte forma:
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Gráfico 3: Percentual de nascimentos por municípios.
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tre 1897 e 1906, temos apenas 1 caso, este nascido

Caxias; já nos anos de 1937 a 1946, nasceram 1 em
São Luís, 1 em Guimarães e 1 em Grajaú, conforme
demonstra o gráfico. Observe-se que os indivíduos
nascidos em outros estados foram incluídos, neste
segundo gráfico, em São Luís, levando- se em conta
que para cá vieram ainda em tenra idade e de então
se estabeleceram definitivamente.

Fonte: repertórios biográficos.

O que se pretende através da análise destes

Continuando a análise de dados referentes ao

dados relativos à identificação dos seus locais de

número de instituições de nível fundamental, médio

nascimento é a investigação das condições sociais de

e superior no Maranhão, apresenta-se um decrésci-

recrutamento dos agentes que ingressaram na car-

mo entre os anos de 1932 e 1944 nos níveis fundamental e superior, mantendo-se apenas o nível médio em ínfimo crescimento, tomando-se ainda por
comparação os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segue a demonstração gráfica.

reira literária entre os anos de 1945 e 1964. Portanto, as características dos municípios onde nasceram
- em relação a um contexto mais geral do estado conjugadas aos recursos sociais destes agentes neste
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Gráfico 4: Instituições escolares - nível fundamental.

tantes sobre o processo de seleção de uma elite inte-
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período de ingresso, nos apresentam dados imporlectual maranhense.
Demonstra-se neste universo social em análise
uma concentração maior de casos nascidos no Leste
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O desnível aumenta consideravelmente se levarmos
em conta o número de casos nascidos em cada muni-

Fonte: dados do IBGE.

cípio, com mais da metade situando-se em São Luís

Semelhante processo ocorre com respeito às

(52%), percentual que nos serve como importante

instituições de nível médio e superior, com destaque

elemento indicador das condições delimitadas social

para os movimentos similares operados entre os es-

e geograficamente quanto às possibilidades de inser-

tados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

ção e afirmação na “elite intelectual maranhense”,
influindo no que podemos chamar de controle das
oportunidades (TARROW, 2009) de investimentos escolares em nível superior e do engajamento em movimentos culturais que tendem a se concentrar na
capital do estado.
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do estado e principalmente em sua região Nordeste.

Gráfico 5: Instituições escolares - nível médio.

exige um dispêndio maior de recursos materiais e
tempo para investimentos escolares cujos diplomas
gozam de maior valorização social, fossem com respeito ao tipo de instituições ou quanto aos graus de
escolarização, como a possibilidade de investimentos no ensino superior, dificultando a aquisição e reconversão dos recursos importantes ao ingresso na

Considerados a partir dos locais de obtenção
dos graus de escolaridade mais altos, os dados obtidos nos demonstram que o maior número de casos
identificados concentra-se em São Luís (12), distri-
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mais desprovidas de capital econômico.

buindo-se os demais por outros estados (9), no exterior (3) e situam-se no “interior” 2 que, apesar de
Fonte: dados do IBGE.

se auto-intitularem “autodidatas” são contabilizados
entre os que possuem nível fundamental, pelas in-

Tais entraves contribuem, portanto, para o

formações que obtivemos a seu respeito. Sobre 11 ca-

delineamento de pólos de atuação literária entre os

sos não obtivemos informações sobre seus locais de

produtores da capital e os “excluídos do interior”, di-

escolarização. Quanto à combinação entre os graus

ficultando também o acesso a importantes espaços de

e locais de escolarização mais alta, distribuem-se os

socialização e produção literária - tendo em vista que

casos segundo o quadro abaixo.

também os mais destacados movimentos culturais e
as principais editoras tenderam ambos a se concentrarem em São Luís. Assim, a raridade das opções,
agravadas pelas dificuldades geográficas de acesso,
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Gráfico 6: Instituições escolares - nível superior.

carreira literária, principalmente às camadas sociais
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Fonte: dados do IBGE.

Nível/Local

São Luís “Interior” Outros estados Exterior

Médio

5 (13,5)

-

1 (2,7)

1 (2,7)

7 (18,9)

Superior

5 (13,5)

-

7 (18,9)

-

12 (32,4)

Superior + pós

1 (2,7)

-

1 (2,7)

2 (5,4)

4 (10,8)

pós-graduação. Destaca-se também o número alto de

Fundamental

1 (2,7)

2 (5,4)

-

-

3 (8,1)

casos sem informações relativas à formação escolar.

Não informados

11 (29,7)

Total de casos

37 (100)

Quanto aos diferentes graus de escolaridade entre os

Instituto Federal do Maranhão

Os dados obtidos demonstram ainda que aqueles que fizeram seus investimentos escolares mais
altos em São Luís (12) estudaram em sua maioria
em instituições públicas, tanto para a conclusão do
ensino médio21 quanto para os graduados e pós-graduados, estes últimos concentrados na Universidade
Federal do Maranhão. Apenas 2 casos concluíram
os estudos mais altos em escolas particulares de São
Luís e possuem escolaridade em nível médio.
Os nascidos fora de São Luís (17) tenderam a
situar, em sua maioria, os investimentos escolares
mais altos nesta cidade (7) ou em outros estados (6),
havendo ainda 1 caso pós-graduado no exterior e 2
que permaneceram no “interior”, sobre 1 deles não
obtivemos informações a respeito de sua escolarida21

Considerando-se os equivalentes atuais quanto aos graus de
escolaridade.

investimentos escolares mais altos em outros estados
e ainda 2 no exterior, 1 com nível médio e outro com

nascidos na capital e no “interior”, destaca-se neste
último um maior investimento na formação superior, apontando para a necessidade de maiores investimentos deste tipo entre os egressos do “interior”
para que ingressassem na carreira literária.
Quadro 7: Locais de nascimento e de investimentos
escolares mais altos (%).
Nascimento
São Luís
“Interior”

São Luís “Interior”

Outros
estados

Exterior

Não
informados

Total

5
(13,5)

-

3
(8,1)

2
(5,4)

10
(27,0)

20
(54,0)

7
(18,9)

2
(5,4)

6
(16,2)

1
(2,7)

1
(2,,7)

17
(45,9)

Fonte: repertórios biográficos.

Quadro 8: Locais de nascimento e graus de escolaridade mais alta (%).
Nascimento/
Superior
Médio Superior
Escolaridade
+ pós

Fundamental

Não
informados

Total

São Luís

4
(10,8)

3
(8,1)

2
(5,4)

1
(2,7)

10
(27,0)

20
(54,0

“Interior”

3
(8,1)

9
(24,3)

2
(5,4)

2
(5,4)

1
(2,7)

17
(45,9)

Fonte: repertórios biográficos
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Fonte: repertórios biográficos.
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sos situados nesta mesma cidade, 3 que fizeram seus

Investimentos
escolares

Total

de. Quanto aos nascidos em São Luís (20), temos 5 ca-
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Quadro 6: Locais de aquisição do título escolar
mais alto (%).

Estas observações nos permitem levantar duas

Entre estes, 2 acumulam duas graduações, 1

constatações, atentando para o pressuposto acima so-

com formação em direito e filosofia, outro em medi-

bre a noção de controle das oportunidades. Em primei-

cina e psicologia.

ro lugar, que a capital do estado, além de se constituir

ras locais, socialização em movimentos culturais, etc.),
afirma-se igualmente como o mais importante pólo de
Editora IFMA

investimentos escolares desta parcela da elite intelec-
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tual “local”; em segundo, aponta para o destaque dos
agentes portadores de diplomas adquiridos fora do
estado e - principalmente em se tratando das pós-graduações - no exterior e os postos que passam a ocupar
na administração pública. A primeira constatação segue analisada no decorrer deste capítulo, a segunda
encontra-se desenvolvida no capítulo seguinte.

ção dos dados acima, agora com respeito aos nascidos em São Luís, distribuem-se os agentes segundo
os cursos seguintes, havendo ainda 1 caso que possui
duas graduações (direito e pedagogia). Quanto aos
casos que acumulam duas graduações, optamos por
apresentar nos quadros apenas os cursos de maior
reconhecimento.
Quadro 10: Cursos de graduação entre os nascidos
em São Luís.
Direito

Serviço Social

Odontologia

Medicina

Total

2

1

1

1

5

Fonte: repertórios biográficos.

Sobre os tipos de graduação investidas pelos

Também a expansão do sistema universitário

nascidos em cidades do “interior” do Maranhão e

no estado e sua conseqüente concentração em São

realizadas fora do estado ou no exterior, consideran-

Luís inflexionou lenta e progressivamente aqueles

do-se apenas seus investimentos mais altos entre os

investimentos escolares feitos fora do estado ou no

que tiveram formação superior, temos:

exterior, o que contribuiu fortemente para um re-

Quadro 9: Cursos de graduação entre os nascidos
no “interior”.
Direito

Medicina

Teatro

Total

9

1

1

11

Fonte: repertórios biográficos.

crutamento das elites intelectuais “locais” cada vez
mais concentrado em São Luís.
Quanto aos que possuem título superior sem
pós-graduação (12), apenas 3 nasceram em São Luís,
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tes agentes (publicação em jornais e através de edito-

Seguindo os mesmos critérios para a exposi-
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como espaço privilegiado para a atuação literária des-

enquanto entre os nascidos no “interior” contam-se

atendiam às necessidades de investimentos de famí-

9. Entre os que possuem pós-graduação (4), 2 nas-

lias ascendentes politicamente e economicamente, o

ceram na capital e 2 no “interior”. Considerando-se

que intervirá também nas diferentes “escolhas” dos

pendente ao “interior”: 9 (81,8%) contra 2 (18,1%)
entre os nascidos na capital.
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A criação da Fundação Universidade do Maranhão - FUM22, que posteriormente cederia lugar à Universidade Federal do Maranhão (1966), se constituiu
no principal espaço de aquisição de títulos escolares
deste conjunto de agentes. Porém, se por um lado ser-

blica e nos diferentes gêneros de produção literária
investidos por estes agentes. Assim, não podemos dissociar a análise das diferentes carreiras destes “intelectuais” da história social de suas famílias.
Esta premissa remete-nos a um problema ainda
mais complexo e correlaciona algumas observações
feitas por dois importantes estudos realizados sobre
os intelectuais brasileiros. Por um lado confirma-se
neste universo a observação feita por Miceli sobre a
relação que se estabelece entre a situação familiar

viam à manutenção do status de pertencimento dos

com relação ao pólo dominante no momento de in-

“herdeiros sem herança”23 aos grupos dirigentes dos

gresso na carreira literária e os destinos sociais destes

estado, descendentes que eram, em grande parte, dos

intelectuais a partir das condições e possibilidades de

“vultos” políticos e intelectuais de outrora, por outro

gerência do capital familiar herdado, segundo segue:

22 A Fundação Universidade do Maranhão – FUM – fora criada pelo Governo
Federal através da Lei de n° 5.152, de 21/10/1966, e abarcava a Faculdade
de Filosofia, a Escola de Enfermagem “São Francisco de Assis” (1948), a
Faculdade de Direito (1945), a Escola de Farmácia e Odontologia (1945), a
Escola de Serviço Social (1953), a Faculdade de Ciências Médicas (1958), e a
Faculdade de Ciências Econômicas (1965). Teve como seu primeiro reitor o
médico Pedro Neiva de Santana, também eleito posteriormente (1979) para
a AML. Como observa Patrícia Portela, “o profissional de medicina é considerado, nesse contexto histórico-social, como uma das profissões qualificadas à ocupação destes novos postos” (cargos públicos) (NUNES, 2000, p.
339). A finalidade da FUM seria a implantação progressiva da Universidade
do Maranhão, que posteriormente, com a criação de novos cursos, passaria
a se chamar Universidade Federal do Maranhão.

No entanto, devemos atentar às críticas feitas

23 Trata-se de alguns casos descendentes de personagens reconhecidamente
importantes na história política e intelectual do estado, que, submetidos a

por Pécaut quanto à relação de determinação, subjacente no trecho supracitado, considerando que em
universos sociais onde não se configura a existência
de um “campo cultural autônomo, capaz de produzir
uma hierarquia institucionalizada de posições, esses
transformações conjunturais e a novas condições de vida que lhes impossibilitam a reprodução das heranças e das carreiras de seus ascendentes,
passam a atuar na literatura.
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bacharelado em direito (11), ocorre um desequilíbrio

cursos, nos cargos ocupados na administração pú-
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apenas o curso superior preponderante, no caso o

interesses só podem ter uma consistência limitada”

culturais autônomos e, portanto, implicam na per-

(PÉCAUT, 1999, p. 22). O autor refere-se à noção de

cepção de lógicas complementares para a análise

“interesse de autopreservação” da fração de classe

dos processos de mobilidade social dos intelectuais e

a que pertenciam os intelectuais herdeiros da clas-

suas atuações entre o Estado e a “cultura”.

dos entre os anos de 1920-1945 (MICELI, 2001). Observa ainda que um empreendimento analítico que
pretenda dar conta dessa noção de “interesse” deve
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– a saber, “o fato de pertencer a um determinado
grupo social de origem (a oligarquia decadente); a
identificação com uma categoria social particular (os

se de Cultura Superior - se constitui em proveitoso
exemplo das relações pouco autônomas que o domínio intelectual estabelece com outros espaços de
atuação social. Tal como observa Patrícia Portela,
trata-se de uma instituição vinculada à Arquidiocese Metropolitana de São Luís. Criada em 1955, teve

escritores); e a inserção no aparelho do Estado (como

como primeiro presidente D. José de Medeiros Del-

membros da administração)” – a partir da interseção

gado e fora de grande importância para a fundação
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ente elas, o que nos proporcionou uma compreensão

da Universidade Católica, que abarcava as Faculda-

dos “interesses” em torno da atuação dos agentes na

des de Filosofia, Ciências Médicas, Enfermagem e a

administração pública que “não foram ditados pelas

Escola de Museologia. Ainda segundo a autora, isto

conveniências de acesso aos empregos”. Porém, não

evidencia “uma estreita relação entre instâncias do

temos condições de aprofundar neste trabalho os in-

campo intelectual e instâncias do campo religioso”

vestimentos feitos pelos intelectuais aqui analisados

(NUNES, 2000, p. 225-226). Seria necessário um es-

em torno da noção de “missão política”, tal como de-

tudo de maior abrangência para a compreensão das
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considerar as variáveis implícitas na citação acima

A criação da SOMACS - Sociedade Maranhen-
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se dirigente no Brasil analisados por Miceli, situa-

senvolvida por este autor. Por ora resignamo-nos ao

formas de seleção e recrutamento de elites em uni-

uso da referida observação feita por Pécaut como re-

versos sociais cujos amálgamas entre domínios so-

curso metodológico para melhor compreendermos

ciais diversos ocorrem de forma tão imbricada24.

as relações entre posições e tomadas de posição em
contextos onde não há o estabelecimento de campos

24 Uma análise rigorosa sobre os condicionantes sociais que presidiam os processos de seleção e recrutamento de elites da Igreja Católica no Bispado do
Maranhão durante o século XIX, pode ser encontrada em NERIS, 2009.

sentam importantes indícios sobre as estratégias de

ções na “área da saúde”, todos os demais se aglutinam

aproximação com os pólos mais dominantes, no in-

em torno dos cursos das áreas “humanas” e “sociais”.

tuito de atender às novas demandas criadas na ad-

O quadro abaixo resume o total de graduações e pós-

ministração pública25, bem como a ausência destes

-graduações obtidas pelos agentes. Observe-se que o

investimentos escolares justificada pelas inclinações

total de pós-graduações apresentadas abaixo difere

a um distanciamento dos reconhecimentos institu-

do total de casos com esse título, já que duas delas

cionais, atendendo a “estilos de vida” mais “isola-

pertencem a um único agente. Trata-se de Maria da

dos” e “autênticos” que caracterizariam para alguns

Conceição Ferreira, assistente social pela Escola de

a “verdadeira vida de poeta”26.

Serviço Social do Maranhão, também formada em

Quanto a isto, os dados obtidos demonstram
que, em se tratando dos tipos de formação superior,
dividem-se os agentes entre 5 “escolhas” de cursos
para a primeira graduação e 3 para a segunda, apresentando uma variação de pelos menos 8 tipos de
cursos. Não obstante apresentem uma diversidade
razoável, destaca-se a preponderância pelo curso de
direito (11) sobre um total de 16 casos com nível superior completo, entre graduados e pós-graduados - 11
casos não apresentaram informações relativas seus
graus de escolaridade. Importante observar que, to25 Interessante observar que a Universidade Federal do Maranhão tem sua
origem na antiga Faculdade de Filosofia de São Luís, fundada em 1953, por
iniciativa da Academia Maranhense de Letras, da Fundação Paulo Ramos
e da Arquidiocese de São Luís, integrando posteriormente, em 1956, a SOMACS – Sociedade Maranhense de Cultura Superior -, fundada com o objetivo de “promover a cultura do estado” e que também seria a agência
mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas.
26 Cf. entrevista de Nauro Machado concedida a Ricardo Leão em 2003, disponível em http://www.revista.agulha.nom.br/nauro1html.

pedagogia. Após concluir o mestrado em serviço social pela UFPR, especializou-se em dinâmicas de grupo pela Georgetown University de Washington. Tem
entre suas principais publicações projetos e ensaios
sobre educação, entre elas o Plano para Treinamento de Professores à Superintendência da Valorização
da Amazônia (1954) e Campus Avançado: alternativa
para integração e desenvolvimento? (1989). É Sócia
Efetiva do IHGM e membro da Legião Brasileira de
Assistência. Entre os cargos públicos que ocupou,
destacam-se o de Chefe do Serviço de Educação de
Adultos; Diretora do Centro de Treinamento do Ensino Supletivo e Rural, Secretária Executiva do Plano
Educacional do Maranhão (1965), além de ter pertencido ao Conselho Estadual de Educação. Cabe também
observar que não encontramos registros relativos a
participações suas em “movimentos” culturais.
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mados por “área de estudos”, à exceção de 3 gradua-
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As “escolhas” dos cursos também nos apre-

Quadro 11: Cursos superiores.
1° graduação

2° graduação

Pós-graduação

Direito
Teatro
Pedagogia
Medicina
Filosofia

11
1
2
-

1
1

2
1
1
-

Psicologia
Serviço Social
Odontologia
Total

1
1
16

1
3

1
5

analisada entre professores, médicos, advogados,
bancários, jornalistas e ainda alguns que se mantiveram atrelados a funções públicas comissionadas.
Sobre 6 casos não obtivemos informações a respeito
de suas profissões.

Editora IFMA
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Profissão

n° de casos

Advogado

5 (13,5)

Médico

1 (2,7)

Bancário

1 (2,7)

Jornalista

19 (51,3)

tras capitais mais “centrais” no país. Há 3 casos que

Professor

5 (13,5)

possuem segunda graduação, 2 realizadas na UFMA

Não Informados

6 (16,2)

Total

37 (100)

Todas as primeiras graduações (16) se deram
em instituições federais, concentrando-se 8 na capital do estado, as 8 demais se distribuem por ou-

(filosofia e pedagogia) e uma na UFBA (psicologia).
Quanto às pós-graduações (5), 1 se dera na UFMA,
1 na UFF, 1 na UFPR e 2 em outros países, conforme
Quadro 12: Instituições de Ensino Superior.
1° graduação
8
1

UFRJ

5

UFBA
UFPR
UFMG
Exterior

1

2° graduação
2

Pós-graduação
1
1

Total
11
2
5

1
1

1
2
Fonte: repertórios biográficos.

Em termos percentuais, no entanto, os agentes analisados não apresentam grande diversificação

demonstrado no quadro a seguir.

Nome
UFMA
UFF

Fonte: repertórios biográficos.

2
1
1
2

profissional, estando suas principais atividades concentradas no jornalismo. Cerca de 51,3% trabalharam
nos principais jornais de São Luís, exercendo cargos
que vão desde editores a repórteres, cronistas, redatores, copidesque ou chargistas. Porém, o envolvimento nestes jornais serve a estes agentes principalmente
como possibilidade de publicação de crônicas, contos
27 Considerando-se a profissão mais destacada em suas fontes biográficas.
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Quadro 13: Principal profissão exercida (%).

Fonte: repertórios biográficos.
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Profissionalmente27, divide-se a população

87
Instituto Federal do Maranhão

Cursos

PROFISSÕES

e críticas literárias ou políticas. Esta observação congrega dois elementos importantes: a constituição dos

Quadro 14: Escolaridade entre os que exerceram o
jornalismo.

literária destes agentes e sua concentração na capital
do estado - à exceção de alguns casos que passaram a
viver em cidades mais “centrais” no país, cujos dados

Exerceram o
Jornalismo

jornais como um dos principais espaços de atuação

serão apresentados adiante.

Escolaridade

N° de casos

Fundamental

1

Médio

6

Superior

7

Superior + pós

2

Não informados

9

Total

25

Quadro 15: Cargos públicos entre os que exerceram
o jornalismo.

não há uma vinculação estritamente profissional,

Cargos públicos / níveis

somando 25 (67,5%). Ainda em termos percentuais,

Alto

6

Médio

7

Baixo

6

Não informados

6

Total

25

prevalece entre estes agentes a escolaridade em nível superior (36%), os demais possuem nível médio
(24%) e apenas (4%) nível fundamental, também sobre 36% dos casos atuantes no jornalismo não ob-

N° de casos

Fontes: repertórios biográficos

à formação escolar.

Têm-se também uma relativa aproximação en-

Destaca-se que deste total de graduados, a gran-

tre o nível dos cargos públicos ocupados e os inves-

de maioria possui o título de bacharel em direito

timentos escolares feitos pelos agentes que atuaram

(87,5%) e dentre estes 37,5% obtiveram seus títulos

no jornalismo. Esta relação se torna ainda mais evi-

em outros estados. O caso residual possui graduação

dente se tomarmos apenas os bacharéis em direito

tivemos informações quanto

em teatro. Cruzando este conjunto de informações
com a importância dos postos públicos ocupados
por estes agentes, temos, em números absolutos, a
seguinte relação:

entre estes agentes (9), em que se inserem 3 dos 4
casos que ocuparam os cargos públicos mais altos.
Os dois que atuaram no jornalismo e possuem
pós-graduação ocuparam os cargos públicos mais
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va-se ainda mais se considerarmos os casos em que

Exerceram o
Jornalismo

Editora IFMA

A importância da atuação no jornalismo ele-
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Fontes: repertórios biográficos

próximos do que poderíamos chamar de pólo domi-

principais instâncias de consagração intelectual do

nante do Estado e mais distantes dos postos direta-

Estado, como a AML e IHGM29.

AML. Além de se dedicar principalmente à produção
de obras jurídicas, exerceu por vários anos a função
de chefe do contencioso28 da Caixa Econômica Fede-

Editora IFMA

ral, no Maranhão. Apontamos, ainda que sucinta-
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mente, esta correspondência, pela indicação de uma
das principais hipóteses desenvolvidas neste trabalho: a existência de uma correlação entre a elevação
dos níveis de escolaridade e a aproximação dos agentes com o pólo mais próximo da economia no poder
político maranhense, distanciando-se, portanto, do
pólo mais dominado da administração pública, em
que se situam os órgãos diretamente vinculados à
produção cultural. Além disso, tenderam os agentes
que se assemelham ao perfil de José Vera-Cruz Santana a investirem em gêneros mais distantes do que
se costuma reconhecer socialmente por “literatura”,
investindo principalmente em gêneros políticos,

A invenção da “vida de poeta”, tal como reivindicada por Nauro Machado, mergulhada na boemia
e resistente aos círculos consagrados da literatura
e seus lugares de sociabilidades, fundamenta-se em
condições objetivas que delegaram aos herdeiros de
“tradicionais” famílias de políticos e “intelectuais”
em processo de decadência do seu patrimônio (político, econômico, notoriedade, etc.) as possibilidades
de reprodução de seu “prestígio” pelo granjeamento
de postos pouco valorizados na administração pública. Em outro sentido, possibilitou a ascensão de
quadros mais dominados socialmente que, não possuindo importantes recursos familiares herdados,
valeram-se estrategicamente de outros trunfos conjunturalmente propícios à valorização, como a inserção em redes de relações sociais e experiências em
estados mais “centrais” ou no “exterior”, nesta segunda tendência é exemplar o caso de Ferreira Gul-

econômicos ou jurídicos. Outro dado importante é

lar. Outro caso oblíquo entre os agentes analisados

que estes agentes tendem também a pertencerem às

é o de José Vera-Cruz Santana que representa uma

28 Órgão da administração pública, ou de empresa privada, encarregado das
questões pendentes de solução judicial.

29 Sabe-se da recente fundação da AMC (2010), porém a prosopografia por nós
empreendida para este trabalho não contempla ainda as informações contidas em sua publicação com resumos biográficos de Patronos e membros
Fundadores, embora alguns dos casos analisados aqui estejam inseridos
nesta primeira categoria. São os casos de João Miguel Mohana e José do
Nascimento Moraes Filho. (Cf. ALMEIDA, 2009).
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José Vera- Cruz Santana, membro da Cadeira n° 35 da

91
Instituto Federal do Maranhão

mente relacionados à produção cultural. Um deles é

entre a elevação da formação escolar e a ocupação

descenderam de personagens que possuíam notável

de cargos públicos mais altos e próximos da econo-

prestígio político e intelectual no estado, ou mesmo

mia e seu contíguo deslocamento de práticas reco-

nacionalmente, no entanto, em processo de diminui-

nhecidamente “literárias”. Paradoxalmente, este dis-

ção gradativa de suas heranças materiais e simbó-

tanciamento prático se conjuga ao reconhecimento

licas. É o caso de Nauro Machado, descendente de

simbólico deste agente, a exemplo de outros, como

família de militares e políticos de destaque no cená-

“epígonos” de uma “tradição” intelectual maranhen-

rio “local” (a exemplo de Hugo da Cunha Machado,

se, vinculando-se à AML e ao IHGM, suas principais

Marcelino Machado e Lino Rodrigues Machado).

instituições de consagração.

Presencia aos 16 anos a liderança de seus familiares

BACKGROUNDS, HANDCAPS
E PERFIS SOCIAIS
Entre os agentes que ingressaram na carreira
literária durante o período proposto encontram-se
perfis diversos do ponto de vista de suas heranças
(tangíveis e intangíveis), a análise destes dados nos
demonstram uma tendência ao cumprimento do
sentido em que se orientava este capital familiar
herdado, em alguns casos sob condições propícias à
sua reprodução, outros, porém, impingidos a investi-los em sentidos diversos aos projetos sociais que
lhes pretendiam seus ascendentes.
Embora não possuindo informações a este respeito sobre a totalidade dos casos que analisamos,
pudemos identificar, pelas informações contidas nos

na atuação à frente das chamadas “Oposições Coligadas”30, experimenta logo depois a retirada destes
familiares do cenário político, e, consequentemente,
das frações dirigentes. A proximidade destes agentes com os grupos dominantes se estende, principalmente, através dos vínculos de parentesco e compadrio, recursos freqüentemente enfatizados em
homenagens, discursos de posse, prefácios de obras,
etc. como se exemplifica neste pequeno recorte de
um comentário feito por Jomar Moraes sobre Américo Azevedo Neto, acerca de sua atuação literária:
“descendente de tradicional família maranhense
que muito há contribuído para o enriquecimento de
nossas letras, continua, com brilhantismo, essa voca30 “[...] reunião de todos os partidos políticos do Maranhão, contra o PSD de
Vitorino Freire, desejando pôr fim à oligarquia que estimulava o atraso do
estado”. (CRUZ, 2003).
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repertórios biográficos, que alguns destes agentes
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acentuada correspondência no universo analisado

ção de seus antepassados”31. Ainda outro exemplo é

como Luso Torres, Manoel Sobrinho, Clodoaldo Car-

o de José do Nascimento Moraes Filho. Filho de José

doso, Bacelar Portela e Nascimento Moraes). Lidera

do Nascimento Moraes, também jornalista, segun-

o Comitê de Defesa da Ilha, de motivação ecológica.

do Maranhão, cargo em que se aposentou.
Alguns são descendentes de famílias libanesas

ve engajada do pai, como observa Arlete Machado,

(Cf. GRILL, 2009) que se estabeleceram econômica e

“zeloso com o meio ambiente. Sua obra é permea-

politicamente no estado através de empreendimen-

da por um tom de ‘revolta’ e ‘compromisso social’.

tos empresariais e escolares, a exemplo de João Mi-
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Guanabara e o Centro Cultural Gonçalves Dias, sen-
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ranhão do passado”32. O Filho segue a mesma ver-
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Nascimento [pai] é uma das últimas glórias do Ma-

Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado

Defensor intransigente das classes menos favorecidas”33. Participou de importantes “movimentos”
culturais e políticos de São Luís como o Movelaria
do deste último um dos fundadores e também diretor, “aglutinando jovens idealistas e renovadores”34,
como Reginaldo Telles, Antonio Augusto Rodrigues,
Haroldo Lisboa Olímpio Tavares, José Filgueiras, Ag-

guel Mohana (formado em medicina e psicologia, especializado em pediatria), Jamil Daud Murad Hiluy
(Comerciante, funcionário perito contador da firma
Chames Aboud & Cia e formado em teatro) e Maria
da Conceição Neves Aboud, mas que por transformações abruptas, principalmente em seu círculo
familiar, sofrem inflexões na continuidade de repro-

nor Lincoln da Costa, Arimatéia Atayde, Vera-Cruz

dução dos capitais herdados e investidos que tende-

Santana, José Bento Nogueira Neves, Dagmar Destêr-

riam a conduzi-los a atividades mais rentáveis do

ro Ferreira Gullar, Lago Burnett, Ambrósio Amorim,

ponto de vista econômico e político, reconvertendo

Bandeira Tribuzi) e “intelectuais experimentados”35

estes capitais para atividades mais “femininas” como

31 Moraes (1993).

a literatura ou, em sua modalidade mais aguçada, a

32 Antologia da Academia Maranhense de Letras, 1908-1958, São Luís: 2007.

conjugação desta com a carreira religiosa. É o que

33 CRUZ, 2003, p. 39.

ocorre com João Miguel Mohana, que aos 30 anos e

34 Idem, p. 36.

em pleno exercício da medicina, após a morte do pai

35 Idem.

e as dificuldades de uma saúde fragilizada, entrou
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flamante e enrijada em lutas memoráveis, mestre

O principal cargo público que ocupa é o de Auditor
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do Jomar Moraes, um “Jornalista vigoroso, de pena

Nascido em Bacabal, “interior” do Maranhão,

João Mohana é um caso exemplar das observações

em 1925. Filho de imigrantes libaneses que se muda-

feitas por Miceli:

ram para o Brasil por conta da perseguição religiosa

Eram grandes os investimentos paternos sobre sua carreira médica, o que se atesta pela expectativa “reproduzida” pelo próprio João Mohana no
livro A Grande Música do Maranhão:
É dezembro de 1950. encontro-me em
Viana, na casa de minha irmã Laura,
cumprindo a promessa que meu pai fizera ao povo vienense. “Quando João
se formar, virá dar consulta de graça
a quem quiser”. E lá estava eu, por força e prazer de uma gratidão. Durante
o dia ficava com os doentes e, à noite,
com os amigos. (MOHANA, 1995, p. 7).

dos cristãos no Líbano. Sua família se estabeleceu
em cidades como Coroatá, Bacabal e Viana, nesta
última, João Mohana viveu grande parte de sua infância e adolescência. Após ingressar na carreira
religiosa, destaca-se na Presidência da Ação Católica, “movimento” liderado internacionalmente por
Luiggi Geda, e nacionalmente, por Tristão de Ataíde.
Foi responsável, durante a década de 60, por importantes eventos em torno do teatro, cinema, música

Editora IFMA

A carreira literária, socialmente definida como feminina, ocupa no espectro
das carreiras dirigentes (do proprietário ao homem político) uma posição
dominada, a meio caminho entre a carreira militar (a mais próxima do pólo
masculino dominante, embora desfrutando de uma posição inferior no campo do poder) e a carreira eclesiástica,
que constitui o exemplo-limite da mais
feminina das carreiras masculinas na
medida em que se define negativamente, no âmbito dos agentes, pela ausência de propriedades que caracterizam
as profissões viris (poder econômico,
poder sexual etc.) (MICELI, 2001, p. 24).

e literatura no Maranhão. Ingressou na Academia
Maranhense de Letras em 1970, ocupando a Cadeira
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de nº 3. Fundou, em 1975, o “movimento” Juventude
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para o Seminário de Viamão, no Rio Grande do Sul.

Universitária Autêntica Cristã (JUAC).
Comparando-se duas fotografias, que também
demarcam dois momentos distintos em sua trajetória,
podemos perceber as transformações em sua hexis
corporal, que acompanham as profundas mudanças
em sua posição social. No primeiro quadro, temos o
filho que atende às expectativas paternas e forma-se
em medicina pela UFBA. O olhar confiante se adapta
ao traje e poltrona em que se encontra, símbolos da
virilidade acadêmica e do pertencimento a uma elite, que a posse deste título exemplificava à época. No

segundo quadro, sem barba, enfeites na vestimenta,
ou mesmo efeitos decorativos no fundo da imagem:
é o reflexo do desapossamento da virilidade social,
provocada pela morte do pai e manifesta como castração das possibilidades de reprodução do projeto
familiar original. Ingressava no Seminário Viamão
no Rio Grande do Sul aos 30 anos de idade, “em busca
de refúgio em outros domínios de atividade, à altura

Orientado no sentido oposto é o caso de José
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Sarney, que, em relação ao conjunto da população
analisada, destaca-se dos níveis de reconhecimento
“local” até adquirir nacionalmente uma projeção política e intelectual, ocupando assento na ABL e chegando à Presidência da República. Descendente de
uma família que ocupa importante lugar na históFotografia 1: João Mohana aos 22 anos.

ria política do estado, entre ministros, magistrados
e “vultos” literários, afirmou-se enquanto liderança
política acionando diversos recursos, dentre eles
a condição de “sucessor” desta tradição familiar, o
“pertencimento a determinadas redes de relações e
[os] posicionamentos nas lutas faccionais ocorridas
entre 1945 e 1965”, somando a estas a reivindicação

Editora IFMA

Fotografia 2: João Mohana aos 30 anos.
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de suas expectativas” (MICELI, 2003, p. 166).

atuação política e literária, investindo na auto-apre-

em caráter efetivo, a Presidência da República, até

sentação de uma imagem renovadora e ‘modernis-

15 de março de 1990. Eleito nesse ano Senador pelo

ta’, no âmbito político e literário” (GRILL, 2010, p.

estado do Amapá, posto que ocupa ainda hoje. Par-

5). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do

ticipou do “movimentos” culturais Movelaria Gua-

Maranhão, estreou na literatura com o livro de poe-

nabara, Afluente e fundou o Grupo Ilha (na revista

mas Canção Inicial (1954). Membro da ABL, da AML

Ilha também publicaram várias obras Lucy Teixeira

(eleito em 1952, presidindo-a no período de 1966

e Bandeira Tribuzi). O destaque na carreira política

a 1969 - em que governou o Estado), do IHGM e da

acompanha o desprendimento de sua produção lite-

ACL. Participava de movimentos políticos e literários

rária das disputas faccionais, como atesta o comen-

já na Faculdade. Foi presidente da ARENA, coorde-

tário feito por Josué Montello a esse respeito: “a sua

nou e organizou a fundação do PDS, cuja presidência

literatura nada tem de engajada ou comprometida.

exerceu até 1984. Um dos líderes da “dissidência pe-

É literatura mesmo, no sentido alto e nobre da obra

dessista” chamada Frente Liberal; foi candidato, pela

de arte. E obra de arte ajustada ao seu tempo”. “Ge-

coligação de forças políticas conhecida como Alian-

racionalmente”, Jomar Moraes o situa entre “Tribu-

ça Democrática, à Vice-Presidência da República, em

zi, Burnett, Gullar, Nauro Machado [e] Nascimento

chapa encabeçada por Tancredo Neves. Chegou a

Moraes Filho”36. Dedicou-se também à publicação de

exercer o cargo de Diretor da Secretaria do Tribunal

contos, ensaios políticos, econômicos, conferências

de Justiça do Maranhão, antes de ocupar a suplência

e discursos próprios, destacando-se literariamente

para Deputado Federal pela UDN, em 1954, assumin-

pela produção de romances.

do o mandato em 1955 e depois reeleito em 1958 e
1962. Em 1965 foi eleito Governador do Estado e de
1969 a 1980 exerceu o mandato de Senador. Foi presidente da ARENA - Aliança Renovadora Nacional, até
sua extinção em 1979. Coordenou e organizou o PDS,
do qual foi presidente, afastando-se no final do Go-

Afora estes ascendentes de destacadas famílias no cenário político e intelectual maranhense,
característica preponderante entre os escritores
analisados, por outro lado, alguns casos ou enfren36 In. MORAES, 1993, p. 69.

Editora IFMA

verno do General João Figueiredo. Passou a exercer,
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de “pertencimento a uma ‘geração’ notabilizada pela

cial, como a orfandade paterna (João Miguel Moha-

consagração, através do processo de reconversão dos

na, Nauro Machado), o fato de serem descendentes

tipos de capitais herdados. Principalmente conside-

de baixos funcionários públicos ou mesmo relativos

rando-se que as personagens de maior destaque no

às posições ocupadas nas fratrias (filhos mais novos

cenário literário “local”, enfrentam um processo de

ou terciários, geralmente de famílias extensas como

arrefecimento do patrimônio que dispunham (quan-

são os casos de Dagmar Destêrro, Ferreira Gullar,

do o dispunham) seus ascendentes. Observe-se este

Arlete Nogueira da Cruz), que se constituíram em

trecho de entrevista concedida por Nauro Machado:

importantes elementos analisados para compreen-

Digamos que eu tive muita sorte. Eu

Editora IFMA

dermos suas estratégias de afirmação, tais como as

morei na praça João Lisboa, no chama-

102

de mutilação social, observa Miceli:

do Q.G. das “Oposições Coligadas”, você
sabe disso, não é? Aquele movimento

redes de relações sociais e o ingresso na carreira in-

todo contra a posse de Eugênio Barros.

telectual. Quanto a estas e outras diferentes formas

Aquele movimento foi todo feito em

todas elas tendem a bloquear o acesso às
carreiras que orientam o preenchimento das posições dominantes no âmbito
das frações dirigentes e, por essa razão,
determinam, ainda que de maneira negativa, uma inclinação para a carreira
de intelectual. (MICELI, 2003 p. 22)

nossa casa, sabia disso? Na Praça João

Isto sem descolarmos da idéia de hibridização
dos espaços em que atuaram tais agentes, considerados aqui principalmente a partir do trânsito entre os
domínios literário e político. Através da análise de
suas origens sociais e dos referenciais constituintes

Outrossim, os usos das origens sociais37 e heranças

das lógicas internas a este universo social, pudemos

familiares, como o capital de relações sociais e a ho-

identificar as heterogeneidades e divergências ve-

norabilidade do nome, e as formas de auto-repre-

ladas pela aparente homogeneidade convincente a

sentação e reconhecimento constituem-se em im37 Trataremos de forma privilegiada as origens sociais e liames que dispõem
as condições preponderantes – patrimônio econômico, político, cultural,
relações sociais – constituintes dos perfis sociais dos agentes que compõem
o universo em análise.
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Lisboa, em frente à Igreja do Carmo38.

olhares apressados, e que – para utilizar um termo
caro ao marxismo - “em última instância”, condicio38 Entrevista realizada por Franklin Lopes em agosto de 2010.
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condições de investimentos escolares, a inserção em
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portantes estratégias de acesso, afirmação, ascenso e
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taram outros entraves no processo de ascensão so-

nam as posições ocupadas neste espaço e os princí-

– morte do pai, dilapidação do patrimônio familiar

pios de atuação dos agentes.

– como condicionantes de mudanças nas estratégias

de simples determinação entre origens sociais e
posições ocupadas em um espaço social, à espécie de
uma prospecção das trajetórias individuais, mas ten-

Editora IFMA

tar compreender como as condições impostas por
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handcaps familiares ou individuais (doenças, mor-

terísticas com as posições sociais que estes agentes
ocupam. Desta forma poderemos compreender o sistema de relações sociais (PINTO, 2000, p. 69) que possibilita as formas de atuação e de reconhecimento
vinculados ao espaço literário maranhense no contexto analisado.

te do pai, estigmas corporais, etc.) interditam-lhes a

Trazendo a lume esta relação entre as condi-

carreira prevista pela família; ou, em sentido oposto,

ções do capital de que dispunha a “família” no perío-

como as heranças familiares, em momento propício,

do em que estes agentes se lançam à carreira inte-

podem ser reproduzidas e capitalizadas pelos agentes em um universo social específico, e ainda uma
terceira questão relativa às possibilidades de ascensão de novos perfis, tangenciadas por condições propícias à valorização de novos recursos sociais materiais e simbólicos (título escolar, exílio, domínio de
referenciais, etc.).

lectual, as possibilidades de herdá-lo e serem por ele
“herdados” e suas disposições para a atuação literária, posto que alguns casos passam por um processo
de dilapidação do capital familiar disponível, percebemos alguns padrões sociais em suas trajetórias
que nos indicam o grau de interferência do processo
de mutilação do patrimônio familiar para a atuação
destes agentes enquanto intelectuais e as posições

Pretendemos, portanto, por em evidência as

que vêm a ocupar socialmente. Em outros termos,

estratégias empregadas pelos agentes no uso de suas

a análise dos dados obtidos nesta pesquisa aponta

atribuições, prerrogativas e competências herdadas

para as inclinações ao exercício literário como o

ou adquiridas ao longo de suas trajetórias e os trun-

atendimento a duas condições preponderantes: a

fos que lhes possibilitaram ocupar determinadas

impossibilidade de reprodução das posições fami-

posições sociais, bem como a existência de handcaps

liares no grupo dirigente, propiciada pela derrocada

Editora IFMA

demonstrar com os exemplos acima uma relação

de reprodução familiares e a relação destas carac-
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É necessário observar que não se pretende

do capital de que dispunham seus familiares, e os

blica, ainda que mantendo-os, de certa forma, agre-

usos estratégicos de reconversão do capital simbóli-

gados às frações dominantes do estado.

Editora IFMA

dos da República Velha:
[...] o êxito maior ou menor desse gênero de estratégia depende da capacidade
de utilizar a única espécie de capital disponível, a saber, o capital de relações sociais e de honorabilidade que, em certos
casos e sob certas condições, os ‘parentes pobres’ da oligarquia poderão acionar a seu favor (MICELI, 2001, p. 23).

Para tanto, foi-nos relevante a identificação
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dos seus espaços de sociabilidade como a cidade,
escolas onde estudaram e os cursos superiores “escolhidos”, bem como seus espaços de atuação profissional e literária. A partir destas informações,
pudemos deslindar seus investimentos feitos como

Nauro Machado é um caso exemplar de herdeiro sem herança. O capital político de seus ascendentes não lhe pudera herdar e tampouco ser
herdado. A perda do pai ainda na adolescência lhe
dificultou inclusive a apropriação do capital de relações sociais da família. Porém pôde ainda reivindicar-se herdeiro do reconhecimento intelectual, referendado principalmente pelos tios Lino Rodrigues
Machado e Marcelino Machado. O exercício literário
ocupa então o lugar de denegação do processo de
dilapidação do patrimônio familiar e a insegurança
material dela decorrente, sublimada em sua poesia.
Como sugere o trecho: “[...] comecei a escrever por
uma necessidade que era impulso compensatório
para a perda física de meu pai”39.

“escape” das condições familiares que encontraram
ao se lançarem à literatura, principalmente com relação ao capital de relações sociais. Porém, os dados
obtidos sobre o conjunto de agentes aqui analisados
demonstram que mesmo esta proximidade social,
e munidos dos recursos requeridos para a inserção
no domínio político, lhes são possibilitados apenas o
acesso a posições periféricas na administração pú-

39 Entrevista concedida a Ricardo Leão em 2003.

Editora IFMA

trabalho qual observou Miceli com relação aos letra-
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co herdado. Desta forma, é válido também para este

ATUAÇÃO INTELECTUAL E
ESTRATÉGIAS DE AFIRMAÇÃO
Neste capítulo pretendemos identificar padrões nas carreiras literárias dos agentes em análise,
dando continuidade à utilização do método prosopográfico, conforme desenvolvido no capítulo anterior.

agentes analisados nas disputas em torno da afirmação no espaço literário. Uma importante característica percebida neste universo social é a importância
conferida aos “movimentos” culturais como espaços
privilegiados de afirmação intelectual, através das
possibilidades de publicação à dispensa dos incentivos públicos dirigidos à produção cultural, bem
como do acesso a estes mesmos incentivos através
de reciprocidades concedidas aos indivíduos pertencentes aos mesmos “grupos”. Além disso, o pertencimento a estes “movimentos” culturais lhes possibilitava o compartilhamento de sentidos, afirmados nas
disputas pela afirmação entre agentes estabelecidos
e a substituição por “novos” escritores, em posse de
diferentes recursos sociais na busca pelo reconhecimento dos mais reconhecidos e se poderem dizer
escritores (BOURDIEU, 2005).
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das e os espaços de atuação em que se inserem os
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Demonstra-se aqui as diferentes estratégias aciona-

prem as instituições um importante papel no decurso
de consagração e cristalização biográfica de alguns
agentes como “personagens ilustres”. Por exercerem
“localmente” este papel, duas destas instituições têm
destacada importância no desenvolvimento deste
Editora IFMA

trabalho: o Instituto Histórico e Geográfico do Ma-
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ranhão e a Academia Maranhense de Letras. Estas
trazem entre seus “patronos” e “fundadores” nomes
“consagrados” na historiografia maranhense, cultivados como estratégia de afirmação pessoal; em alguns casos construindo-se sentidos de grupo (REIS,
2007)40, em torno dos quais se aglutinam reivindicando-se continuadores de um legado da “tradição
literária” maranhense, ou mesmo tomados como
parâmetro para a caracterização de uma literatura
“marginal” e “inovadora”, que busca outros estilos,
temáticas e formas de reconhecimento. A respeito de
uma função consagradora conferida às Academias
de Letras ou a Institutos dedicados aos domínios da
40 A idéia de sentidos utilizada nesta pesquisa se apóia na perspectiva adotada por Eliana Reis, que, dito sinteticamente, corresponde às “prerrogativas inerentes àqueles que comungam uma causa vivida” (REIS, 2007, p.
295), trabalhando constantemente para a elaboração, atualização e reconstrução de narrativas históricas e “geracionais” e que contribuem para a
definição de pertencimentos a redes de relações sociais ou para o reconhecimento social de reputações que podem ser acionadas estrategicamente
pelos agentes.

plar a declaração feita por Jomar Moraes, quando
ocupava ainda a presidência da AML:
As Academias também trabalham como
uma tese chamada: dos expoentes. Acho
que devem pertencer às Academias
aquelas pessoas que são expressivas de
um povo na literatura, preferentemente, e que podem influir na política ou
em outros ramos de atividade. Alguém
que é muito importante como médico, por que não estar lá? Alguém que
é muito importante como jurista, por
que não estar? [...] na média, ou preponderantemente, uma das coisas que
eu acho que deve marcar a Academia, é
que eu acho que a Academia não é ponto de partida, não é da natureza dela.
Ela é ponto de chegada. O normal, mais
sério, é que elas cheguem lá porque já
foram reconhecidas. A Academia consagra. (In: NUNES, 2000, p. 219).

Pretendendo resumir neste trecho o perfil dos
candidatos à “imortalidade”, conjuga- se à exigência
de sua notoriedade literária e ao reconhecimento de
sua obra como expressão de um “povo”, a atuação no
domínio político “ou em outros ramos de atividade”.
Subrepticiamente, o trecho reforça também a importância das formações acadêmicas em medicina e direito para a ocupação destas posições de destaque.

Editora IFMA

No processo de hierarquização social, cum-

história e geografia regionais, como o IHGM, é exem-
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CLASSIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO
ENTRE OS AGENTES

Outro elemento importante a ser ressaltado

Esta maior heteronomia dos espaços e formas

quanto às instituições de consagração no contexto

de produção e consagração literária, tal como ocorre

analisado, diz respeito à sua dependência da “benfei-

em contextos periféricos, se deve principalmente ao

toria” dos atores políticos para o seu estabelecimen-

peso maior de critérios externos e sua imbricada re-

to, indício relevante para percebermos as limitações

lação de dependência e inserção no domínio político,

e dependências do domínio intelectual em relação ao

já que por conta de sua incipiente institucionalização,

político em contextos periféricos (Cf. SIGALl, 1996;

os espaços de produção literária nestes contextos não
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o espaço do poder político.
Quatro governadores do Maranhão
figuram, ao lado de Sebastião Archer
(que concedeu o atual prédio de funcionamento da AML), na galeria dos
benfeitores da instituição, a saber: Urbano Santos, que [...] considerou-a de

determinações objetivas, o que corresponderia a um
conjunto de constrangimentos prováveis a limitar as
orientações e práticas dos agentes, bem como suas
possibilidades de inserção neste espaço através do
exercício de hierarquização e consagração de algumas técnicas, escolas e problemáticas possíveis.
Também o equilíbrio quantitativo entre as

utilidade pública, previu que o Estado

formas de reconhecimento através de títulos e pre-

lhe daria sede condigna e determinou

miações vinculadas à produção literária e as conde-

que a Imprensa Oficial lhe editasse regularmente a Revista; João Castelo [...]

corações estatais concedidas aos agentes em análise,

autorizando o Poder Executivo a pagar

pode ser percebido como elemento representativo

mensalmente à Academia subvenção

das estratégias

correspondente a 10 salários mínimos;
João Alberto Souza, [...] aprovou convê-

de reconhecimento destes produ-

tores culturais (BOURDIEU, 2005 p. 61) submetidos

nio celebrado com o hoje extinto Sioge;

a relações de força dissipadas, dado o alto grau de

o gov. Jackson Lago [restabeleceu] a

interferência e porosidade entre os domínios políti-

subvenção suprimida, fato que o tornou membro da Galeria dos Benfeito-

Editora IFMA

estabelecem entre os espaços de produção cultural e

dispõem de uma relativa autonomia de suas redes de

co e literário. Isto implica em modalidades difusas

res da Academia (MORAES, 2008. In: O

no processo de consagração destes agentes, o que se

Guesa Errante 2006).

exemplifica pela confluência entre premiações estri-
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Editora IFMA

PÉCAUT, 1990) e as relações de heteronomia que se

tamente referentes a publicações específicas ou ao

Considerando apenas os casos com informa-

conjunto da “obra”, e condecorações estatais com

ções a esse respeito, contam-se em 27 os que rece-

reconhecimentos que vão desde medalhas de “mé-

beram premiações ligadas à produção literária e em

rito cultural” por serviços prestados à “sociedade” -

2441 o número de condecorações ou honrarias liga-

ao passo que consagram também contribuem para

das ao Estado. Alguns dentre estes, foram agraciados

Editora IFMA

ranhense” - (Medalha João Lisboa, Medalha Graça
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Aranha, Medalha Gonçalves Dias, Medalha Sousân-

identifica-se uma tendência à proporcionalidade entre os níveis dos cargos públicos ocupados e o volume/tipo de condecorações/homenagens recebidas.

drade, etc.), a homenagens pelo envolvimento mili-

Transitando os agentes por domínios diversos,

tar em importantes conflitos (como a Medalha do Pa-

suas posições devem ser percebidas levando-se em

cificador da Guerra concedida aos que serviram na

conta suas atuações tanto nas instituições estatais

FEB – Força Expedicionária Brasileira - durante a II
Guerra Mundial; Medalha da Associação dos Veteranos da FEB; Medalha Dom Henrique de Sagres, etc.).
Na relação entre a posse de determinadas honrarias
e premiações percebemos uma interessante correspondência entre a maior aproximação com o pólo
dominante do poder político daqueles em que se destacam as condecorações estatais e, em contrapartida,
a maior aproximação com o pólo mais dominado do
poder político entre aqueles que possuem um maior
número de premiações e homenagens vinculadas à
produção literária (a publicações específicas ou pelo
conjunto da “obra”) destes agentes.

quanto nas que se pretendem estritamente “literárias” e independentes das relações de poder, assim
como seus respectivos “reconhecimentos”42 e retribuições concedidas. Ou seja, a análise das relações
entre os agentes deve considerar também as instituições em que eles se movimentam, principalmente
em contextos como este em que a “ação das obras
sobre as obras” (BOURDIEU, 2005, p. 73), que também aqui se exerce por intermédio dos autores, não
41 Sobre 13 casos não obtivemos informações acerca do recebimento de
premiações ou condecorações recebidas.
42 É sabida a arbitrariedade dos limites de percepção sobre as formas de atuação dos agentes em pauta considerando-se apenas o exercício literário e
o exercício de cargos eletivos ou comissionados, dada a multiplicidade de
posições ocupadas em universos sociais tão complexos. No entanto, para os
fins e limites propostos a este trabalho nos ateremos, principalmente aos
domínios político e literário.

Editora IFMA

de um passado “glorioso” da “intelectualidade ma-

com os dois tipos de reconhecimentos, nestes casos
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dar continuidade à consagração de nomes “ilustres”

atende apenas às pulsões estéticas delimitadas a par-

distintivas entre seus perfis. Como resultado preten-

tir das posições que ocupam na estrutura de um mi-

demos a demonstração das relações existentes entre

crocosmo literário, mas submetem-se a imposições

as condições sociais de ingresso na carreira literária,

e possibilidades estruturais que, embora também

a posição que ocupa no espaço literário maranhense

específicas e historicamente situadas, configuram-se

pelos usos de recursos sociais herdados ou adquiri-
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POSIÇÕES NO ESPAÇO E PRODUÇÃO
LITERÁRIA

dos por novos investimentos (formação superior, experiências em outros estados ou no exterior, etc.) e
a objetivação destas características em alguns fragmentos de publicações, à guisa de microanálises. Em

A análise da produção literária pressupõe a in-

síntese, o que se pretende é por em prática a com-

vestigação do “sistema de desvios do qual ela se situa

preensão de que a estrutura interna das obras é tam-

no espaço das obras contemporâneas”. Esta etapa fun-

bém reflexo da estrutura do espaço social no qual o

damental para a análise das disposições dos agentes

próprio autor está situado.

no espaço literário, exige, inelutavelmente, a “apreensão estrutural do respectivo autor” que se apreende a
partir das “relações objetivas que definem e determinam sua posição no espaço de produção” (BOURDIEU,

Sem perder de vista o fato de terem estes intelectuais ingressado na carreira literária entre os
anos de 1945 e 1964, destaca-se o montante de suas

2004, p.177- 178). O desenvolvimento deste item se

primeiras publicações voltadas em sua maior parte

orienta no intuito de atender a estas premissas.

para o gênero poético (59,4%). Esta observação con-

Analisando entrevistas, prefácios de livros,
artigos em jornais e textos biográficos produzidos
acerca destes agentes, identificamos alguns elemen-

jugada ao período de ingresso destes agentes na carreira literária adquire relevância ao percebermos as
relações entre as características sociais analisadas

tos que se destacam a partir do trabalho de produ-

no capítulo anterior, as conseqüentes posições ocu-

ção ideológica de suas vidas (Cf. BOURDIEU, 2005,

padas pelos agentes e os gêneros a que se dedicaram

pp. 74-89) e cruzamo-los com as características mais

na entrada e no decorrer de suas carreiras literárias.

Editora IFMA
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entre os domínios de atuação dos agentes.
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de forma mais complexa dadas as interpenetrações

O cruzamento entre as duas variáveis apresentadas nos quadros acima – idade e gênero relativos

Gênero

n° de casos

Poesia

22 (59,4)

à primeira publicação – e considerando-se também

Romance

3 (8,1)

o fato de se localizarem estes agentes em posições

Ensaio

4 (10,8)

Teatro

1 (2,7)

sociais dominadas do ponto de vista político, serem

Conto

2 (5,4)

Crônica

1 (2,7)

Científico

4 (10,8)

nistrativas no estado, apontam para a existência en-

Total

37 (100)

tre eles de um princípio estratégico relativamente
homogeneizante, com vias às modalidades de trabaequivale à tendência de aproximação/distanciamen-

primeiras publicações literárias, os dados demons-

to com o pólo mais dominante/dominado do estado
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tram um número acentuado com idade até 25 anos

percebidas a partir dos gêneros aos quais mais se
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Considerando a idade dos agentes em suas

(29,7%), percentual aumentado em dois terços se
prolongarmos este período de “ingresso” na carreira
literária até os 30 anos (51,3%).

lho intelectual mais rentáveis e gratificantes, o que

dedicaram. Contudo, este e outros recursos não são
analisados descolados do contexto, em sentido amplo, de sua valorização, mantendo-nos atentos às observações feitas por Eliana Reis acerca do “momento

Quadro 17: Idade na primeira publicação.

de sua evidência, [da] totalidade dos recursos disponíveis para os diferentes protagonistas e [das] moda-

Idade

n° de casos

18-25

11

lidades de ativação dos mesmos, uns em referência

26-30

8

aos outros” (REIS, 2007, p. 19). Outra hipótese a ser

31-35

7

36-40

6

analisada é a de que as aproximações sociais, que

41-45

3

46-50

-

51 ou +

2

Total

37

Fonte: repertórios biográficos.

implicam em adesões “estéticas”, “ideológicas”, etc.,
manifestam, neste universo social, formas diversificadas de reconversão das heranças familiares nos
rearranjos faccionais que acompanham o processo
de transição dos grupos dominantes.
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e em sua maioria (75,6%) exercerem funções admi-
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Fonte: repertórios biográficos.

identificados sob a mesma categoria de “escritores”

119
Instituto Federal do Maranhão

Quadro 16: Gênero da primeira publicação (%).

A importação de referenciais oriundos de paí-

brios da morte e da arte. Minha poe-

ses mais “centrais” insere-se entre os importantes

sia, seus sonetos que o digam, foge por
completo aos cânones daquela geração

recursos acionados por alguns agentes nas disputas

[“geração de 45”], que reputo, contudo,

que travam. Não é mero acaso – tampouco cinismo

importante pela expressividade de al-

– a lista de autores enfatizada por Nauro Macha-

guns nomes que a compõem [refere-se

do quando indagado acerca de suas principais in-

com freqüência a Lucy Teixeira, José
Chagas, e Ferreira Gullar]43.

fluências literárias. Figuram entre elas: Dostoievski,
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rárias acompanha a expectativa de reconhecimento
que possuem e os “estilos de vida” construídos pelo

Quanto à relação entre os tipos de publicação
de estréia e os principais cargos públicos ocupados
ao longo de suas trajetórias, observa-se que aque-

trabalho de produção de suas “biografias”. Assim, o

les que iniciaram a carreira literária investindo em

domínio desses referenciais, a reivindicação de um

gêneros relacionados à economia ou ao direito, ten-

assemelhamento, porventura “espiritual”, passa a

deram a ocupar postos mais próximos do pólo do-

ser utilizado como um trunfo nas disputas “intelec-

minante da administração pública (Procuradorias,

tuais”, que serve também como um reparo à carên-

cargos de destaque em instituições e Secretarias

cia de outros recursos mais valorizados, como a titulação escolar, a inserção em importantes redes de
relações sociais ou a experiência com movimentos
culturais ou políticos em contextos de maior destaque. Como podemos perceber no seguinte trecho:
Minha poesia, posterior à daqueles
anos iniciais, fez-se influenciar, sobretudo, por paradoxal que seja, pela
leitura apaixonada dos grandes romancistas mundiais, como Dostoievski,
com sua angústia metafísica e dolorosa
consciência do mal, e Thomas Mann,
pelo seu incurso nos domínios som-

econômicas e chefias de gabinetes) ao longo de suas
trajetórias, mesmo que estes gêneros não se tenham
afirmado como ao que mais se dedicaram no decorrer de suas carreiras literárias44.
O quadro abaixo demonstra os critérios utilizados para a hierarquização dos cargos públicos,
conjugados ao número de agentes que ocuparam
tais funções.
43 Entrevista concedida a Ricardo Leão em maio de 2003 (Grifo nosso).
44 Extraindo-se do total de obras a quantidade dedicada para cada gênero.
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delaire. A importação de seus estilos e temáticas lite-
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Thomas Mann, Rimbaud, Mallarmé, Bocage e Bau-

Quadro 18: Cargos públicos mais altos ocupados.
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Médio

Baixo

8

Chefe de gabinete (estado)

1

Chefe do Departamento
Econômico do BNDE

1

Agente Fiscal de Tributos Federais

1

Secretário Geral do Conselho de
Desenvolvimento (RS)

1

General do Exército

1

Auditor Fiscal de Rendas da
Secretaria da Fazenda

1

Promotor Público

1

Chefe do Contencioso da Caixa
Econômica Federal

1

mo vinculando-se a “movimentos” ou outros tipos

Procurador Federal

1

de instituições culturais. Destaca-se o número de es-

Auditor Fiscal do Estado

1

critores que ingressaram com a publicação de obras

Chefe da 3° Inspetoria Geral da
FUNAI

1

Direção de hospitais

1

Chefe de Gabinete (Município)

1

Reitoria da UFMA

1

Membro do Conselho Estadual de
Educação

1

Direção da Secretaria do Tribunal
de Justiça

2

Membro do Conselho de Contas
do Município

1

Direção do IBAC

1

Membro do Conselho Nacional de
Direito Autoral

1

Não
Informados

9

Total

37
Fonte: repertórios biográficos

Todos eles, entretanto, continuaram de alguma forma vinculados à cultura, fosse atuando por
outras vias no pólo “feminino” do Estado, ou mes-

poéticas e o pequeno número de ocupantes de altos
cargos públicos entre eles, o que nos indica uma
relação entre as condições sociais de acesso a estes
postos e a tendência a determinados tipos de produção literária, havendo inclusive pouca mobilidade
entre o gênero da primeira publicação e os níveis
dos cargos administrativos ocupados ao longo de
suas carreiras literárias. Sobre estas mudanças, destacam-se Jomar Moraes e José Sarney que iniciaram
com o gênero poético e passaram a dedicar-se no
decorrer de suas trajetórias a estudos biográficos e
ao romance, respectivamente. Inflexão que também
acompanhou o destaque que adquiriram na admi-
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Alto

N° de casos
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Cargos

“Funcionário Público” (cargos
pouco expressivos dentro da
administração pública, como
Redator, Porteiro, Músico da
Banda Militar, etc.)

nistração pública vinculada à produção cultural, no

ram a possuir formação superior - o que ocorre na

caso de Jomar Moraes, e no espaço do poder político,

maioria dos casos dedicados à poesia. Já entre os que

com José Sarney alçando à presidência da Repúbli-

se aplicam principalmente à publicação de ensaios,

ca. Demonstra-se nos quadros abaixo a relação entre

crônicas ou trabalhos científicos, tendem a investir,

o gênero de ingresso na carreira literária e o nível
dos mais altos cargos públicos ocupados. Os textos
de cunho jurídico e econômico foram agrupados no

Fonte: repertórios biográficos.

Outro dado relevante sobre o total de casos
analisados é a relação entre os principais gêneros a

importantes indícios para a compreensão das lógicas
de coesão e diversificação social em que se encontravam imersos estes “intelectuais” maranhenses. Em
grande parte descendente de famílias atuantes no
cenário político, algumas em processo de “desclassificação” social, outras de ascensão e afirmação enquanto classe dominante, estes intelectuais se situam
através dos usos dos recursos, tangíveis e intangíveis,
adquiridos por herança e dos investimentos em títulos escolares, atendendo às condições e possibilidades estabelecidas pelas transições políticas daquela
conjuntura, em nível “nacional” e “local”.

que se dedicaram e os investimentos escolares feitos

Com respeito à idade dos agentes na última

ao longo de suas trajetórias. Aqueles que se encon-

publicação, os dados indicam uma atividade literá-

travam mais propensos à dedicação a estilos mais

ria até um período relativamente avançado - 35% pu-

exigentes literariamente (romances, poesia), tende-

blicaram depois dos 60 anos. Também demonstram

ram a investir na formação escolar mais “humanís-

uma preponderância na freqüência de eleições para

tica”, como filosofia, história, ou mesmo não chega-

a AML de agentes com idade acima de 51 anos, 31%.

Editora IFMA

22 (59,4)
3 (8,1)
4 (10,8)
1 (2,7)
2 (5,4)
1 (2,7)
4 (10,8)
37 (100)

Médios Baixos

dos, tipos de investimentos escolares) nos fornece
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Poesia
Romance
Ensaio
Teatro
Conto
Crônica
Científico
Total

Não
informados
2 (5,4) 6 (16,2) 7 (18,9)
7 (18,9)
2 (5,4)
1 (2,7)
3 (8,1)
1 (2,7)
1 (2,7)
1 (2,7) 1 (2,7)
1 (2,7)
3 (8,1)
1 (2,7)
10 (27,0) 10 (27,0) 8 (21,6)
9 (24,3)
Altos

Níveis dos cargos

Editora IFMA
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Quadro 19: Gênero da 1° obra e nível do cargo público mais alto ocupado (%).
n° de
casos

A interseção destas variáveis (gênero na primeira publicação, níveis de cargos públicos ocupa-

gênero “científico”.

Gênero

a rigor, na formação em direito.
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Idade

n° de casos

mental e 4 escolaridade em nível Médio. Sobre 5 deles

18-25

-

26-30

2 (5,4)

não obtivemos informações quanto à sua escolarida-

31-35

1 (2,7)

de. Quanto à titulação escolar entre os membros da

36-40

-

AML, dividem-se em 1 com nível fundamental, 3 com

41-45

-

46-50

5 (13,5)

nível médio e também prevalece a formação superior

51-55

4 (10,8)

com 7 casos e outros 2 com pós graduações. Também

56-60

6 (16,2)

61 ou +

13 (35,1)

é aproximado o número de casos não informados, 6.

Não Informados

6 (16,2)

Total

37 (100)

Fonte: repertórios biográficos.

Quadro 21: Idade na eleição para a AML.
Idade

n° de casos

18-25

2

26-30

3

31-35

3

36-40

Quadro 22: Escolaridade dos que não pertencem à AML.
Nível escolar
Fundamental
Médio
Superior
Superior + pós
Não informados
Total

n° de casos
2
4
5
2
5
18

Fonte: repertórios biográficos.

41-45

1

46-50

2

51 ou +

6

Não Informados

2

Total

19

Fonte: repertórios biográficos.

Entre os que não são membros da AML (18,
correspondente a 48,6% do total) é predominante a
titulação escolar em nível superior (5) e 2 casos com

Quadro 23: Escolaridade dos que pertencem à AML.
Nível escolar
Fundamental
Médio
Superior
Superior + pós
Não informados
Total

n° de casos
1
3
7
2
6
19

Fonte: repertórios biográficos.
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pós-graduação. Além destes, 2 possuem nível funda-
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Quadro 20: Idade na última publicação (%).

dieu quanto às determinações objetivas em torno

socialmente, a que se encontra submetido como um

das posições ocupadas pelos agentes no espaço de

“estranho no ninho”, reconhecendo-se descendente

produção, reproduzidas no início deste tópico, pode-

de destacados militares e políticos; seu “resguardo”

mos depreender, com base nos dados demonstrados,

quanto à popularização da sua poesia, preferindo-a

algumas características, por vezes ambivalentes, na

sempre aos “círculos restritos”; a reivindicação cons-

atuação de Nauro Machado como um caso exemplar

tante – reconhecida também por seus “pares” - de ser

de um herdeiro cuja herança fora bloqueada por

um “autêntico poeta”, que vive a angústia dos seus

Editora IFMA

transformações conjunturais acompanhadas pelo
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falecimento do pai. No que tange à posição que ocupa em relação ao seu “reconhecimento” enquanto
poeta, apresentam-se alguns elementos privilegiados para pormos em prática um esquema de análise
sociológica que pretende estabelecer “a existência
de uma relação inteligível entre as tomadas de posição (as escolhas dentre os possíveis) e as posições no
campo social” (BOURDIEU, 2005, p. 54).

escritos em um isolamento “órfico”, além de outros
elementos relativos a este lugar de “escritor puro” e
“solitário”45 por ele reivindicado e pelos demais atestados, inserido em um espaço social cuja relativa autonomia de suas leis específicas comprova-se apenas
sob a análise que opere uma antinomia entre teoria
analítica e a prática dos agentes.
A trajetória de Nauro Machado apresenta-nos

Afinal, quais seriam os condicionantes sociais

o que poderíamos chamar como Bourdieu - um tan-

que o tendenciam à reivindicação de uma “excên-

to forçosamente e reconhecidas as disparidades em

trica vida de poeta”? Trocando em miúdos, como

relação ao univeso social a que se refere – de double

podemos compreender sociologicamente o seu “iso-

binds. Ou, como esclarece o próprio autor, contradi-

lamento peninsular”, permanecendo em São Luís,

ções “que são inerentes ao campo literário em vias

não obstante ríspido por uma ovação local que ain-

de construção” (Bourdieu, 2002, p. 81). No texto ori-

da tarda; sua “resistência” aos círculos acadêmicos,

ginal, Bourdieu refere-se ao autor de “Flores do Mal”,

tecendo sempre críticas à maioria dos membros de

poeta fadado às agruras de um processo de transição

instituições como a AML e o IHGM; sua crítica an-

45 Entrevista concedida a Ricardo Leão em 2003.

Editora IFMA

gustiada a um serviço burocrático pouco valorizado
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Retomando as premissas elaboradas por Bour-

e as críticas ácidas a um “modismo [poético] falho e

campo literário francês, e argumenta:

de autenticidade duvidosa”, geralmente publicadas
em jornais “locais” e sua recusa aos círculos mais
amplos, que implicariam na “popularização” da sua
poesia e enfatiza: “[...] devo dizer-lhe que não tenho
desejo algum em fazer-me chegar como poeta ao
ominoso leitor-telespectador de hoje, ao qual oponho um irredutível nojo pessoal a não compactuar
com a chacrinagem trumbiqueira de uma espúria
comunicação humana”46.
Assim, observa Bourdieu que as obras literárias seriam um
[...] discurso do mundo (social ou psicológico) como se não falasse dele; que
não pode falar desse mundo senão
com a condição de que fale dele apenas
como se não falasse, ou seja, em uma
forma que opera para o autor e o leitor,
uma denegação [...] do que exprime.
(Bourdieu, 2002, p. 17).

A reprodução deste trecho atende aos objetivos de síntese das condições em que se encontrava

Apropriando-se das representações produ-

Baudelaire em meados do século XIX - período crí-

zidas em torno de Baudelaire, como estratégia de

tico da gênese do campo literário francês – e de re-

afirmação pela assemelhação de suas “vidas”, Nau-

ferencial comparativo aos sentimentos de um autor

ro Machado opera um duplo jogo entre a interpre-

situado em contexto e sob condições completamente

tação anacrônica e a atualização permanente pela

diversas daquela, no entanto, expressando-se sob se-

recorrente adaptação do autor à “contemporaneida-

melhantes angústias, princípios e formas: o soneto

46 Idem.
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[...] ninguém viu melhor que Baudelaire o elo entre as transformações da
economia e da sociedade e as transformações da vida artística e literária
que colocam os pretendentes à condição de escritores ou de artistas diante
da alternativa da degradação, com a
famosa “vida de boemia”, feita de miséria material e moral, de esterilidade
e de ressentimento, ou da submissão
igualmente degradante aos gostos dos
dominantes, através do jornalismo, do
folhetim ou do teatro de bulevar. Crítico obstinado do gosto burguês, opõe-se com o mesmo vigor à “escola burguesa” dos “cavaleiros do bom senso”,
liderada por Émile Augier, e à “escola
socialista”, que aceitam, uma e outra,
a mesma palavra de ordem (moral):
“Moralizemos! Moralizemos!” (idem).
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de regimes estéticos que acompanha a formação do

de” (Cf. BOURDIEU, 2004, pp 134-146). Ao passo que

a 1964 como demonstração desta centralidade48: dos

denega as condições objetivas a que está submetido,

68 jornais, 52 (76,4%) localizavam-se em São Luís49.

SOCIALIZAÇÃO, SOCIABILIDADES E
ESPAÇOS DE AFIRMAÇÃO LITERÁRIA
Além da importância que adquire a capital do
Editora IFMA

estado como principal centro de investimentos es-
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colares feitos por estes agentes, outro elemento que
contribuiu para que se concentrassem nesta cidade
os “vocacionados” à literatura, fora a aglutinação
dos principais serviços de imprensa , que se cons47

tituíram em espaços privilegiados de atuação destes
“intelectuais”, bem como a possibilidade de inserção
em “movimentos” culturais, coalizões e a proximida-

A atuação jornalística confere à maioria destes agentes (25) um status equivalente ao de “intelectuais”: ao passo que por seu intermédio podem
glosar-se na reivindicação e críticas das pautas legítimas, também lhes enseja a publicação de crônicas,
contos, poesias e outros gêneros próprios à “literatura”, e por meio destes afirmam-se e distinguem-se literária e faccionalmente. Além disso, servem-lhes os
jornais como importantes espaços de “sociabilidades e socialização, de tomadas de posição e criação
de vínculos variados, etc. de cristalização de lógicas
de identificação e competição” (REIS, 2007, p. 163).

MOVIMENTOS LITERÁRIOS

de com importantes espaços de publicação também

Os “movimentos literários” dos quais partici-

livresca, fossem de domínio público (SIOGE, SECMA

param os agentes analisados cumprem no interregno

etc.) ou privados aos grupos faccionais, como as revis-

dos anos de 1945 a 1964 dois importantes papéis. Ao

tas, jornais, editoras etc. todos com maior concentra-

passo que servem aos agentes como espaços de “mo-

ção em São Luís. Tomemos a localização dos jornais

bilização” e constituição de coalizões faccionais que

identificados no acervo da Biblioteca Pública Benedi-

se caracterizam, como observa Boissevain, pela fra-

to Leite e que circularam durante o período de 1945

48 O Anexo I traz uma listagem com todos os jornais correntes no Maranhão
entre os anos de 1945 a 1964, acompanhados de seus respectivos proprietários e/ou diretores.

47 É de longa data a concentração jornalística dos jornais maranhenses em
São Luís. Consta no relatório organizado por Silva (1981) que entre os anos
de 1821 e 1979, registrou-se na região Norte do Brasil cerca de 397 títulos de
impressos, concentrando-se 355 em São Luís e 42 nas demais localidades.

49 As informações utilizadas para a comparação destes dados encontram-se
em Silva (1981).
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a aclamação a que ele estava disposto, o mundo não.
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projeta em autores reconhecidamente consagrados

sua instabilidade, efemeridade e concentração, principalmente em seu formato faccional, na figura de
um líder (BOISSEVAIN, 2003). Através dos usos dos
recursos sociais de que dispõem, os membros destas
coalizões agem, atendendo a seus objetivos momentâneos, constituindo repertórios próprios em torno
Editora IFMA

de noções estético-literárias, políticas e ideológicas,
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que implicariam, portanto, na reivindicação da posse legítima dos “modos de ser” e do “estilo literário”
do autêntico “ser-poeta”, além de outras noções reivindicadas; servem ainda como importantes espaços
de socialização e constituição de sentidos, promovendo uma certa homogeneidade entre os “grupos”
diversos, ainda que atendendo a interesses esporádicos, em torno de crenças e “afinidades” práticas
e literárias (encontros freqüentes, gostos culturais,
discussões em torno dos “grandes” autores, etc.). Importa ressaltar que não apenas estes “movimentos”
serviam à construção e partilhamento das dinâmicas de pertencimento e gozo de sociabilidades (REIS,
2007). Também aos encontros, tão informais quanto

A “drenagem dos produtores da capital” (Cf.

freqüentes, devem ser percebidos como importantes

CHARLE, 1977), conjugada às experiências literá-

espaços de socialização e constituição de redes so-

rias trazidas de “fora”, também possibilitou algumas

ciais em torno da produção cultural. Ilustra um pou-

transformações e o estabelecimento de novos refe-

co esta assertiva o trecho seguinte:

50 Entrevista concedida a Franklin Lopes em agosto de 2010.
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dências e compromissos mútuos entre os indivíduos,

[...] bebi com Chagas durante cinqüenta anos, era nossa trindade aqui: eu,
José Chagas e o pintor Antonio Almeida, você não conheceu? Nós éramos
três irmãos aqui, durante anos e anos
nós bebemos [...] o Chagas é um grande
poeta, basta dizer que ele é o autor dos
Canhões do Silêncio, aquilo vale tudo,
aquilo abrange todo aquele bairro do
desterro, as madames, as meretrizes,
ele abarca tudo isso. O Almeida também foi um grande pintor, um intuitivo, porque não tinha uma formação,
vamos dizer, “acadêmica”, mas era
outro também que lia! O Almeida leu
uma vez o Thomas Mann, rapaz, José
e Seus Irmãos, ele lia aquilo e discutia
até com as prostitutas e conversava
com elas, sobre o que? Modigliane e sobretudo Jesus Cristo! [...] Nós passamos
a mocidade no Bar do Castro, no Hotel
Central, no Bar do Pataquinha, mais
de quinze ou vinte bares que existiam
aqui [...] nós bebíamos e conversávamos sobre cinema, literatura, artes
plásticas, música, Erasmo Dias não saía
do Bar do Castro, nem Erasmo nem
Bernardo Coelho de Almeida [...]50.
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gilidade das organizações internas, das interdepen-

renciais literários e consequentemente a valorização

obviamente, no decorrer das disputas em torno dos

e produção a partir de novos “estilos” e “formas”. Se

estilos e métricas poéticas distintas, acompanha a

em meados do século XIX temos presente na “litera-

concorrência pelo monopólio dos espaços de atua-

tura maranhense” a valorização do simbolismo, par-

ção e afirmação concorrencial.

Baudelaire e Camões51, os referenciais do vigésimo século - tomados a partir dos agentes aqui analisados –,
Editora IFMA

são, em sua maioria, o modernismo, o realismo, o concretismo e neo-concretismo, reverenciando autores
como Fernando Sabino, Flaubert, Dostoievski, Edgar
Allan e Thomas Mann, Paulo Mendes Campos, entre
outros. O saudosismo romântico, no entanto, não se
Instituto Federal do Maranhão
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descola totalmente deste conjunto de agentes, servindo sua referência como parâmetro das tradições literárias de um apogeu sempre resgatado: como fonte
legitimadora entre os mais estabelecidos, como ponto
de partida renovador entre os outsiders (ELIAS, 2000).
Arraigados a este processo surgem novos “movimentos culturais” e o acirramento das disputas
em torno da literatura, fosse reclamando a “nova”
poesia (modernismo, concretismo, neo-concretismo,
etc.), fosse pela rendição ao culto das “tradições”
primevas (romantismo, parnasianismo, etc.), o que,
51 Referenciais presentes entre os que ingressaram na carreira literária antes
de 1945 e que constituem nosso banco de dados mais amplo, com informações sobre 118 escritores maranhenses.

Neste embate entre forças de “conservação” e
de “renovação” em torno da literatura, pretende-se
impor, junto aos estilos reivindicados, um panteão
que os referencie e diferencie, seja reivindicando-se
seus “herdeiros” ou “epígonos” nos casos mais “tra-

caso é exemplar a forma como se estrutura a AML e

Editora IFMA

de poetas como Castro Alves, Paul Verlaine, Charles

o IHGM em sua relação com os Patronos, Fundado-
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dicionais”, ou investindo contra os “vultos” estabelecidos exigindo sua substituição. Quanto ao primeiro

res de cadeiras e Ocupantes, cuja genealogia funciona à espécie de um sistema de parentesco, conforme
descreve Alfredo Wagner:
Tem-se um conjunto de autores, representados como personalidades e figuras tutelares da historiografia regional,
que ampara a criação das cadeiras e
seus respectivos fundadores e demais
ocupantes. Por disposições estatuárias52 a cada cadeira corresponde um
patrono, uma figura como “autoridade em história, ou geografia e ciências
afins”, e um fundador, que representa
aquele que evoca o patrono ao criar
52 Consulte-se os Estatutos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão
In: Revista do IHGM, ano xxviii, n.º 3. São Luís, agosto de 1951, pp. 145-154.
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nasianismo e do romantismo presentes na evocação
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nalização dos espaços de produção cultural em con-

temáticas (“cultura do Maranhão”, “meio ambiente”
– a exemplo do “Movimento em favor da Ilha”, capitaneado por Nascimento Morais filho -, etc). Ressaltamos que sobre o total de casos analisados não
obtivemos informações relativas à participação em
“movimentos culturais” de 16, e sabe-se que 2 dentre
os 37 casos analisados não participaram de qualquer
tipo de “movimento” cultural53.
Quadro 24: “Movimentos” culturais*.

textos semelhantes ao que analisamos aqui, condi-

Nome

cionando as lógicas de concorrência e as estratégias

Centro Cultural Gonçalves Dias

9

de afirmação à interferência de princípios externos,

Grupo Movelaria

5

Grupo Ilha

3

Afluente

3

Opinião

1

Apolônia Pinto

2

Nenhum (declarado)

2

Não informados

16

os agentes geralmente transitam por vários “movimentos”, buscando melhor posicionar-se através dos
usos do exercício literário combinados a outros domínios, sendo a política o principal deles.
Entre os agentes analisados, tivemos 19 participantes deste tipo de mobilização para 7 movimentos identificados, o que de já aponta para um intenso

n° de casos

*Alguns casos se inserem em vários “movimentos”
Fonte:

repertórios biográficos.

trânsito dos agentes por estas “estâncias”, apesar de

Este tipo de “mobilização” deve ser compreen-

uma relativa variedade das temáticas reivindicadas

dido à luz da conjuntura em que eles se estabelecem.

nestes “movimentos culturais”. Preferimos utilizar o

Outrossim, superado o chamado “Estado Novo”, que

termo “cultural”, no sentido mais genérico, por não
se vincularem todos estes “movimentos” estritamente à literatura, mas corresponderem a várias moda-

53 O número de agentes participantes deste tipo de mobilização é muito maior
entre os dados que possuímos, porém, não encontram-se conferidos aqui
por não inserirem-se no principal critério para a seleção dos casos que analisamos, a saber, terem ingressado na carreira literária entre os anos de
1945 e 1964.
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Ocorre que, dada a já mencionada frágil institucio-

lidades de ação (literatura, teatro, artes plásticas) e
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um assento na instituição. O nome dos
patronos jamais poderá ser substituído
pelos vindouros ocupantes das cadeiras conforme reza o art. 31, § Segundo.
Seus nomes mantêm vivas e encarnam
os fundamentos das tradições letradas,
permitindo aos que aspiram lugares
nos panteons e galerias de “vultos maranhenses” uma relação em linha direta com os seus protetores (ALMEIDA,
2008, p. 29).

mineiros de então, e consciente das modernas con-

tes e os “movimentos” em que se engajavam, nomes

quistas literárias de seu tempo” (CRUZ, 2003, p.36).

como os de José do Nascimento Morais Filho, José Sar-

Refere-se nesta passagem principalmente às influên-

ney e Bandeira Tribuzi (todos contidos entre os ca-

cias de Otto Lara Rezende, Murilo Rubião, Fernando

sos aqui analisados), reconhecidamente lideranças

Sabino, e Paulo Mendes Campos, principais expoen-

do “Centro Cultural Gonçalves Dias”, “Grupo Ilha” e

tes da chamada “2º geração modernista”, que, como

“Grupo Movelaria Guanabara”, respectivamente. No

a própria Lucy Teixeira reconhece, muito a influen-

interior destes “movimentos” destacam-se, vincula-

ciaram. Nascida em Caxias, morou na Europa pela

dos ao “Centro”, Bernardo Coelho de Almeida, Nasci-

primeira vez como bolsista do Governo italiano. Re-

mento Moraes Filho, Vera-Cruz Santana, Manuel So-

gressou a São Luís na segunda metade da década de

brinho, Tobias Pinheiro, Dagmar Desterro, Ferreira

40 e a partir de então promoveu diversas atividades

Gullar, Lago Burnett, Bandeira Tribuzi – deslocando140

literárias e das artes plásticas. Muda-se para o RJ em

-se logo depois para o “Grupo Ilha”. Em torno deste

1949, continuando a publicar em jornais na colabo-

último transitavam José Sarney, Bello Parga, Carlos

ração em diversos suplementos literários, a exemplo

Madeira e Lucy Teixeira. Quanto ao “Movelaria”,
uniram-se Antonio Almeida e Lago Burnett, que até
então compunha o “Centro Gonçalves Dias”.

de sua longa atuação no jornal O Imparcial, de São
Luís. Além de participar do “movimento” Movelaria
Guanabara, organizou em São Luís, com Ferreira

Tais agentes utilizam como principal estraté-

Gullar, o Congresso Súbito de Poesia, de que resultou

gia de afirmação no espaço literário a reivindicação

a fundação do Movimento Anti-Quentismo, segun-

de representantes da “nova literatura maranhense”,

do ela “de repúdio ao sentimento fácil em poesia”,

através da posse de trunfos adquiridos em experiên-

foi também uma das fundadoras do Grupo Ilha, do

cias fora do estado e no exterior. Como exemplo,

qual também participaram Bandeira Tribuzi e José

podemos destacar alguns elementos presentes no

Sarney. Formada em direito pela UFMG, dedicou-se

perfil de Lucy de Jesus Teixeira, observados por Ar-

principalmente à produção de crônicas e poesias;

lete Cruz: “recém chegada de Belo Horizonte onde se

ocupante da cadeira n° 7 da AML (recebida por José

Editora IFMA

Ramos, destacam-se entre os “intelectuais” expoen-
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formara em Direito, amiga dos melhores intelectuais
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no Maranhão transcorre sob a interventoria de Paulo

Sarney); ocupou também importantes cargos públi-

tes ou vinculam-nos seus opositores: no primeiro

cos, destacando-se o de Diretora da Secretaria do

caso como estratégia de afirmação faccional, no se-

Tribunal de Justiça do Maranhão.

gundo também como afirmação, porém a partir da

no Maranhão” – entre os anos de 1945 e 1950 -, iniciase o período denominado por “oligarquia vitorinista”.

Editora IFMA

As epígrafes consagradas pela historiografia “local”
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às diversas “fases” da política maranhense não têm
por fortuitas suas origens e podem nos fornecer
importantes elementos para compreendermos os usos
estratégicos da memória e das referências ao passado
como forma de coesão dos “grupos” em torno de um
“passado comum” reivindicado.
Este processo que acompanha o ascenso de
uma nova “geração” e rearranjo faccional, pressupõe, portanto, a consagração de um novo “panteão”
e assim, sob os auspícios de epígonos e continuado-

exemplo da categoria “vitorinismo” enfatizada pelos
“oposicionistas”, caracterizando-os como apoiadores de uma “oligarquia” que já adentrava sua segunda década de “mandonismo local”, “contrário às tradições maranhenses” de um “passado de lutas” pela
liberdade e “dependente das fraudes eleitorais para
permanecer no poder” (CRUZ, 2003, p. 44). Como observa Igor Grill, estas “etiquetas” acionadas nas disputas intelectuais e políticas no Maranhão
[...] são categorias ativadas como critérios de aproximação e de estabelecimento de clivagens, mediante as quais as lutas faccionais que atravessam o espaço
da luta política no plano estadual se definem e redefinem [...] (GRILL, 2010, p. 1).

res dos seus feitos “heróicos”, redefinem seus posi-

Ao passo que investem nestas estratégias de

cionamentos em torno de determinadas problemá-

estigmatização, afirmam-se enquanto legítimos re-

ticas e suas respectivas posições e oposições. Assim

presentantes das “causas maranhenses” e de serem

ocorre com os usos das terminologias “magalhãesis-

reconhecidos enquanto cumpridores da tarefa de

tas”, “vitorinistas”, “oposicionistas”, “ilha rebelde”,

“conscientização em nível político, social e cultural, na

“Atenas brasileira”, “decadentismo”, entre outros,

tentativa de possibilitar a interpretação coerente da

em torno dos quais aglutina-se um conjunto de agen-

realidade maranhense para melhorá-la” (Idem, p. 44).

Editora IFMA

“local” passaram a denominar de “modernismo literário

desqualificação e estigmatização do grupo oposto, a
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À época do que a historiografia e crítica literária

Envoltos pela atmosfera de disputas faccionais

agentes (milieu). Estes lugares apresentam-se, por-

entre “vitorinistas” e “oposicionistas” que (de)mar-

tanto, como fontes privilegiadas para a análise do

caria a historiografia maranhense, os “intelectuais”

trabalho de construção da memória dos agentes e

da segunda metade do século XX não hesitaram em

grupos que por eles ligavam- se, afirmavam-se e se

se posicionar fazendo uso de suas “vocações literá-

distinguiam por coalizões distintas.

bertação do Maranhão”, em direção à retomada do
Editora IFMA

seu mítico “passado glorioso”, de exuberância eco-
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nômica, política e cultural, cujo significado é constantemente reinventado conforme se rearranjam os
grupos em disputa. Esta observação ganha relevância para este estudo ao percebermos que, no universo analisado, as principais posições dentre os cargos
eletivos e da administração pública são ocupados
por figuras proeminentes nas disputas faccionais,
aliadas, obviamente, ao grupo dos “oposicionistas”,
que se impôs na posição de dominante no espaço do
poder político maranhense.

LES LIEUX DU MILIEU
Os “espaços de publicação” recebem aqui o
tratamento de lugares (lieux), no sentido empregado
por Eliana Reis, como espaços de “expressão oficial
dos grupos” (Reis, 2001, p. 25) e de criação de laços
de identificação, vínculos afetivos e sociais entre os

Entre estas alianças, destacam-se as facções
em torno de movimentos políticos e literários, que
propiciavam também o controle de importantes espaços de publicação, ensejando inclusive o ingresso
de diversos autores na carreira literária54. A exemplo destes: Manoel Lopes e sua obra “Voz no Silêncio” em 1953 e José Sarney com “canção inicial”, em
1954, através da revista “Sacy”55 organizada por Lago
Burnett e Ferreira Gullar. Um importante espaço de
afirmação deste grupo fora a Tipografia São José, da
Arquidiocese de São Luís. Gerenciada por Bernardo Coelho de Almeida – entrementes incluído entre
importantes estréias como as de José Chagas, Nauro
Machado, Nacedo Neto, Manuel Lopes e Nascimento
Moraes Filho - Funda a revista “Legenda” e também
publica várias obras de autores desta no período analisado, além de lançar outros livros de estréia, como o
de José Chagas, “Canção da expectativa” (1955). Pelo
54 Contando-se apenas os casos incluídos neste trabalho.
55 Enfatizamos aqui algumas obras inaugurais, porém, várias outras, de outros autores e dos organizadores, foram lançadas através desta revista.
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protagonistas políticos de outrora nas lutas pela “li-
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rias”, dando prosseguimento à tarefa “herdada” dos

sua primeira obra, “Estrela do Céu Perdido” (1949)

vinculados a atividades “culturais” como a Secreta-

e através da revista Afluente edita alguns livros de

ria de Cultura, Func, SIOGE, Conselho Estadual de

sua autoria, como “O Ballet das Palavras” (1951) e

Cultura e instituições culturais e patrimoniais, como

“Os Elemento do Mito” (1953). Também: Voz no Si-

o IPHAN, constituem-se em estratégias privilegiadas

lêncio, de Manuel Lopes (1953); Canção Inicial, de

para as relações de aliança faccional, que implicam

José Sarney (1954) e Iceberg de Macedo Neto (1955).

em relações de trocas e retribuições entre estes “in-

Há também os que não chegaram a publicar, mas

telectuais”, no trânsito entre os domínios político e

participavam dos conselhos editoriais organizados

literário: os exemplos acima o confirmam56. Assim

por estes “movimentos”, é o caso de Luis Carlos Bello

considerados, justifica-se o percentual elevado dos

Parga, que integrava o conselho editorial da revista

agentes que ocuparam tais funções administrativas,

Ilha, Fundada pelo “Grupo Ilha”, sob as lideranças

buscando através do granjeamento das instâncias

de José Sarney e Bandeira Tribuzi, da qual também

“culturais” do estado, condições de sobrevivência,

participava Lucy Teixeira.

física e principalmente literária, que um contexto

Portanto, as vinculações destes agentes a determinados lugares e “movimentos culturais” devem

como o maranhense, sem uma relativa autonomia
deste espaço, não lhes poderia ofertar.

ser analisadas relacionando-se os demais posiciona-

Outra importante estratégia utilizada pelos

mentos tomados em domínios diferenciados e consi-

agentes, principalmente em posições mais domina-

derados estrategicamente como oportunidades para

das no processo de afirmação intelectual, é a refe-

o estabelecimento de alianças que retroalimentam

rência a nomes “consagrados”, transferindo para

suas variadas formas de atuação – facilidades de pu-

eles a valorização de princípios, recursos e práticas

blicação, nomeação para cargos públicos, etc. -, pon-

que se sabem suas. É exemplar o artigo57 produzido

do em evidência a frágil institucionalização estatal e
ção intelectual, constituindo lógicas híbridas nas to-

56 Resultados preliminares de uma pesquisa mais ampla, ainda em andamento, acerca dos processos de afirmação e representações sociais em torno
da noção de cultura e a importância da atuação dos agentes através de instituições voltadas para a produção e condução de políticas públicas no
Maranhão, pode ser encontrada em Reis (2009).

madas de posição destes agentes.

57 In: O Guesa Errante, publicado em 4 de março de 2010.

seu conseqüente imbricamento aos espaços de atua-
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Desta forma a ocupação de cargos públicos
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Centro Cultural Gonçalves Dias” Lago Burnett lançou

por Nauro Machado pela ocasião do falecimento do

quarta edição. Poeta, professor, autênti-

escritor Nascimento Morais Filho, neste, além de re-

co cidadão, estimulador de talentos, de-

pesquisador, acabou por descobrir a

var a ocorrência de uma espécie de “divisão e hie-

primeira romancista maranhense, Ma-

homenageado” (GRILL, 2010, p. 8). Seguem alguns
Editora IFMA

fragmentos do referido artigo:
Nauro Machado: Comigo ele [Nascimento Morais] foi exemplar por toda a
sua vida, citando-me o nome como o de
um grande poeta, no exagero que lhe
era peculiar, defendendo-me todas as
vezes em que eu era atacado na minha
vida pública, aconselhando-me, o que
fez por inúmeras vezes, para ir morar
no Rio de Janeiro, onde, dizia ele, eu teria meu renome assegurado como escritor e poeta.

ria Firmina dos Reis, apresentando-a
ao Mundo através de festa memorável.

Outra observação a ser destacada nestes recortes é a semelhança entre os elementos enfatizados acerca do mesmo sujeito referente e as respectivas posições ocupadas pelos agentes. Assim, Nauro
Machado salienta as relações pessoais com o homenageado, lembrando os elogios que dele recebia
como “grande poeta”, além de protetor dos ataques
que sofrera na “vida pública” e conselheiro insistente de sua mudança para o Rio de Janeiro onde teria
seu “renome assegurado como escritor e poeta”. Em
seguida, Ferreira Gullar enfatiza o pertencimento ao

Ferreira Gullar: Mais que todos nós, era
Nascimento Morais o que tinha maior
consciência das questões sociais e já então fazia da sua poesia instrumento de
luta em defesa dos interesses nacionais.

mesmo “grupo” (refere-se aos “movimentos” Move-

Arlete Nogueira da Cruz Machado:
Depois do movimento que liderou, a
partir de 1945, Zé Morais publicou vários livros, entre eles Clamor da Hora
Presente, que será lançado hoje na sua

Arlete Nogueira da Cruz realça a principal função

laria e Centro Cultural Gonçalves Dias) e destaca o
engajamento de sua poesia, voltando-a para os problemas sociais e dos “interesses nacionais”. Por fim,
que cumpriu junto à frente da SECMA na publicação
de vários trabalhos de maranhenses, exaltando o homenageado como “estimulador de talentos”.

Editora IFMA

retribuição e de apropriação coletiva dos feitos do
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contra ímpios poderosos, incansável

outros escritores “consagrados”. Cabe ainda obserrarquização do trabalho social de consagração, de
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fensor dos injustiçados, veemente voz
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ferir-se diretamente ao autor, insere comentários de

Também acompanham as intervenções de

Drummond de Andrade respeitava mui-

Nauro Machado o que poderíamos chamar, como

to minha poesia, pessoalmente dei duas
carreiras nele na Cinelândia, eu bêba-

Bourdieu, de “dialética do ressentimento que conDIEU, 2002, p. 32), manifesta pelo rechaço freqüente

O projeto embargado de reprodução da noto-

dos escritos e projetos do “acadêmicos”, que, segun-

riedade familiar se manifesta na sua carreira literá-

do ele, “literariamente não significa[m] nada porque

ria como uma “revolta submissa” (Idem, p. 33) às po-

não tem atuação literária”. O anverso desta postura

sições medíocres impostas conjunturalmente. Assim,

é sua angústia por um reconhecimento “local”, sem-

sua auto-apresentação reporta-se sempre a nomes

pre refreado pela resistência à popularização da sua
poesia, em falas que a esta “recusa” mescla-se a satisfação por um sempre reafirmado reconhecimento
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vos à sua poesia presentes em alguns dicionários in-
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“nacional” e internacional, como os verbetes relatiternacionais de literatura:
[...] eu tenho atualmente, existem leitores fora daqui, leitores muito bons, lógico né, mas só quem me conhece. Algumas pessoas sérias que escreveram
sobre a minha poesia, eu faço parte de
boas antologias, inclusive algumas na
Europa [...] eu tenho bons amigos poetas, colegas que me respeitam como
poeta, um exemplo: Ivan Junqueira,
você conhece, não conhece? Foi até presidente da Academia Brasileira de Letras, isso não significa muita coisa, ser
presidente da... mas ele é um grande
poeta, traduziu tudo do T.S. Eliot, Baudelaire e Emile Thompson. [...] o Carlos

“consagrados” internacionalmente na literatura, conjugando a esta característica a tentativa de assemelhação entre suas “biografias”, não sendo, portanto,
fortuitas as eleições, para seu trabalho de auto-representação, de autores como Fernando Pessoa ou Charles Baudelaire, conforme os trechos de entrevistas:
[...] todo o espaço literário dele [Fernando Pessoa] ficou circunscrito àquele pequeno espaço por ele habitado pro resto
da vida, do tempo dele que ele passou em
Lisboa, apenas alguns quilômetros quadrados, e o meu próprio espaço também
está restrito quase que exclusivamente
a esta parte tradicional que é a parte de
São Luís, aqui projeto Praia Grande até
mais ou menos Desterro [...]59
58 Entrevista concedida a Franklin Lopes em 2010.
59 Idem.
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dena no outro o que deseja para si próprio” (BOUR-
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do, 1958, ele era mineiro, caladão [...]58.

ocupam os cargos públicos mais baixos, caracterizado principalmente pelo baixo grau de escolaridade;
não teve experiências nacionais ou internacionais
que poderiam ser utilizadas como trunfos (formação
superior em outros estados, convívio com personagens expoentes do “modernismo”, exílio, etc.) – mesEditora IFMA

mo não se tratando de formação superior, a breve
passagem de um semestre pelo colégio Mallet Soares,
no Rio de Janeiro, é mencionada com destaque em
suas sínteses biográficas60 –, também não é membro
telectual”. Este conjunto de informações fundamen-
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de nenhuma instituição dedicada à “consagração in152

tam a importância das relações pessoais, de compadrio ou parentesco, para o granjeamento do cargo
que ainda hoje ocupa junto à Secretaria de Cultura
do Maranhão, o que se demonstra nestas falas:
Certa vez, naquele mesmo Canto do
Protesto, Zé Morais verberou contra a
minha não permanência em um cargo
comissionado da Secretaria da Cultura do Maranhão, criada por iniciativa
da escritora Arlete Nogueira da Cruz61,
indo falar pessoalmente depois com o
então Governador Luis Rocha, seu ve60 Cf. Ramos (1990); Brasil (1994).
61 Escritora, esposa de Nauro Machado.

Ou quanto às homenagens que tem recebido:
Mas a verdade é que de alguns anos
para cá, sobretudo a partir do governo da minha querida amiga, senadora
Roseana Sarney Murad, ganhei o reconhecimento oficial dos meus conterrâneos, sendo até mesmo nome de praça
e tema da Escola de Samba Turma do
Quinto, que ganhou o carnaval de São
Luís no ano passado [2002], com um enredo baseado em minha vida e poesia62.

Carente de títulos escolares, econômicos ou de
experiências valorizadas por momentos de crises políticas (cf. REIS, 2007), Nauro Machado investe na importância política de seus ascendentes e no domínio
de referenciais artísticos (literatura, artes plásticas,
cinema, música, etc.) como trunfo:
Sabe que o nosso sobradão, que é o
sobrado da família Machado foi ocu62 Entrevista concedida a Ricardo Leão em maio de 2003.
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“movimento” cultural e insere-se no perfil dos que

lho amigo, dele conseguindo (graças
também à defesa que me fizeram vários intelectuais , como o nosso querido
e grande ensaísta Franklin de Oliveira
e de alguns membros da Academia
Brasileira de Letras, e outras associações literárias) que o recém nomeado
Secretário da Cultura voltasse atrás,
conservando-me ainda como Assessor
daquele órgão cultural.
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Nauro Machado não participou de qualquer
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um grande romancista, que eu acho
fabuloso também, e sobretudo [...] um
poeta chamado Edgar Alain Poe, que
influenciou muito. Basta dizer também que ele influenciou quem: os dois
monstros da literatura francesa, né:
Baudelaire e Stéphane Mallarmé, sobretudo Baudelaire que traduziu todos
os Contos Extraordinários para o francês e até hoje, por incrível que pareça,
incrível numa maneira crítica com que
eu vejo as coisas, quem sou eu para me
equiparar, ao menos me rastejar perto
dos grandes críticos norte americanos
que consideram o Edgar Alain Poe de
“segundo time” da literatura, você sabia disso, sabia? Enquanto os franceses reputam Edgar Alain Poe como um
grande mestre, que foi influenciador,
em parte, do movimento simbolista
francês, através do Baudelaire, Stéphane Mallarmé[...] Filosofia e cinema também, que eu sempre fui apaixonado pelo cinema, desde jovem eu
não saía do cinema, do Éden e do Rox,
outra sorte minha porque grandes filmes passavam aqui [...] conheci filmes
da Worm da United, da Mezzo, do neorealismo italiano, da França Filmes, da
Art Filmes, todos esses passavam aqui,
eram lançados quase que simultaneamente aqui e no Rio de Janeiro [...] mas
eu acho que eu tive essa sorte de viver
através disso, de certa maneira, porque ce sabe que a imaginação às vezes
vale mais do que a realidade, né poe-

155
Instituto Federal do Maranhão

Editora IFMA
Instituto Federal do Maranhão

154

pado pelos chamados “soldados da liberdade”, tomaram conta do sobrado,
da praça [do Largo do Carmo] toda
foi tomada pelo povo, se alimentavam
na praça, você deve saber dessa história toda, né. Por quase um mês [...] o
porto não funcionava, a marinha não
funcionava [...] a cidade parou completamente [...] e aquele sobrado era do
meu pai, minha mãe era viúva e cedeu
o sobrado para o Neiva Moreira, ficou
como chefe desse movimento, ele e o
meu tio General Lino Machado, o Lino
você sabe, irmão do Marcelino Machado, tem a ponte Marcelino, do Partido
Republicano, genro único de Benedito
Leite [...] tanto que tem a ponte hoje do
Benedito Leite e tem a do lado a ponte Marcelino Machado, a rodoviária se
chama Marcelino Machado. Aquele foi
um movimento fabuloso, um momento sério contra a posse do Eugênio. [...]
desde aquela época [década de 50],
ali ao lado [do Largo do Carmo] havia
uma livraria, a livraria Universal que
era [...] a livraria mais antiga do país,
e que através desta livraria eu tive a
oportunidade de ler praticamente tudo
que a livraria dispunha lá, do Raimundo de Almeida. Tive esta sorte, de ler
sobretudo os franceses, dinamarqueses e caperva, né. Proust, Balzac, Zola,
que eu gostei muito do Zola, Scandinavo, Strindberg, Flaubert, dos ingleses
também: Dickson, li muito Dickson,
por incrível que pareça, que reputo ser

ta63. [e depois de recitar o poema que
se encontra reproduzido no início deste capítulo, conclui a fala referindo-se
a um trecho de outro poema, agora de
José Chagas] “a melhor viagem mesmo
é a de quem fica”.

“Já disse dezenas de vezes, em circunstân-

aquele que migra da “periferia” para o “centro” nacional. Filho de pequenos comerciantes de São Luís.

ses milhares de versos que compõem meus trinta e

Engajou-se em importantes “movimentos” culturais

seis títulos de poesia já publicados, vivendo em São

e políticos como o Centro Cultural Gonçalves Dias

Luís”. Assim Nauro Machado inicia o prefácio de sua

(através do qual publica seu primeiro livro, “Um

trigésima sexta obra: Pátria do Exílio (2006). Título

pouco acima do Chão” - 1949), Grupo Afluente, Mo-

indicativo de uma das suas principais, e paradoxais,

velaria Guanabara, e liderou junto a Lucy Teixeira o
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Diferentemente de Nauro, Ferreira Gullar é

reclamações, ou seja, o fato de sempre ter vivido em

Movimento Anti-quentismo, todos estes no contexto

São Luís. O paradoxo se deve ao desejo manifesto de

157

maranhense. Em 1962 ingressa no Centro Popular

vivência em regiões mais “centrais” e o reconheci-

de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes

mento de que o conteúdo de seus poemas se deve

(UNE), sendo eleito seu presidente em 1963. Em con-

principalmente a este “enclausuramento”.

tato com importantes personagens no domínio cul-

[...] pelo mastigar de um Pão Maligno
com Miolo de Rosas64, como a explicar
os lados externo e interno daquilo que
constitui meu alimento verdadeiro, que
é a cidade de São Luís e o verbo que em
mim transformo num miolo de rosas,
que desejo ser o coroamento do meu esquife poético, até chegar ao paraíso utópico que jamais vislumbrarei pela visão

tural nacional, como Oduvaldo Vianna Filho, Paulo
Pontes, Armando Costa, Thereza Aragão, João das
Neves, Denoy de Oliveira e Pichin Pla, funda com estes o Grupo Opinião em 1964. Trabalhou como locutor da rádio Timbira (que pertencia ao Governo Estadual), na revista do Instituto de Aposentadoria dos
Comerciários, como revisor de textos na revista “O

63 Entrevista concedida a Franklin Lopes em agosto de 2010.

Cruzeiro” (1951) e colaborou no suplemento literário

64 In: MACHADO, 2008, pp. 43-97.

65 Prefácio da obra Pátria do Exílio (MACHADO, 2006).
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cias as mais diversas, que só poderia ter escrito es-

material do meu tato humano, visto se
contemplado apenas à distância, através de uma Lisboa Poe mim tanto desejada e na qual meus pés reais jamais,
tenho certeza, haverão de pisar65.

como Revisor (e depois redator) na revista Manche-

padas por seus intérpretes. Assim, enquanto para

te. Depois de trabalhar como redator no Diário Ca-

Otto Maria Carpeaux o “Poema Sujo” representa

rioca, Gullar integra a equipe que elabora o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (1955). Passa a
trabalhar em 1962 como redator na sucursal carioca
de O Estado de São Paulo, jornal ao qual estaria ligado por quase 30 anos. Em 2004 passa a assinar uma
Editora IFMA

coluna semanal de crônicas no Caderno Ilustrado da
Folha de São Paulo. Exilado em 1971 pelo “Golpe militar” sob a acusação de pertencer ao Comitê Cultural
do PCB, ao qual se filiara em 1964 (período em que
morou em Paris, Moscou, Chile e Buenos Aires, onde
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escreve, em 1975, um de seu célebre “Poema Sujo”
(1976), trazido ao Brasil e divulgado por Vinicius de
Moraes. Em 1992, Ferreira Gullar é Nomeado pelo
Presidente Itamar Franco diretor do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBAC), cargo em que permaneceria até 1995.
É interessante notarmos a apropriação da
“obra” deste autor como se houvesse um fio condutor a conectar seu ingresso na carreira literária e o
reconhecimento alcançado na maturidade. Ainda
outro elemento digno de destaque são as diferentes
interpretações da “obra” ou de um texto específico

A encarnação da saudade daquele que
está infelizmente longe de nós, geograficamente, e tão perto de nós como está
perto dele, na imaginação do poeta, o
Brasil que lhe inspirou esses versos.
Poema sujo mereceria ser chamado
‘Poema nacional’, porque encarna todas as experiências, vitórias, derrotas e
esperanças da vida do homem brasileiro. É o Brasil mesmo, em versos ‘sujos’ e,
portanto, sinceros (In: GULLAR, 2004).

Para os comentadores maranhenses, esse mesmo poema recebe outros adornos:
Portanto, no exílio, noutro momento
desesperado e vital, quando entende
que poderá morrer a qualquer instante, é que nasce o orgástico, o delirante,
o vertiginoso Poema Sujo, cuja centralidade está novamente no seu chão de
origem. Nenhum livro deste poeta nasce de situação mais vital e horrenda.
Sabia-se, por exemplo, que a ditadura
na Argentina, onde Gullar se encontrava na época, estava seqüestrando seus
opositores e explodindo-os dentro de
carros. E, então, o poeta Ferreira Gullar mais uma vez se volta para a mitologia pessoal de José Ribamar Ferreira.
Mais uma vez, das pedras-memória, da
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de um determinado autor a partir das posições ocu-
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do Diário de São Luís. Já no Rio de Janeiro, trabalhou

ria” maranhense acerca de Ferreira Gullar se tece
abaulado sobre um baú de “memórias” de sua “terra
Editora IFMA

natal”. Vejamos alguns exemplos presentes em nota
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editorial de publicação do Suplemento Cultural e Literário JP Guesa Errante, publicado por ocasião do
80° aniversário de Ferreira Gullar:
Não é fácil criar a biografia de um
homem que chega à idade de oitenta
anos, principalmente se esse homem
for um cidadão brasileiro, nascido no
Maranhão, mais precisamente na cidade-ilha de São Luís do Maranhão, especificamente numa casa com quitanda
e quintal, na Rua dos Prazeres, esquina com Afogados [...]. principalmente
porque lendo as obras completas desse
poeta, se tenha a estranha sensação de
que ele, apesar de haver vivido fora de
São Luís, desde os vinte e um anos de
idade, nunca haja saído daquela casa
com quitanda e com quintal. Principalmente se esse homem for o escritor
Ferreira Gullar, que sacou que, para
vir a ser poeta, não precisava de um
grande espaço geográfico. Só precisa-

Principalmente se esse poeta cantou
sua casa, com quitanda e quintal em
obras- primas geniais como A Luta
Corporal, O Vil Metal, Dentro da Noite
Veloz, Na Vertigem do Dia, Poema Sujo,
Crime na Flora, Barulhos e Muitas Vozes e através delas universalizou São
Luís do Maranhão, ilha onde nasceu,
no dia 10 de setembro de 1930, na Rua
dos Prazeres, esquina dos Afogados.

É claro o investimento em voltar sua poesia
para sua “cidade-ilha”, onde viveu seus primeiros
anos. Tudo se cristaliza: a cidade, a rua, a casa, o
poeta. E se reivindica deste “cosmopolita” todas as
menções ao passado como sinônimo de seu enraizamento à terra natal que frutifica sua poesia. Convém
notar, com certo tom de ironia, que a publicação de
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Toda a trama elaborada pela “crítica literá-

va do espaço pequeno de sua casa com
quitanda e com quintal de onde pôde
ler o mundo. Aos vinte e um anos pôs
tudo em miniatura no cérebro e no coração. Pôs a casa, pôs a quitanda, pôs o
quintal, depois foi pondo o que estava
dentro da saudade e não quis deixar
para trás [...] até que ao final percebeu
que na bagagem estava todo o mapa da
cidade incluído. [...] Achou prudente,
por isso, guardar seus bens de cabeça
e coração nalgum lugar mais seguro,
onde pudesse preservá-lo para o presente e para o futuro. Colocou-os em
poemas.[...]
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estopa e dos ventos, do tesou-monturo,
do lodo e azulejo, do turvo e azul de
sua formação em São Luís o poeta fixará firmemente neste poema seu locus
e seu ser, que são um só (In: O Guesa
Errante, ed. 221).

Toda Poesia (2004), organizado pelo próprio autor,

Rêgo) - ingressantes na carreira literária em perío-

exclui de sua antologia seu livro de estréia (Um Pou-

dos aproximados (1957 e 1949, respectivamente).

co Acima do Chão, 1949), único editado em sua “terra

Porém, com backgrounds e disposições sociais relati-

natal”, dois anos antes de mudar-se definitivamente

vamente distintos, o que lhes possibilitou diferentes

para o Rio de Janeiro. Semelhantemente o faz Nauro

investimentos e níveis de reconhecimento social.

cipal antologia a referência a Campo sem Base (1958)
Editora IFMA

como seu primeiro livro.
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Ocorre que são diversas as inflexões presentes na trajetória social e intelectual de Ferreira Gullar, seja quanto aos estilos ou modalidades de sua
“obra”, tais como apontadas no item “obras do autor” na mencionada antologia (poesia, contos livros
infantis, ensaios, teatro, crônicas, ficção, memórias e
biografia). Também nos artigos presentes nesta mesma edição de O Guesa Errante, Identificamos pelo
menos 6 registros de diferentes tipos de produção:
poesia, poesia engajada, crítica literária, comentador político, crítico e atuante no cinema.

Gullar) é a angústia pelo “isolamento” do outro (Nauro Machado). O que partiu há sessenta anos é reivindicado, através de seus poemas, como o que, “apesar de haver vivido fora de São Luís, desde os vinte
e um anos de idade, nunca haja saído daquela casa
com quitanda e com quintal”; o que jamais migrou
para o “centro” (Nauro Machado), reclama uma poesia voltada pra “fora”, resignada pelo enraizamento
em São Luís: “a melhor viagem mesmo é a de quem
fica66”; quase sempre comparado a personagens de
reconhecimento internacional, como exemplo a referência de Ricardo Leão: “Comparado a Fernando
Pessoa, Nauro possui uma obra realmente singular,
distinto de qualquer poeta contemporâneo, mesmo
de sua geração” (In: BRASIL, 1994).

Nauro Machado e Ferreira Gullar, dois casos
reconhecidos sob o mesmo rótulo geracional, a “Geração de 45” – “Ferreira Gullar, ao lado de Nauro
Machado e José Chagas, é um dos maiores representantes da moderna poesia maranhense” (Rosemary

66 Entrevista concedida a Franklin Lopes em agosto de 2010.
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cessidade do Divino (1957), conferindo em sua prin-

O objeto de saudosismo alegado a um (Ferreira
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Machado em relação à sua primeira publicação, Ne-

Canção do (D)Exílio

Volta a São Luís

Não permita Deus que eu morra

Mal cheguei e já te ouvi gritar

Nesta terra em que nasci:

pra mim: bem te vi!

Que a distância me socorra

O tempo eterno é presente no teu

recursos investidos e dos princípios de legitimação

canto, bem-te-vi

que estruturam as práticas dos agentes em disputa

E que como gosma emplastra

(vindo do fundo da via como no

e subjazem às lógicas de dominação em diferentes

O infinito me desastra

passado ouvi)

Meu desespero de ser.

domínios sociais, identificaram o exercício literário

E logo os outros repetem: bem te

Nosso céu tem mais estrelas,

vi, te vi, te vi

como importante modalidade de ação e consagração

Nossos bosques têm mais vida.

Como outrora, como agora,

De quem, minha, foi madrasta
Desde o início ao anoitecer,
Editora IFMA

insere-se no bojo de um conjunto de trabalhos que,
através da análise da multidimensionalidade dos

De quem minha nunca cri.
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O empreendimento analítico aqui realizado

saudade de mim!

E com turbinas me corra
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E a brisa é festa nas folhas Ah, que

A LITERATURA COMO POLÍTICA:
TRANSIÇÃO ENTRE DOMÍNIOS

Mas, somente a merecê-las,
Têm a córnea pervertida.
Nosso céu tem mais primores

na arena política maranhense (GRILL, 2008; GRILL

como no passado ouvi

& REIS, 2008; ALMEIDA, 2008). Igualmente apontam

(vindo do fundo da vida)

para o entrelaçamento dos repertórios de atuação

Quando o crepúsculo baixa:

Meu coração diz pra si: as aves

nos domínios político e intelectual, a exemplo do que

São os mendigos e as suas dores

que lá gorjeiam não gorjeiam

Carregadas nos andores

como aqui.

ocorre em outros contextos “periféricos” analisados

Como defuntos em caixa.

(no Brasil e em outros países) e que se apresentam

Onde cantou o sabiá, Cantou

na forma de lógicas cruzadas de intervenção e con-

outrora a cotovia.

sagração no trânsito entre estes dois espaços de lutas

E hoje canta, em outro ar,

(SIGAL, 2002; ANJOS, 1998; PÉCAUT, 1990; NEIBURG,

Nenhuma ave, que as não há

1997; CORADINI, 2003). Assim, os cargos e postos po-

Nesta terra, morto o dia.
(In: MACHADO, 2008)

(In: GULLAR, 2004)

líticos podem viabilizar o acesso às posições consagradas no domínio das relações literárias, ou ainda
serem considerados sob o seu processo inverso, ou
seja, os investimentos acumulados pelo exercício
literário podendo servir como trunfos nas disputas
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Luís por ambos, vejamos suas “canções de exílio:
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À guisa de exemplo quanto à relação com São

eletivas e para a ocupação de cargos públicos. Desta

tegoria analítica pela de espaços sociais, conjugada à

forma, os literatos ocupantes de cargos eletivos e pú-

idéia de hibridização das lógicas de atuação política

blicos fazem um uso estratégico do reconhecimento

e intelectual, percebidas como constituídas a partir

e depois do início dos mandatos por uma variedade
de formas de expressão associadas ao domínio, ao
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contato e ao uso da palavra” (GRILL, 2008.).
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Para a análise desta amalgamada dinâmica
de relações e espaços de atuação, construímos esta

de países e estados mais “centrais”, interferindo na
remodelação “local” das lógicas e domínios de atuação dos agentes, no universo social que analisamos.
O segundo eixo trata da relação entre as condições
de acesso - recursos sociais disponíveis, declínio familiar, relações pessoais, conjuntura política, etc.
– destes “intelectuais” ao serviço público e ao se-

etapa da pesquisa com base em dois eixos centrais

tor editorial em expansão, a ele vinculado – Cargos

que atendem a algumas das observações feitas pelos

ocupados junto ao SIOGE, Secretarias e Fundações

autores citados acima, atentando para os limites e

vinculadas à “cultura”. Isto implica na ênfase sobre

peculiaridades que constituem os diferentes contex-

duas concepções adotadas ao longo deste trabalho e

tos. O primeiro, diz respeito à percepção de mesclas

dizem respeito às modalidades de atuação política

entre os domínios intelectual e político, partindo da
constatação feita por Pécaut de que em contextos periféricos “todas as estratégias individuais se colocam
sobre os dois registros” (PÉCAUT, 1990, p. 89), enfocando a relação entre as posições ocupadas pelos
agentes, suas representações compartilhadas - que

destes “intelectuais”: a importância dos cargos públicos, como espaços privilegiados para o fomento de
programas voltados à ampliação dos serviços editoriais, o que constitui os postos de direção de instituições como o SIOGE, a FUNC e a Secretaria de Cultura
do estado como destacadas estratégias deste tipo; e
a incorporação de uma gramática política nas obras

interferem nos critérios de reconhecimento social –

destes escritores, mesclando às fórmulas típicas das

e a articulação entre diferentes domínios de atuação

composições poéticas e romanescas um conjunto de

interligados, enfatizando-se aqui o político e o lite-

jargões próprios da atuação política: o modelo aqui

rário. Conforme discutido nos capítulos anteriores,

não é o do artista “puro”, dedicado à “arte pela arte”.

substituímos o uso da noção de campo enquanto ca-

Mesclando à “capacidade” de fazer política e ao seu
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ção, “mais precisamente eles se [notabilizam] antes

da importação de bens políticos e culturais oriundos
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enquanto “intelectuais” em seus universos de atua-

“sensibilidade” do fazer poético que lhe gabarita à

ao longo das décadas de 50 e 60, momentos de crises

percepção mais “profunda” dos problemas sociais.

políticas (REIS, 2007) “locais” e de emergência de no-

A valorização de determinados recursos em posse

vos “repertórios de mobilização” (REIS, 2001).

dos referidos agentes está vinculada a conjunturas

Os rearranjos faccionais acompanharam as transfor-

históricas “excepcionais” que, conforme observa

mações estruturais no sistema educacional interno,

Eliana Reis, “são contextos que explicitam as tenta-

demonstrado pela expansão do número de institui-

tivas de redefinição dos parâmetros de organização

ções e tipos de graduação do ensino superior no Ma-

social, de ação e intervenção”. Destaca ainda que o

ranhão, notadamente dos cursos das áreas “huma-

seu “caráter de ‘extraordinariedade’, reside justa-

nas” e “sociais” e os investimentos escolares feitos em

mente no potencial de explicação da emergência de

outros estados ou países. Importante ressaltar que

novos recursos e repertórios de mobilização” (REIS,

os agentes que atuaram politicamente nos momen-

2007b, p. 5). Assim, fazendo um uso estratégico da
posse de determinados trunfos, estes agentes se inserem em períodos de reformulações do espaço dos
possíveis político e intelectual no Maranhão. Entre
estes recursos destacam-se a boa “oralidade” e “retórica”; o domínio de determinados “saberes” e a importação e retradução de conhecimentos e “fazeres”
adquiridos através de experiências em outros estados e no exterior, o que também possibilitou a alguns
a ampliação de suas relações pessoais e a criação de
vínculos qualificados; os usos da honorabilidade de
seus ascendentes; o domínio de outras línguas e linguagens oriundas de contextos mais “centrais” em
substituição à carência de recursos tangíveis, etc.
Isto se constata a partir da observação sobre os recursos sociais que possuíam os agentes mais desta-

tos “críticos” destes rearranjos passaram a referir-se
constantemente àqueles feitos, reatualizando-os e
revalidando sua importância e o caráter “excepcional” de suas atuações enquanto “intelectuais”.
Estes momentos históricos propiciaram a intervenção de agentes cujas habilidades intelectuais - herdadas ou adquiridas, no segundo caso principalmente através de investimentos escolares em contextos
“centrais” e experiências em outros países - lhes permitiam a importação e reinterpretação de projetos
e sentidos (REIS, 2007) político- ideológicos e estético-literários, a exemplo de Bandeira Tribuzi, como
observa Arlete Nogueira da Cruz:
Ele trazia de Portugal, nos seus 20
anos, uma linguagem poética distante
das tradições romântico-parnasiana-simbolistas, que vicejavam entre nós.

Editora IFMA

cados nas disputas que se seguem, principalmente
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manuseio e valorização teórica (PÉCAUT, 1960), a

os “intelectuais” aqui analisados, através do uso estratégico do capital de relações sociais e da posse de
determinados recursos - dentre os quais se destaca
o grau de escolaridade e o tipo de formação supe-

Também Lucy Teixeira e Ferreira Gullar, que
organizariam o “Congresso Súbito de Poesia” em
1949, alcançaram notoriedade pelo uso estratégico
destes trunfos, o que lhes possibilitou alçar posições
destacadas neste processo. Não por acaso estes três
últimos escritores citados (Bandeira Tribuzi, Lucy
Teixeira e Ferreira Gullar), somando-se a eles Lago
Burnett e Oswaldino Marques, concentram, em
grande parte da crítica literária “local”67, as aclamações de uma “geração” precursora da “nova poesia
maranhense”. A título de exemplo, segue um breve

rior -, conseguiram estabelecer um certo controle

comentário de Jomar Moraes:

públicos ocupados, tratando-se apenas dos 28 casos

exagerado não seria afirmar que
igualmente
Alguma
Existência
[primeiro livro lançado por Bandeira
Tribuzi] tornou-se pedra angular
da
nova
poesia
maranhense,
imediatamente revelada por diversos
livros, a exemplo de Um Pouco Acima
do Chão, de Ferreira Gullar, ou de
Estrela do Céu Perdido, de Lago Burnett
(ambos de 1949)68.
67 Cf. p. ex. Supl. Cult. e Lit. JP Guesa Errante: edição 221 de 10 de setembro de
2010; Corrêa (1989); Cruz (2003).
68 In: O Guesa errante. Edição 62.

das possibilidades de acesso a determinados cargos
ao número de casos que possuem graduação, principalmente com relação à formação em direito ou
acrescida de pós- graduação, e o nível dos postos que
ocuparam na administração pública. O quadro abaixo demonstra a relação entre a posse de títulos escolares de nível superior e a importância dos cargos
que se inserem nesta segunda característica.
Quadro 25: Formação superior e ocupação de cargos públicos.
Título
Superior + pós
Superior
Médio
Fundamental
N.I.
Total

Alto

Médio

2

2

5

3

1

1

3

2

1

3

2

3

10

10

8

Fonte: repertórios biográficos

Baixo
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públicos, o que se demonstra pelos dados relativos
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Mesmo em posições duplamente dominadas,

Cargos públicos

Editora IFMA

Tendo estudado em Coimbra, familiarizou-se com a poesia de Fernando
Pessoa, Sá Carneiro e José Régio, trazendo também para a província uma
mentalidade e um interesse pelo social
(CRUZ, 2003. p. 39).

Observa-se também uma grande concentra-

destes agentes, mais próximos se encontram do que

ção quanto ao tipo de graduação que estes mesmos

chamamos acima de “pólo feminino” do estado, in-

ocupantes de cargos públicos possuem, prevalecen-

serindo- se em Secretarias e Departamentos vincu-

do a formação em direito, contando-se os que pos-

lados à produção cultural em sentido amplo. Cabe

suem título superior e pós-graduação.

ainda ressaltar que dentre os que detêm os mais al-

Instituto Federal do Maranhão

N. de casos

monstrando, portanto, ser pouco relevante, no uni-

Direito

9

verso social aqui analisado, a correspondência entre

Teatro

1

Odontologia

1

o título escolar e as posições ocupadas no espaço do

Serviço Social

1

Medicina

1

poder político “local” e apontando para a necessidade de se investigar outras formas de recrutamento e

Editora IFMA

nenhum deles ocupou qualquer cargo eletivo, de-

Curso

Total
172

tos níveis escolares identificados (graduação + pós),

recursos sociais exigidos para o ingresso na carreira
Fonte: repertórios biográficos.

política eletiva no universo social que analisamos69.

Da relação entre os tipos de titulação escolar

Dentre os 5 casos que ocuparam cargos eletivos,

e os níveis dos cargos públicos ocupados por estes

nenhum nascera na capital e o fato de apenas 2 possuí-

agentes, salta-nos à vista a correspondência entre

rem titulação em nível superior nos instiga a analisar

a formação em Direito e a importância das funções

formas complementares e que extrapolam a relação

exercidas na administração pública. Outro dado in-

direta entre título e posto no processo de afirmação

teressante é que a combinação da formação jurídica

e progressão no domínio político, como a importân-

à pós-graduação tende a distanciar os agentes que

cia na inserção de redes de relações através de “mo-

possuem tais recursos dos espaços institucionais

vimentos” políticos” e culturais”, como as “Oposições

mais próximos do domínio “cultural” e a aproximá-

Coligadas”, o “Centro Cultural Gonçalves Dias”, o “Gru-

-los do domínio econômico, sendo verdadeiro tam-

po Movelaria Guanabara” e outros. O item seguinte

bém o processo inverso, ou seja, quanto mais distante da esfera jurídica e menor o grau de escolaridade

69 Estudos mais acurados acerca das bases sociais de recrutamento e especialização de elites políticas “locais” no contexto maranhense podem ser
encontrados em Grill; Barros; Lima; Aragão; Santos (2010).
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Quadro 26: Tipos de graduação dos ocupantes de
cargos públicos.

pretende apresentar estes vínculos e sua importância

vedo70, à SECMA (1971-73); diretor do Departamento

no processo de afirmação política e intelectual.

de Assuntos Culturais da Fundação Cultural do Mara-

vos (5) inseridos no conjunto de agentes em análise sejam membros de instituições de consagração
e a importância destas instituições em nível “local”
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e único dentre eles a pertencer à AML, ao IHGM e à
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literária, cabe observar a relação entre o acúmulo
e “nacional” e os tipos de cargos eletivos mais altos
ocupados. Destaca-se o caso de José Sarney, ex-presidente da República, atualmente senador pelo Amapá
ABL. Esta relação se torna ainda mais evidente ao
levarmos em conta que 94,7% dos membros da AML
ocuparam cargos públicos
A maioria destes agentes se ocuparam do que
podemos chamar de cargos públicos estratégicos
junto a Institutos, Secretarias ou Fundações públicas
vinculadas à produção cultural do estado, exercendo

Departamento de Assuntos Culturais da UFMA (198185); Secretário da Cultura do Estado do Maranhão
(1985-87); pertenceu ao Conselho Estadual de Cultura
e ao Conselho Universitário da UFMA. Junto à AML,
exerceu sua presidência de 1984 a 2006, dela afastando-se por motivos de saúde. Observa-se que o SIOGE,
durante as décadas de 70 e 80, destaca-se como um
dos mais importantes espaços para as publicações dos
escritores “locais”, conforme se atesta na observação
feita por Arlete Nogueira da Cruz Machado:
[...] teremos um saldo de aproximadamente 150 novos títulos de autores
maranhenses, entre edições e reedições, juntando-se aí poetas, ficcionistas, ensaístas, historiadores etc, que
estavam à espera de quem publicasse
seus livros. Nunca se publicou tanto no
Maranhão, em que pese alguma subliteratura incluída aí (CRUZ, 2003. p. 59).

funções de direção nestas instituições. Tomemos Jo-

Recentemente Jomar Moraes fora laureado

mar Moraes como caso ilustrativo: Diretor do Serviço

com o título de Doutor Honoris Causa, concedido

de Administração da Secretaria de Educação e Cultu-

pelo Conselho Universitário da Universidade Esta-

ra (1970-71); diretor da Biblioteca Pública do Estado

dual do Maranhão. Em ocasiões como esta podemos

– então vinculada, assim como o Teatro Arthur Aze-

70 À época dirigido por Arlete Nogueira da Cruz Machado.
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Embora todos os ocupantes de cargos eleti-

nhão (1973-75); diretor do SIOGE (1975- 80); diretor do
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REDES DE RELAÇÕES NA ATUAÇÃO
POLÍTICA E INTELECTUAL

perceber algumas estratégias de afirmação e consagração intelectual, como a inserção no rol de um
novo panteão em construção e a continuidade de um
legado dos nomes vultosos da “história maranhen-
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Por ser uma Universidade, José Augusto [atual reitor] lembrou que a Uema
tem a missão de estudar, guardar e
ampliar o patrimônio da cultura que
a circunscreve. Sua obrigação é zelar
pelos bens culturais desta terra, e preservar o nome daqueles, cuja biografia
constitui um legado que enriquece as
páginas da história maranhense. Eis a
razão que justifica a outorga do grau
de Doutor Honoris Causa71.

Fotografia 3: Jomar Moraes recebe título Honoris Causa.

Porém, encontram-se os “intelectuais” aqui
analisados situados em posições duplamente dominadas, pois, se por um lado o domínio literário encontra-se subordinado a princípios de funcionamento e legitimação externos, estes mesmos escritores,
recorrendo à administração pública como espaço de
afirmação social e mesmo de sobrevivência financeira, ocupam, simultaneamente, cargos relacionados a
setores semelhantemente subordinados às determinações do pólo mais dominante, relativo à administração das finanças e jurisdição do estado.

CARGOS PÚBLICOS
A ocupação de cargos públicos se apresenta
71 Disponível em: <http://governoma.blogspot.com/2010/08-jomar-moraes-recebe-título-honoris.html>.

como um dado preponderante na trajetória destes
agentes. Ao todo 28 dos 37 casos analisados exerce-

Editora IFMA

O presidente da AML, Milson Coutinho,
falou do orgulho que representa mais
um membro da Academia receber esse
título. ‘Ele é o segundo acadêmico Honoris Causa da UEMA; o primeiro foi o
escritor José Sarney’, informou.
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se”. Ilustram estes exemplos os trechos adiante:

ram algum tipo de atividade na administração públi-

possuem título superior, 2 pós-graduações e a respei-

ca, ou seja, 75,6%.

to de 3 deles não obtivemos informações de suas for-

tões relacionadas à “cultura” em sentido amplo, ou

altos em nível médio, distribuem-se entre 3 com título superior, 3 com pós-graduações 1 em nível médio e 2 com escolaridade de nível fundamental, não

rias de Fundações Culturais, posições dominadas se

obtivemos informações escolares a respeito de 1 de-

consideradas em relação às nomeações atinentes ao

les. Os 8 casos que ocuparam os cargos públicos mais

pólo mais dominante da administração pública, como

baixos tendem também a concentrar, em média, os

os órgãos judiciários ou fazendários. Considerando-

graus de escolaridade também mais baixos, mesmo

-se o total de cargos públicos identificados é notória

o único com formação superior possui o título de

a superioridade numérica das ocupações de funções

graduação menos valorizado socialmente entre os ti-
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ligadas à produção cultural a partir das instituições

pos identificados nesta pesquisa. Assim, distribuem-

mencionadas, porém, filtrando apenas os cargos

-se em 1 com formação superior (Teatro), 3 com nível

mais altos ocupados por estes agentes, esta maioria

médio, 1 com nível fundamental e em relação a 3 ca-

Instituto Federal do Maranhão

cação ou Patrimônio Histórico e direção ou assesso-
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seja, a Secretarias e Departamentos de Cultura, Edu-

ximados os que ocuparam os postos públicos mais

desloca-se para as instituições ligadas às administrações fazendária e jurídica, que também concentram
o maior número de postos de nível mais alto. Os casos que se mantêm vinculados à produção cultural do
estado, mesmo considerando-se apenas seus postos
mais altos ocupados, tendem a se manter nos níveis
médio e, principalmente, baixo dos postos públicos.
Outro dado importante é a relação que se estabelece entre os graus de escolaridade dos agentes e
os níveis dos cargos públicos que ocuparam. Dos 10
casos que ocuparam os postos de nível mais altos, 5

sos não obtivemos informações escolares.
Quadro 27: Níveis dos cargos públicos e escolaridade (%).
Escolaridade / Nível dos
Cargos

Alto

Médio

Baixo

Superior+pós

2 (7,1)

3 (10,7)

-

Superior

5 (17,8)

3 (10,7)

1 (3,5)

Médio

-

1 (3,5)

3 (10,7)

Fundamental

-

2 (7,1)

1 (3,5)

Não Informados

3 (10,7)

1 (3,5)

3 (10,7)

Total

10 (35,7)

10 (35,7)

8 (28,5)

Fonte: repertórios biográficos.
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em sua quase totalidade estiveram vinculados a ges-

mações escolares. Com perfis escolares muito apro-
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Percebemos pela análise dos dados obtidos que

Deputado Federal

1

“intelectual” também se apresenta como um impor-

Deputado Estadual

1

tante recurso entre os agentes que ocuparam cargos

Presidente da República

1
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Fonte: repertórios biográficos.

sentos na AML e 8 no IHGM, concomitantemente às

Duas observações se fazem necessárias. A pri-

duas instituições temos 6 casos. Além destas institui-

meira diz respeito à ausência de variação, no uni-

ções “locais”, vinculam-se alguns agentes a institui-

verso analisado, entre os agentes que ocupam car-

ções situadas em outros estados (Circulo Literário de

gos eletivos, e mesmo quanto aos tipos de cargos há

Brasília, IGHC, APL, ALB, etc.) ou de representação

modificação em apenas um deles, que ascende da

“nacional” (ABL, IHGB, etc.).

deputação federal à presidência da República (José
Sarney). A segunda se refere à perspectiva de análi-

CARGOS ELETIVOS

se adotada e ao processo de constituição do univer-

Em se tratando da ocupação de cargos eletivos

so empírico. Note-se que os recursos acionados, as

assim se distribuem os casos, considerados a partir

estratégias e os diferentes tipos de coalizões (BOIS-

do exercício dos seus primeiros mandatos e os pos-

SEVAIN, 2003) estabelecidas pelos agentes ao longo

tos mais altos ocupados:

de suas trajetórias são tomados aqui a partir de uma

Quadro 28: Primeiro cargo eletivo.

perspectiva diacrônica, no intuito de percebermos as

Cargos

n° de casos

continuidades e transformações ao longo do tempo

Vereador

2

Prefeito

1

de determinadas estruturas sociais a partir de sua

Deputado Estadual

1

Deputado Federal

1

análise em um momento específico. Assim, a permanência de determinados nomes ocupando os cargos
políticos, conforme descritos acima, sem a inserção

Fonte: repertórios biográficos.

de novos agentes - dentre os casos aqui analisados
Quadro 29: Ocupação de cargos eletivos mais altos.
Cargos
Vereador

– apresenta-nos a hipótese de concentração de de-

n° de casos

terminados recursos sociais necessários à ocupação

2

destes postos, à espécie de um monopólio das possibi-

Editora IFMA
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públicos. Entre os 28 casos temos 16 registros de as-
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O pertencimento a instituições de consagração

ção, publicaram pelas mesmas editoras, etc.).
No entanto, souberam muito bem granjear
junto ao estado o controle de seus recursos e espa-

Nome
Antenor
Mourão
Bogéa

ços de produção cultural, ora por coalizões mais du-

Cargos
eletivos
Prefeito
Municipal
de Grajaú;
Deputado
Federal

radouras, ora como agrupamentos mais faccionais,

Editora IFMA

o que discutiremos mais detidamente ao tratarmos
rencial. Por ora, seguem informações dos nomes
destes agentes, os cargos políticos e eletivos que ocuparam e o seu pertencimento à AML, ao IHGM ou
outras instituições de consagração literária.
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adiante dos espaços de atuação e afirmação concor-

Olímpio
Martins
da Cruz

Vereador

Cargos públicos

Inst. de
consagração
AML; IHGM

Promotor Público
de Grajaú e da
Capital; membro da
Procuradoria Geral
do Estado; membro
e Presidente
do Conselho
Penintenciário do
Estado; membro do
Conselho Estadual
de Cultura. Durante
o Estado Novo, foi
chefe da Divisão
de Imprensa do
Departamento
Estadual de Imprensa
e Propaganda, e
Diretor da Imprensa
Oficial do Estado
(1941-1942); Chefe de
Polícia no Maranhão
(1943); Secretário
de Estado na gestão
do Interventor Paulo
Ramos e chefe
de gabinete da
Interventoria (19431945)
AMT; ALB;
Chefe da 3°
Inspetoria Regional CLB; MPN;
SHLB
do Serviço de
Proteção aos Índios,
depois FUNAI
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aos mesmos “movimentos”, instituições de consagra-

Quadro 30: Ocupantes de cargos eletivos.
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lidades de atuação no domínio político (pertenceram
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José
Sarney
Costa

Suplente de
Deputado
Federal
(1954),
assumindo o
mandato em
1955, depois
reeleito em
1958 e 1962.
Governador
do Estado;
Senador;
Presidente
da República;
Senador

Fonte: repertórios biográficos

Nascidos no intermédio entre os anos de 1897

às novas estratégias de inserção ou permanência entre os grupos dominantes, a serem adotadas por conta das modificações nas clivagens e novas coalizões
estabelecidas, o que implicou em novos rearranjos
das posições sociais e na modificação das formas, recursos e espaços de afirmação intelectual.
Destaca-se, durante a década de 30, a composição de três importantes facções políticas sob o epíteto
dos nomes dos seus respectivos líderes: a “genesista”,
que, sob a liderança de Genésio Rego, aglutinava-se
em torno da URM - União Republicana Maranhense;
a “marcelinista”, liderada por Marcelino Machado,
cujo principal veículo deintervenção era o jornal “O

Editora IFMA

José
Vereador
Francisco
das
Chagas

Presidente da extinta AML
Fundação Cultural
do Maranhão,
membro do Conselho
de Contas dos
Municípios; Adido
cultural do Brasil no
Peru; Subchefe de
Gabinete Civil
Exerceu depois
AML
diversos cargos
em comissão na
Administração
Pública
Diretor da Secretaria AML; IHGM
do Tribunal de
Justiça do Maranhão
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combate”, de sua propriedade, e principal oposição
ao situacionismo “magalhãesista”, liderada por Magalhães de Almeida, vinculada ao Partido Republicano – PR -, que “havia sido a principal liderança política do Estado, comandando o processo que elegeu os
três governadores durante a década de 20: Luis Domingues, Godofredo Viana e o próprio Magalhães de
Almeida (PEREIRA, 2010, p. 38-9). Durante a década
de 40, destaca-se a organização das “Oposições Coligadas”, frente oposicionista organizada para disputa

e 1940, a maioria destes “intelectuais” vivenciou, en-

direta com a “oligarquia” então liderada por Vitori-

tre as décadas de 1930 e 1960, alguns eventos par-

no Freire. O grupo das “Oposições” teve entre seus

ticularmente marcantes para suas trajetórias frente

pontos fortes a organização da chamada “Greve de
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Bernardo Deputado
Coelho de Estadual
Almeida em três
legislaturas

nomia estava, em última instância, subordinada às

ça, para o governo do estado em 1965.

facções em disputa.
Embora os movimentos aqui analisados te-

agentes, o estabelecimento de uma matriz de referên-

nham feições de eventos “regionalistas”, devem ser

cia, transplantada de contextos mais “centrais”, que

compreendidos também sob os efeitos de uma série

passa a orientar a produção literária no Maranhão em

de mobilizações em torno da problemática referente

um determinado período. Nas palavras de Assis Brasil:

à derrocada das “oligarquias” e o fortalecimento do

O que de fato deve ter causado maior

Estado, decurso iniciado nas primeiras décadas do

espanto foi a forma de seus sonetos,

século XX e com semelhantes formas de intervenção

deira e Carlos Drummond de Andrade.

trais” – principalmente os de MG, SP, RJ e PE -, em

Editora IFMA

Percebe-se ainda, através da atuação destes

Por outro lado, o lirismo deixa de ser

relação ao contexto maranhense e com pretensões
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sem rima, sem métrica, com o sabor
livre das composições de Manuel Ban-

piegas, subjetivo. Assim como Bandei-

dos intelectuais que atuaram em estados mais “cen-

ra Tribuzi, o Modernismo maranhense

nacionais , sendo o ajustamento da condição de “in-

parece ter dado um salto, passou direto

telectual” vinculado ao reconhecimento sobre seu

para a chamada Geração de 45, num

72

tardio, mas proveitoso reapanhar da

engajamento nesse processo, tanto durante a fase

nova poesia (In. O Guesa errante. Edi-

inicial do processo de “abertura política” no Brasil,

ção 62. Grifo nosso).

quanto na segunda metade do século XX, período

A estes “intelectuais”, imbuídos da função de

de ascenso das universidades brasileiras como prin-

mediadores culturais entre o “local” e o “nacional”,

cipais centros de formação dos “intelectuais”. Não

servindo como “ponte” (Kuschnir, 2000) entre estes

sendo, portanto, ocasional a importância daqueles

dois universos, cabe também o “trabalho de deco-

estados para a aquisição de títulos escolares e socia-

dificação e recodificação do mundo” (REIS, 2009).

lização com “movimentos” culturais, conforme de-

Reivindicando-se em um mundo à parte, atuavam,

monstramos nos capítulos anteriores.

entretanto, em um espaço sem fronteiras, cuja auto-

72 A exemplo dos perfis analisados por Pécaut (1990) e Miceli (2001).
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51” e a eleição de José Sarney, sua principal lideran-

condições desse processo podem ser muito específicas para cada caso” (Coradini, 2003, p. 126). Lá, uma
“consciência” e “organização nacional” a ser forjada
e promovida; aqui, a tônica das reivindicações recai
sobre o fortalecimento de uma “cultura genuinamente maranhense”, que retomasse a glória, intelectual,
Editora IFMA

política e econômica de seus letrados antepassados
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e de um período mitológico áureo do estado. Evocação e prescrição de uma problemática nada recente,
no entanto perenizada, através de agentes e mecanismos responsáveis por sua imposição, constantemente recriando e reinventando um Maranhão que
foi – sendo. Tal como ocorre entre os “intelectuais”
literatos, que, remetendo-se constantemente às saudosas paragens e “láureos” anos da “literatura maranhense”, reivindicam-se, subrepticiamente (que

Entre este “local” e o “nacional”, porém, uma

aqui não equivale a desfaçatez), os epígonos deste

continuidade: a noção de que, tal como promulga-

“passado” perenizado, invocado sempre como um

vam os modernistas de São Paulo, “o plano cultural e

tempo à espreita do “novo” que se anuncia. Seme-

o político são indissociáveis: transformar uma nação

lhantemente demonstram as investigações feitas por

latente em nação-sujeito supõe um empreendimen-

Alfredo Wagner sobre o processo de cristalização

to em ambos os níveis” (PÉCAUT, 1990, p. 27. Grifo

das explicações sobre as condições de estagnação e

nosso). A conjugação destes dois elementos na atua-

progresso sócio-econômicas amparadas nos usos da

ção dos “intelectuais”, transpostos para o contexto

idéia de “decadência” neste estado.

maranhense, se constitui em uma das principais

Editora IFMA

padrões próprios para cada situação, visto que as

O intervalo de tempo a que elas se referem é cronologicamente mais próximo do tempo em que os intérpretes oficiais desenvolvem suas interpretações,
assim como e notadamente do tempo
em que se assinala o início imediato
da decadência. Nota-se uma temporalidade própria às “causas”, contida num
período bem delimitado e sobre o qual
não há desacordo, isto é, da segunda
até fins da quarta década do século XX.
Ao mesmo tempo, considerando-se o
tempo concernente à decadência como
sendo sempre contemporâneo ao documento oficial que a está registrando e
descrevendo, o que faz com que usufrua uma atualidade de caráter perene,
que permeia os diversos pronunciamentos do governo provincial em diferentes décadas, percebe-se que assinalam as “causas” como acontecimentos
de momentos sempre imediatamente
anteriores (ALMEIDA, 2008, p.73).
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Porém, “isso adquire contornos e conforma

estratégias nas tomadas de posição destes agentes,
nas disputas pelo poder político “local”, o reconhecimento de uma literatura “nacional”: transplanta-se
modelos culturais sob a estratégia de prebendas no
domínio político.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Na obra da ciência só se pode amar o que se
destrói” (BACHELARD, 1996, p. 309). Esta máxima
“bachelardiana” traduz bem a perspectiva que orientou o desenvolvimento deste trabalho. A negação das
impressões imediatas com relação à vocação literá-

Instituto Federal do Maranhão

190

lógicas de funcionamento de uma estrutura de relações sociais específica, tomando-se as condições de
ingresso na carreira literária em um dado período
(1945-1964) e os mecanismos de seleção que subjazem às posições ocupadas por eles e que orientam,
relativamente, suas tomadas de posição no interior
de um espaço social determinado.
Para tanto, nos baseamos em um conjunto de
dados relativos às características sociais destes agentes, constituintes das competências que, no transcorrer de suas carreiras literárias, determinaram a
composição das posições no universo social analisado. Utilizando-nos do método prosopográfico elaboramos indicadores que nos informaram as determinações objetivas para o ingresso destes agentes em
suas carreiras literárias, que se mostraram tão diver-
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desta atividade a partir da submissão dos agentes às
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ria é aqui substituída pelo esforço de compreensão

sificadas quanto as possibilidades de alcance das po-

grupos dirigentes pela atuação literária e à depen-

sições mais valorizadas entre os agentes analisados.

dência da política como condição de sobrevivência

maranhense, atuantes principalmente durante o início do século XX, que, no entanto, enfrentaram uma

Editora IFMA

vigorosa transformação social, em grande parte de-
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que neles não havia nem disposição nem detinham
recursos para a profissionalização fora do serviço
público, onde ocuparam postos pouco relevantes.

corrente dos rearranjos faccionais que deslocaram

Enquanto aqueles se afirmavam, principal-

seus ascendentes das posições politicamente domi-

mente, através do uso estratégico das associações com

nantes, o exercício literário lhes serve ao preenchi-

os grandes feitos dos seus familiares, com ênfase so-

mento de duas funções principais: a manutenção de

bre as características intelectuais dos seus ascenden-

um status “intelectual” apoiado nos usos do capital
de notoriedade do grupo familiar e a possibilidade
de inserção em redes de relações sociais situadas a

Instituto Federal do Maranhão

ções eram financiadas pelo estado - e de si mesmo, já

meio caminho entre a “vala dos comuns” e os grupos dirigentes. Não sendo a titulação escolar seu
principal recurso social acionado, estes tenderam a
padrões medianos, com títulos de nível fundamental e médio adquiridos em instituições privadas da
capital ou com breves passagens por outros estados.
Em um contexto de expansão, ainda que lento, do
número de cursos em nível superior e da progressiva importância que estes adquirem no processo de

tes, outros, membros de uma “nova classe superior”
(MILLS, 1968), investiram na aquisição de títulos de
formação superior diversificados, porém com maior
concentração em Direito, ou mesmo pós-graduando-se na capital e outros estados, todos adquiridos em
instituições públicas. Estes casos constituem o perfil
dos agentes melhor sucedidos em relação aos postos
públicos ocupados, exercendo cargos médios e altos,
além de serem os que mais se aproximam do pólo
mais dominante do estado, vinculando-se a setores
jurídicos e econômicos da sua administração.

consagração intelectual (Cf. NUNES, 2002), os agen-

Porém, no que tange ao reconhecimento lite-

tes destituídos deste recurso têm que se resignar a

rário, não cumpre à titulação escolar o papel pre-

uma dupla subordinação: a suster-se à margem dos

ponderante, mas ao nível mais pessoal das lógicas

Editora IFMA

sonagens destacadas no cenário político e intelectual

das letras - posto que grande parte de suas publica-
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Constatamos que para os descendentes de per-

cionais se sobressaem. Os nomes mais consagrados
literariamente dentre os 37 agentes que analisamos
ombrearam os principais “movimentos” culturais
ocorridos em São Luís nos idos de 1945 a 1964, com
maior destaque para os que se inseriram ainda em
redes de relações sociais e administraram contatos
Editora IFMA

qualificados em contextos mais “centrais” do país,
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como alguns casos que viveram, ou vivem ainda, em
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, São Paulo ou no exterior.
A conjugação entre o capital de notoriedade
familiar herdado, titulação escolar elevada e a inserção nos “movimentos” culturais mais importantes
resultou, no universo social que analisamos, nas posições mais destacadas “local” e nacionalmente, seja
no âmbito intelectual ou político.
Apresenta-se assim uma contribuição inicial
para a compreensão das condições sociais de ingresso na carreira literária no contexto maranhense.
Esta topologia social nos possibilita agora o exame
mais acurado das adesões e solidariedades que integram o sistema de relações sociais em que interagem os “intelectuais” maranhenses, permitindo-

Editora IFMA

mentos” culturais e os engajamentos políticos fac-

nos, inclusive, um maior detalhamento das relações
intersticiais entre os domínios político e literário no
estado. Compreendemos que a análise rigorosa das
trajetórias de agentes, adequados a diferentes entradas (REIS, 2007) na carreira intelectual e transcorridas em sentidos opostos, pode nos fornecer
constatações consistentes quanto às bases sociais de
recrutamento das elites intelectuais no Maranhão,
bem como relativas à importância da constituição
de rivalidades e alinhamentos faccionais e às “estratégias de ativação, apropriação e transmissão de valores, ícones e símbolos que conferem sentido à idéia
de continuidade” (GRILL, 2005, p. 525) nas disputas
em torno da afirmação intelectual, mantendo nosso
foco sobre o espaço social constituído por agentes
que ingressaram na carreira literária no período de
1945 a 1964. Assim, podemos reconhecer melhor as
filtragens operadas neste contexto, que posicionam
e, portanto, disposicionam os agentes a “estilos de
vida” e modalidades de atuação diferenciadas, embora transitando por domínios semelhantes, em um
mesmo universo social, e sob a mesma égide da “vocação literária”.
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sociais em jogo. Neste ponto a inserção em “movi-
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Jornal oficial do estado
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O Maranhão
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Diário do Norte
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São Luís
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Sociedade
Philomática
Maranhense
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União Artística Operária
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Carvalho
Lino Machado
Euclides Barbosa (19321934); Pe. Clóvis Vidigal
(1936-1937); Cosme Coelho
de Souza (1950)
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Caxias. Diretores, Vicente
Celestino; Leôncio Magno
Catão Maranhão
Dr. Maurício Pereira e
Antonio Lopes
Miécio Jorge
Órgão Oficial do Centro
Cultural Humberto de
Campos
Memórias sobre as
sociedades literárias,
ciências e artes

Editora IFMA

nhenses (1821-1979). Func/Biblioteca Benedito Lei-
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SILVA, Celeste Amância Aranha e. Jornais mara-

Trabalhista

ItapecurúMirim

O Clarim

São Luís

Lago Burnett

O Esporte

São Luís

José Ribamar Bogéa

Editora IFMA

A Luz
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Órgão da Juventude
Democrática

São Luís

Malazarte

São Luís

Folha Escolar

São Luís

Pacotilha, O
globo
O Povinho

Coroatá

Tribuna do Povo

São Luís

O Brasil Novo

São Luís

Diário Popular
Êxito

São Luís
Codó

Horizonte

São Luís

Jornal de Bolso

São Luís

Jornal do Povo

São Luís

Satélite

São Luis

União

São Luís

Folha Estudantil

São Luís

Jornal Pequeno
O Monitor

São Luís
Codó

Órgão da Juventude
Espírita Maranhense.
Diretor, Antonio Alves
Martins
Órgão do PTB. Diretor,
Manoel Nogueira de
Araújo
Profa. Benedita Rosa
Soares e Silva e Elda
Archer Serra Martins
Órgão dos Diários
Associados

Novidades
Industrial
Informação
Agrícola

São Luís
São Luís

Antonio Afonso de Freitas
Ozandy Teixeira

São Luís
Órgão do Grêmio
Cultural Recreativo
Desembargador Joaqum
Santos. Diretor, Luís
Augusto Rêgo

Nosso Sentir

São Luís

O Popular
Resistência

Coroatá
São Luís

Boletim
Paroquial

Arari

Correio da
Semana

São Luís

Jornal do Dia

São Luís

Senador Clodomir Millet

Reação

São Luís

Ney Milhomem

Troféu

São Luís

Dejar Martins

São Luís

Fundado, mantido e
dirigido pela União
Gráfica Ateniense, do
Sanatório Aquiles Lisboa
Órgão do Grêmio Cultural
Literário Prof. Paulo
Freitas. Diretor, Teódulo
Correia

Dra. Maria José Aragão
Órgão do Centro Aluízio
Azevedo
J. Pires

Alvorada

Órgão da Agremiação
Literária João Lisboa
Celso Bastos (1950); Luís
Rocha (1968-1970)
José Neiva de Souza
Órgão de divulgação da
Classe Satelista. Diretor,
Edgar Pantoja
Martins de Araújo e
Cláudio Ramos
Órgão do Grêmio Liceísta.
Diretor, Aucindo O.
Braúna
José Ribamar Bogéa

Arte e Cultura

São Luís

Correio
Esportivo

São Luís

Diário de
Notícias

São Luís

Reginaldo Telles

O Gráfico de
Athenas

São Luís

Boletim oficial
do Sindicato dos
trabalhaores nas
indústrias gráficas de São
Luís. Diretor, Sebatião R.
e Silva

Jornal do
Maranhão

São Luís

Semanário de orientação
católica

Editora IFMA

São Luís
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A Juventude

Codó

Órgão oficial do Ginásio
Codoense. Diretor,
Armandino Nunes

Sampaio

São Luís

Ronald da Silva Carvalho

Tocha

São Luís

Valdemar Santos

Voz da U. R. E. B.

Bacabal

Editora IFMA

Movimento

Voz
Universitária

São Luís

Órgão oficial da União
Maranhense dos
Estudantes. Diretor, Sálvio
Dino

O Cometa

São Luís

Antonio Augusto Coelho

O Grêmio

São Luís

Órgão do Centro Caixeral.
Diretor, Aykerne Ribeiro

O Motivo

São Luís

Órgão Espírita

São Luís

Órgão oficial da UME.
Redatores, José Mario
Santos; R. Wilson Lopes;
Clóvis Sena; Sálvio Dino e
Mário Leal

Correio de
Timom

Timo

Pe. Delfim da Silva Júnior

Notícias

Arari

O Liceu

São Luís

Órgão oficial do Centro
Liceísta

Diário da
Manhã

São Luís

Deputado Newton Belo

O Governo

São Luís

Correio do
Nordeste

São Luís

Universitário
em Marcha
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Zuzu Nahuz; Amaral
Raposo

Fonte: Silva (1981).

