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PRÓLOGO

O “nascimento”

aranhão Sobrinho existiu sem ter nascido. E, se nasceu, “ninguém 
pode sabê-lo”. Ele próprio acreditava ter vindo ao mundo no dia 20 
de dezembro de 18791, num sábado qualquer de sol “ensanguentando 

os ermos” sertões, data que corrobora com a exarada na certidão de batismo. 
Seu pai o registrou como tendo ocorrido no dia 30 do mesmo mês e ano2.  
Do jornal “Correio do Norte”, de Manaus, no qual o aniversário do poeta é 
celebrado, absurdamente, no dia 10 de agosto, transcrevemos:

“Maranhão Sobrinho
Faz anos hoje.
Talento superiormente privilegiado, Maranhão Sobrinho goza, no nosso 
meio literário, de uma posição destacada que fez dele um dos maiores 
poetas do Norte.
Por esse fato é que o admiramos bastante, não podendo deixar de falar 
da sua pessoa com frases lisonjeiras. Hoje, em que vê transcorrer mais 
um ano da sua vida, prenhe de vitórias e de louros, há de ter da parte 
dos seus amigos a consagração do afeto que é, sem dúvida, a maior das 
consagrações.
Ao Maranhão Sobrinho os nossos parabéns”.

M

1. Estado do Pará, Belém, 20.dez.1911, 1913, 1914. Seu batistério também o atesta (v. Revista das Academias de Letras. Rio de Janeiro: nº 
82, 1976, p. 2, 3 (Separata). O jornal amazonense “A Lanceta”, de 21 de dezembro de 1912, assim se manifesta: “Passou ontem o aniversário 
natalício do nosso querido poeta Maranhão Sobrinho, que nesta casa merece a nossa máxima consideração.  ‘A Lanceta’, com muitos abraços, 
embora tardiamente, envia os seus abraços ao poeta das ‘Vitórias-Régias’!”.
2. Registro de Nascimentos, livro nº 01-A, Fls. 062, Cartório do 2º Ofício Almir Silva, Comarca de Barra do Corda.



De acordo com o Registro de Nascimento, o poeta nascera em 30 de dezembro de 1879.
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Josué Montello, um de seus mais importantes biógrafos, afirmou que 
“quando ele nasceu, uma estrela deve ter riscado o céu”, pois “nasceu em data 
abençoada, e ouviu, logo ao nascer, a música festival dos sinos, entre a liturgia 
católica de hosanas e adoremos”, que “havia luar nos caminhos, ariris baloiçando 
ao longo das calçadas, alegria em todos os lares, porque era Natal”. A propó-
sito, esta data – 25 de dezembro – resultou unânime na quase totalidade dos 
apontamentos biobibliográficos existentes sobre Maranhão Sobrinho, acabando 

A Certidão de Batismo, por outro lado, atesta que o natalício ocorrera em 20 de dezembro de 1879.

 3. Suplemento Literário de “A Manhã”, Rio de Janeiro, 21.dez.1941, p.422.
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por consagrar-se. Justificada unicamente pela coincidência, “feliz e raríssima”, 
com o dia do seu falecimento, a exemplo de William Shakespeare e Nathaniel 
Parker Willis, a data natalícia provou-se, no entanto, errônea devido à escassez 
documental primária que a valide. 
 Se de fato Maranhão Sobrinho teve conhecimento da verdadeira data 
de seu nascimento, preferindo antes assumir voluntariamente outra – neste 
caso, a do natalício do Cristo, segundo a tradição cristã –, é pouco provável 
que esta atitude estivesse vinculada de alguma forma a uma pretensa aproxi-
mação com o Sagrado, pois, do contrário, das suas concepções estéticas seria 
ele a encarnação, a própria metáfora em carne e osso. É possível, afinal, que o 
nosso poeta não lograsse conhecer o dia exato de sua concepção, ou recusasse 
sabê-lo. Ou, na pior das hipóteses, se negasse mesmo havê-la ocorrido, fato 
que inevitavelmente o colocaria numa aproximação sacrílega com o “Rabino 
pálido” do seu poema “Judeu Errante”, de quem tanto ambicionara a sorte: 

 “Ninguém pode saber a lenda dos meus passos!”

Seja como for, Maranhão Sobrinho veio à existência numa modesta casa 
de taipas, erguida solitária a um canto de quadra, à Rua do Tamboril, defronte 
ao largo São José. “Uma palhoça”, diria mais tarde, “alva, de um lado, entre o 
esplendor dos milhos, muda...”, onde “os ninhos somente à noite estreitam-se 
em segredo”.  Bem pertinho, à esquerda de quem está na casa, vê-se os rios 
Corda e Mearim, já conjugados, porém ainda conservando cada um as suas 
propriedades antitéticas. Hoje nada mais existe das antigas dependências da 
família Maranhão. A pá inexorável do tempo recolheu tudo. No local foi cons-
truído uma imodesta unidade hospitalar cujo proprietário desconfio sequer 
ter ouvido que naquela esquina nascera um dos maiores poetas simbolistas 
brasileiros. O que antes era Rua do Tamboril, hoje é Rua Luís Domingues, e 
o largo em frente, Praça Maranhão Sobrinho, sem busto, devidamente arbo-
rizada e de poucos amigos; juntamente com a Academia Barra-Cordense de 
Letras, chamada “Casa de Maranhão Sobrinho”, são as únicas homenagens do 
município ao poeta. 

Naquele dia – se Natal ou com o Sol em Sagitário, pouco importa –, 
a “luz viva e crua” entra pelos postigos mal deixando recender a claridade 
sobre a mobília escassa, compatível com os poucos recursos da família que 
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a habita. De uma estreita janela pode-se ver “o gado descendo a serra, longe, 
entre mugidos tristes e a voz do córrego anilado enchendo a tarde branca de 
gemidos”. “Os rebanhos vão passando balindo; a moenda chia, mordendo a 
cana, chiando...” “Asas de pombas, como aéreas nostalgias, tatalam, mansas, 
sobre as alvas casas”. “Dez casinhas pelo morro” do Calvário “derramam-se, à 
luz sentida do alto; além branqueja a ermida do Bom Jesus do Socorro”, igre-
jinha que ele acabará por consagrar-lhe um poema à parte:

 “Vê: parece um mimoso pombalzinho,
ali na fralda da montanha erguida,
entre ramos espessos do caminho,
aquela doce e pequenina ermida!
 
Ah! quantas vezes não vou lá sozinho,
cheio de uma saudade indefinida,
mil sonhos invocar naquele ninho
Que me perfuma de saudade a vida!”

Vista parcial de Barra do Corda, em 1900, onde se vê a casa onde nasceu Maranhão Sobrinho.
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Fora das dependências da choupana, era outro o motivo da euforia nas 
ruas. Nas janelas, só se falavam no fim dos desmandos do delegado Manoel 
da Silva Azevedo, cuja última façanha foi ter enviado para a Capital o Ten. 
Parrião, algemado, sob infundadas alegações. Logo que tomou conhecimento do 
abuso, o governador Gomes de Castro requereu a imediata soltura do tenente 
e a demissão do delegado. Barra do Corda agora respirava aliviada. A recém-
-aberta estrada Barra do Corda-Caxias tornara-se outro assunto das rodas de 
amigos, sobretudo nas casas de comércio, pois significava progresso. O Seu 
João Chupa continuava a fazer o seu bom vinagre e a oferecer, a título de festas, 
uma garrafa do tinto a cada um de seus fregueses que não estavam em débito 
com a fábrica; o coronel Francisco da Costa Rodrigues prometia recompensa 
a quem encontrasse seu escravo fugido de nome Camilo, 18 anos de idade, 
pouco mais ou menos, e com a cicatriz de uma ferida no peito do pé direito, 
por cuja causa, quando anda, não consegue firmar o calcanhar. O anúncio do 
nascimento de uma criança chamada José não interessou a nenhum jornal da 
Província, visto estarem ocupados em noticiar a recente fraude no Tesouro 
Nacional e o banimento do uso de luvas de pelica na capital, devido ao aumento 
dos direitos para 65 réis a dúzia. A vida a mover-se com seus números e poeira, 
“vendo o rio passar, beijando os ramos das margens, sob a paz do entardecer”.   
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CAPÍTULO I

“O NINHO ALEGRE QUE ME VIU NASCER”

A “legendária aldeia”

“Sob a linha dourada do horizonte
que, sobre os serros, muito longe, ondeia,
abeirada num ângulo do monte
extenso, ri-se a pequenina aldeia...” 

ssa aldeia é, sem dúvida, Barra do Corda, “o ninho alegre que me viu nascer”. 
À época uma pequena vila localizada no centro geográfico do Maranhão, 
na região nordeste brasileira, e que só passaria a cidade com a sanção da 

lei nº 067, de 25 de junho de 1894. Antes, porém, precisamente a partir de 1888, 
ficaria conhecida como a Capital do Movimento Republicano no Alto Sertão. 

Existindo enquanto projeto desde princípios do século XIX, atraiu 
logo a atenção de Manoel Raimundo Maciel Parente, de modo que, a contar 
de 1831, Barra do Corda era apenas uma pequena fazenda agrícola, fundada 
efetivamente, como povoação, no dia 3 de maio de 1835, por Manoel Rodri-
gues de Melo Uchoa, bandeirante cearense que aqui estabeleceu e presidiu 
uma “Missão”, aldeando e catequisando indígenas selvagens, além de abrir, 
às próprias expensas, as primeiras estradas ligando o nascente povoado aos 
principais centros comerciais da Província.

A geografia privilegiada onde fora erguida Barra do Corda levou alguns 
governadores do Maranhão a postularem, desde 1854, a elevação do arraial à 
categoria de Vila, a exemplo do Dr. Eduardo Olímpio Machado, o mais eficiente 
governante do Maranhão monárquico, que disse, na abertura da Assembleia 
Legislativa Provincial, de 3 de maio de 1854:  

E
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