
O Projeto
Comunidade Ativa

Apresenta

Escritores
Maranhenses

Vol. III
Edição 2, 2020



Por:
Extensionistas 

Beatriz Teixeira Fernandes
Werllem do Nascimento Frazão

Análise Ortográfica
Lindalva Maia Maciel

Coordenação
Saulo Ribeiro dos Santos



Olá, caros(as) leitores(as)!
Hoje temos excelentes
histórias para vocês!

Vamos conhecer alguns
escritores(as) que

contribuíram para São
Luís ser conhecida como

Atenas Brasileira.

Então fique ligado(a) e vamos à leitura!!!



Atenas
Brasileira



São Luís

Você sabia que a Cidade de
São Luís do Maranhão já teve
o título de Atenas Brasileira?
Não? Saberia me dizer por

qual motivo ela recebeu esse
título?Também não?

Os filhos das famílias ricas eram enviados para
estudar na Europa, mas grande parte ia
especialmente para Coimbra(Portugal). 

Tudo bem, não se
preocupe. Nós
vamos contar
tudinho pra

você!!!

Europa

MA
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São Luís

Quando retornaram para São Luís,
trouxeram na bagagem conhecimento e

gostos intelectuais bem refinados.

Europa

MA

Alguns autores foram a motivação para o
surgimento do título que São Luís

recebeu: Atenas Brasileira. 
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Aluízio Azevedo, Antônio Henriques
Leal, Antônio Joaquim Franco de
Sá, Arthur Azevedo, Belarmino

de Matos, Benedito Leite, Cândido
Mendes, Celso Magalhães, César
Augusto Marques, Coelho Neto,
Francisco Dias Carneiro, Gentil

Homem d’Almeida Braga, Gomes
de Sousa, Gonçalves Dias, Graça

Aranha, Humberto de Campos, João
Francisco Lisboa, Joaquim Serra,
Lisboa Serra, Odorico Mendes,
Pedro Nunes Leal, Raimundo

Corrêa, Sotero dos Reis
Sousândrade, Trajano Galvão,

Viriato Corrêa.

Na tese de doutorado de Borralho
(2009) ele afirma que: esses foram os
nomes que compuseram o grupo de
jovens intelectuais que contribuíram

com a literatura e cultura da cidade de
São Luís. 
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(Borralho, p.24)



Já conhecia algum desses nomes?
Bem legal, né?!O que acha de nos

contar o que você sabe sobre eles? 

Queremos saber

Nome:
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MARIA
FIRMINA
DOS REIS 



Maria Firmina dos Reis
nasceu na Ilha de São Luís
em 11 de outubro de 1825.
Filha de pai branco e mãe

negra. Segundo Muzart (2013,
p.249), Maria Firmina e sua

Família mudaram-se para “Vila
de São José de Guimarães,
no continente, município de

Viamão”. 

Maria Firmina dos Reis é prima de
Sotero do Reis por parte de mãe. Sotero

dos Reis era gramático e fiólogo, foi o
primeiro diretor do Liceu Maranhense. 

Você sabe quem foi Maria
Firmina dos Reis???

Não? 

Então senta aí que
contaremos tudo a

você!!!

Se liga na Curiosidade 
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Tudo bem, voltaremos agora para 
Maria Firmina. 

Foi uma mulher incrível, sabia que o
romance escrito por ela foi considerado

o primeiro romance abolicionista de
autoria feminina no Brasil?? Pois é,
Maria Firmina escreveu um romance

chamado Ursula, onde o enredo narra as
condições de ser negro e qual lugar uma
mulher ocupa na sociedade, no ano de

1859. Mas espera aí, o que é
abolicionista???

Abolicionista é a pessoa a favor do
abolicionismo, ou seja, ela era uma pessoa

contra o tráfico e escravatura de negros.
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Conseguiu entender? Então vamos dar
continuidade.

Pseudônimo é um nome
fictício, adotado por um

autor ou responsável por
alguma obra, podendo ser
literário ou outra natureza.
Utilizado quando o autor

não quer mostrar seu nome
verdadeiro motivado por

circunstancias particulares. 

Sabia que Maria Firmina usava um
pseudônimo??? Pera, não sabe o que é
um pseudônimo? Não tem problema, a

gente esclarece!!!!
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(Dicionário brasileiro de língua portuguesa, 2020)



Maria Firmina dos Reis assinava
suas obras com o pseudônimo de

“Uma maranhense”, o que era uma
estratégia muito comum utilizada

pelas mulheres para que tivessem
mais liberdade para expressar suas
ideias sem se preocupar com o que

a sociedade diria. Era mediante
suas obras que Maria Firmina podia
fazer as críticas e dar sua opinião
estando do lado de quem sofria

preconceitos. 

"Uma
maranhense"

Ursula
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Maria Firmina foi uma mulher muito à
frente de seu tempo. Sabia que foi ela
quem criou a primeira escola mista do

Brasil?
O que acha de procurar mais sobre os
feitos desta incrível maranhense e nos

contar aqui?! Perfeito, né?!

Bons estudos

Nome:

Queremos saber
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José do
Nascimento

Moraes



Assim como outros grandes
escritores, José do Nascimento

Moraes também traz importantes
contribuições para nossa querida

São Luís do Maranhão. Nascido em
1882, filho de pais negros.

Bom, agora vamos falar de um
outro escritor importante?

Sabem de quem falaremos?
Não? Não se preocupem, a

gente te conta!!!!

Falaremos de José do
Nascimento Moraes!!!
Não sabem quem é???
Então se prepara que
você já vai descobrir

quem foi essa figura!!!
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Nascimento Moraes, como era conhecido,
além de poeta era cronista e jornalista.
Escreveu importantes obras para nossa
cidade, e tem uma que se destaca. Você

sabe qual é? Não? 

COMUNIDADE ATIVA                                            14



Então, o nome da obra é “Vencidos e
Degenerados”. Essa obra ficou bastante

conhecida pois, trata sobre questões
raciais e a desigualdade entre pessoas.

Trazia também um pouco da realidade de
São Luís nos século 19 e 20. Ele

retratava bem como os negros eram
tratados nesse período. 
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Pois é! Nascimento Moraes foi uma
grande figura do intelecto para nossa

literatura e suas obras são sempre
recomendadas para leituras, por isso,

vamos ler um pouco mais?

Você sabia que Nascimento Moraes
também foi professor do colégio Liceu

Maranhense??? Não? Sabia que a escola
funciona até hoje? 

Olha como Liceu Maranhense
era antigamente

IBGE, 2020.
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R. Urbano Santos - Centro, São Luís - MA



José do Nascimento também foi
presidente da Academia Maranhense de
Letras. Lembra que falamos dela lá no

início? 

Opaaa! Espere aí que temos mais
curiosidades para você!!!

O que acha de pesquisar mais sobre
este autor e comentar com os

colegas sobre o que aprenderam? 

O impacial, 2017.
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R. da Paz, 84 - Centro, São Luís - MA



José do Nascimento Moraes era
facilmente lembrado como alguém

com pensamentos muito próximos do
escritor Aluísio de Azevedo pois,
ambos tinham a mesma linha de

pensamento sobre os acontecimentos
da época em que viveram. Porém,

Nascimento Moraes se destacava por
descrever minunciosamente seus

personagens, abordava a realidade
social da época e discutia temas
considerados polêmicos para a

sociedade do século 19. 

Você sabia???
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Puxos e repuxos (1910); 
O romance “Vencidos e
Degenerados(1915); 

O Neurose do Medo (1923); 
Contos de Valério Santiago (1972).

E aqui vai algumas
recomendações de livros
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Aluísio 
de 

Azevedo

Boa leitura



Entre tantos autores, Aluísio de 
 Azevedo possui uma importância que
deve ser levada em consideração por

todos nós maranhenses. Aluísio
Tancredo Gonçalves de Azevedo mais
conhecido como Aluísio de Azevedo foi
um grande autor e escritor, escreveu
diversas obras de grande sucesso.

Aluísio de Azevedo!!! Você já ouviu esse
nome??? Aposto que sim!!! E se ainda não
ouviu vamos te apresentar um pouco sobre

esse grande escritor Maranhense!!!! 

Quer saber mais??? 
Continue atento!!!!!
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Vamos lá!!!



Ele nasceu em 14 de abril de 1857,
na cidade de São Luís do Maranhão,
cidade na qual estudou e trabalhou

em vários locais para viver. Foi
Caixeiro e Guarda-Livros. 

O Caixeiro era uma pessoa que atendia no
balcão de uma casa comercial.

Você deve estar
se perguntando o
que é "Caixeiro",

né? 

Sou um
Caixeiro!
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O guarda-livros era o responsável por
fazer a contabilidade e transações

financeiras do estabelecimento comercial
e registrava tudo em livros mercantis.

 Entenderam? A dúvida agora deve
ser... 

O que fazia
um "Guarda-
Livros"??? 

Esse é ainda mais interessante!!!! 

Sou um
Guarda-
Livros!

Tenho que
anotar
tudo.
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 Apesar de ter trabalhado em diversas
áreas, Aluísio sempre gostou de desenhar

e tinha também um grande apreço pela
pintura. Entretanto, em 1876 decidiu

embarcar e viver uma aventura no Rio de
Janeiro, cidade em que pôde estudar na
famosa Academia de Belas Artes, que

hoje é conhecida como Escola Nacional
de Belas Artes. 

Legal
né?!
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 Bom, a partir de então, Aluisio
começou a trabalhar como

caricaturista para jornais como
O Fígaro, O Mequetrefe, Zig-
Zag e A Semana Ilustrada.

CURIOSIDADE

O caricaturista é
aquele(a) que desenha
alguém  de forma bem
humorada, ou seja, um
desenho engraçado de

alguma pessoa.
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Foi entre um trabalho e outro que Aluísio de
Azevedo começou a escrever seus

romances e obras conhecidas. Foi durante
seu retorno à grande Ilha de São Luís, em
1878, que ele passa a se tornar um escritor
e ser conhecido pelas obras que escrevia. 

Tudo bem, você deve estar se perguntando
quando foi que ele começou a escrever já

que dissemos no início que ele era escritor,
né?! Se liga só!!! 

Em 1879, publicou o romance ‘Uma lágrima
de mulher’ e, em 1881 publicou a obra ‘O

mulato’, que assim como as obras indicadas
dos autores citados anteriormente, aborda
como tema principal o preconceito racial
que se passava na época, na cidade de

São Luís. 
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A obra 'O Mulato' foi uma das mais
conhecidas do autor. No mesmo

ano (1881) Aluísio volta para o Rio
de Janeiro e decide viver como
escritor, então em 1884 escreve
'Casa de pensão' e 'O cortiço' em

1890, sendo a última, uma das
mais utilizadas nas aulas de

literatura das escolas do Brasil.

Curiosidades: 
Aluísio de Azevedo

foi caricaturista,
jornalista,

romancista e
diplomata.
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JOSUÉ
MONTELLO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Josué Montello foi um escritor Maranhense.
Nasceu no dia 21 de agosto de 1917 na

cidade de São Luís. Seu pai era
descendente de italianos e sua mãe de

origem portuguesa. 

Então pessoal, agora vamos falar de outra
figura importante da literatura Maranhense.

Josué Montello!!!! Já ouviu falar desse
nome? Provavelmente que já ouviu! Não se
lembra??? A gente ajuda você a lembrar e

saber um pouco mais sobre ele!!!!! 

COMUNIDADE ATIVA                                            29



Josué fez seu primário na Escola
Modelo Benedito Leite. Conhecem essa
escola? Não? Sabe dizer onde ela está

localizada? Continua com a gente e
você vai saber!!!!!

R. Santo Antônio, S/N - Centro, São Luís - MA
ma.gov, 2017.

E aí? Lembra dela?
Conta aqui pra gente!!!

Nome:

COMUNIDADE ATIVA                                            30



E o secundário ele cursou no
Liceu Maranhense, aquela escola
que falamos anteriormente. E foi
quando ainda estudava nela que

ele publicou seus primeiros
trabalhos no periódico A

Mocidade. 

R. Urbano Santos - Centro, São Luís - MA

Legal, né?! Lembra dela?
Conta aqui pra gente.

Nome:

ma.gov, 2019.
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Josué Montello entrou para a
Sociedade Literária Cenáculo Graça

Aranha quando tinha 15 anos de
idade. Integravam essa associação

outros escritores maranhenses ligados
ao Modernismo.

Queremos saber
Sabe mais alguma coisa sobre Josué

Montello? Conta pra gente.

Nome:

Ooopa... Vamos conhecer um pouco do Modernismo?!
Ele foi movimento artístico, literário e cultural surgido

em meados do século 20, seu principal objetivo era
sair do que era tradicional na época através de novos

métodos, técnicas e criações dos meios artísticos.

O modernismo teve três fases. Sabe quais foram?
Conta aqui:
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Gonçalves
Dias

Academia Brasileira de Letras



Preparados para conhecer um pouco
da história de Gonçalves Dias, um
dos mais importantes escritores e

poetas Maranhense?!

Sim!!!

Então, inicialmente ele não frequentou a
escola, era ensinado por um professor

particular ao mesmo tempo em que
ajudava seu pai no comércio. Alguns anos
mais tarde, quando Gonçalves Dias tinha

em torno de 15 anos, ingressou no
Colégio de Artes em Coimbra, e concluiu

o secundário. Legal né?!
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Então, ele começou a escrever ainda em
Coimbra, lugar onde ele criou boa parte
de suas obras. Depois de se formar em

direito, Gonçalves retornou ao Maranhão,
onde ficou um ano e partiu para o Rio de

Janeiro buscando fazer parte do meio
literário.

Em seguida ele estudou direito na
Universidade de Direito em Coimbra. Mas
você deve estar se perguntando quando

foi que ele começou a escrever, né?!
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Curiosidade: Gonçalves Dias nomeou
seu livro de poesia de “Primeiros Cantos”
porque tinha a esperança que não fosse o

último. No ano de 1848, publica o livro
"Segundos Cantos". E em 1851 antes de

retornar ao Maranhão, publica o livro,
“Últimos Cantos".

Bom, não demorou muito para que ele
conseguisse o reconhecimento do público

por sua obra de sucesso intitulada
“Primeiros Cantos”. Bem legal, né?!
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Além de escritor, Gonçalves Dias foi um
poeta admirável, com grandes poemas
de sucesso. Entre tantos, há um que se

destaca, pois alguns de seus trechos
consta até mesmo no Hino Nacional
Brasileiro. Você tem ideia de qual

poema estamos falando?
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Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Minha terra tem primores,
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________

Que não encontro por cá;
_______________________
_______________________

O que acha de nos divertimos agora?!
Complete o poema. 
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Esperamos que tenha descoberto
também o nome do poema, pois
essa era brincadeira surpresa.

Então, este poema se chama
“Canção do Exílio” e foi criado por
Gonçalves Dias enquanto residia
na Europa, onde se sentia triste,

com saudade de sua terra natal, o
Brasil. 

É um poema lindo, não é
mesmo?!
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CURIOSIDADE
Você sabia que existe uma praça em

homenagem à Gonçalves Dias?! Pois é,
a Praça fica localizada na área central de

São Luís. Olhe a imagem abaixo.
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Além de homenagear o grande
poeta Maranhense, o local também
é utilizado como um ponto turístico
de São Luís, assim como diversos

outros espaços pela cidade.

O Impacial, 2018.

Praça Gonçalves Dias, Centro, São Luís - MA



Gonçalves Dias viajou muito e
escreveu diversas obras importantes,

aqui deixaremos algumas das grandes
produções deste autor Maranhense.

Primeiros cantos (1846);
Segundos cantos (1848);

Sextilhas do Frei Antão (1848);
Últimos cantos (1851).

Deixe aqui um comentário sobre o que você
achou da história de Gonçalves Dias.

Nome:
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EXTRA



Wilson
Marques



Wilson Marques é um autor maranhense,
nascido na cidade de Caxias. Formado em
Comunicação Social com habilitação em
jornalismo pela Universidade Federal do
Maranhão (UFMA). Além de trabalhar em
jornais na cidade de São Luís e em São

Paulo, é apaixonado pela arte, aventurando-
se pela literatura, produzindo então uma série
de títulos infanto-juvenis que são inspirados
na cultura, tradições e folclore do Estado do

Maranhão. Abaixo estão as imagens de
alguns dos livros criados por 

Wilson Marques.

Amazon,2020.Amazon,2020.
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Agora vamos apresentar à vocês um
autor da atualidade!!!
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Agora vamos nos divertir ainda mais
com nosso caça - palavras!

Divirta-se!!!

Palavras:
1:____________________
2:____________________
3:____________________
4:____________________

5:____________________
6:____________________
7:____________________
8:____________________

MARANHENSE
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hora de praticar
Use o que aprendeu para ligar os nomes da

coluna esquerda para os nomes que estão na
coluna direita. 

Divirta-se!!!

Academia 

Aluísio 

Benedito

Graça 

Guarda

José 

Nascimento

Maria 

Liceu

Wilson 

Zig

Marques

Firmina

Zag

Moraes

Leite

Aranha

Montello

Maranhense

Azevedo

Livros

Maranhense de Letras

Gostou? Conta aqui:
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