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( U/l ctfía Exposição "O Universo de Arthur 
' / I Azevedo" mostra alguns exemplares 

Ç S y da Coleção de Gravuras. O que mais 
nos chama atenção é que através dos enigmas dos 
sentimentos e da arte, esta Exposição acontece na 
Biblioteca Nacional, entre livros e gravuras; no 
centro do Rio de Janeiro, defronte ao Teatro 
Municipal, que Arthur Azevedo tanto lutou para 
sua construção, mas infelizmente não viu 
inaugurar; perto da Academia Brasileira de 
Letras, que ajudou a criar junto com Machado de 
Assis e seu irmão Aluísio Azevedo, cercado pelas 
ruas que caminhou, da cidade que tanto amou. 

De São Luís, sua cidade natal, a Exposição nos 
mostra através das fotografias a cidade do tempo 
de Arthur Azevedo, com suas ruas de nomes 
poéticos como das Flores, do Alecrim, dos 
Prazeres, do Sol, da Paz, que se cruzam formando 
ângulos de rimas inesperadas. Nos velhos 
sobrados, muitos com suas fachadas azulejadas, de 
diversos desenhos, matizes e séculos, ecoam a 
sonoridade do passado. São Luís possui uma 
magia antiga. Na cidade de encantamentos e dos 
mistérios dos encantados que moram na ilha, 
Arthur Azevedo vive na lembrança de seus 
habitantes. 
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O Universo de Arthur Azevedo 
"Quando eu morrer, não deixarei o 

meu pobre nome ligado a nenhum livro, 
ninguém citará um verso e nem frase 
que saísse do cérebro: mas com certeza 
hão de dizer: "Ele amava o teatro", e este 
epitáfio moral é bastante, creiam, para 
minha bem aventurança eterna". Arthur 
Azevedo escreveu estas palavras em sua 
coluna o "Theatro" do jornal A Noticia, 
no dia 22 de setembro de 1908, menos 
de um mês antes de sua morte. Passados 
cem anos desta data, podemos afirmar 
que ele é lembrado não só pelo teatro, 
mas por todo conjunto de sua obra. 

Arthur Azevedo legou-nos além de 
suas obras, o exemplo de um trabalho em 
prol da cultura brasileira, principalmente 
no sentido de promover a consciência 
de um compromisso histórico não só 
com a sua geração, mas também, com as 
gerações que o sucederam. 

Demonstrou-nos em todos os seus 
trabalhos como jornalista, contista 

e escritor, sobretudo ao defender o 
teatro popular, que devemos criar 
condições para que a cultura, devido à 
sua repercussão e força, não permaneça 
passiva diante dos problemas de nosso 
povo. É necessário buscar cada vez mais 
a democracia cultural que permita a 
inclusão e a cidadania. 

Em todos os estudos realizados sobre 
Arthur Azevedo, sejam eles de suas peças, 
de seus milhares de artigos, contos, 
poesias e livros, poucos incluíram a faceta 
de colecionador que foi durante toda sua 
vida. Reuniu mais de vinte mil obras de 
arte que conhecemos como a Coleção 
Arthur Azevedo. 

Quando, em 1910, o Governo do 
Maranhão adquiriu esta Coleção passou 
a ser guardião de parte importante 
da história da arte, representada pelas 
gravuras e pinturas. Este acervo de 
valor artístico e cultural inestimável não 
poderia correr o risco de se perder ou de 

se mutilar ainda mais, como ocorreu ao 
longo do tempo. Por isso vem merecendo 
em meu governo a garantia de sua 
preservação, com a implantação de um 
laboratório de restauração e da Galeria 
Arthur Azevedo para expor as gravuras 
dentro dos rigores técnicos necessários à 
sua conservação. 

Para levarmos ao conhecimento e 
a apreciação de um maior número de 
brasileiros, através de parceria com a 
Biblioteca Nacional, pela primeira vez 
estamos expondo a Coleção de Gravuras 
Arthur Azevedo fora do Maranhão. 
Esta exposição reflete o compromisso 
do Governo do Estado com as artes, 
tradições e valores culturais de todos os 
maranhenses, que entre tantos outros 
vultos de destaques, se orgulham de 
serem conterrâneos de Arthur Nabantino 
Gonçalves de Azevedo. 

Jackson Lago 
Governador do Estado do Maranhão 





"Ctando se puxa um fio 
M mm meada na História, as 
l ^^Vurpresas se desenrolam 

C ^ ^ ^ ^ c o m a presteza de um 
novelo. Arthur Azevedo, por exemplo, 
cuja lembrança agora, completados 
cem anos de sua morte , se impõe. A 
maioria dos aficionados em teatro sabe 
de suas comédias teatrais, algumas das 
quais até hoje reencenadas com êxito 
de público, como A Capital Federal. C) 
que talvez não se saiba bastante é que 
ao teatro brasileiro de "revista" ou 
seja, à dramaturgia leve de costumes, 
por ele impulsionada se deve a 
revelação de artistas que vem marcando 
o entretenimento e a cultura nacionais 
desde a primeira metade do século 
passado. Um compositor como Cavmmi, 
uma cantora como Carmem Miranda, 
toda uma linhagem de atrizes e vedetes 
passaram triunfalmente por esse gênero. 
Embora também se destacasse como 
jornalista e autor de textos satíricos, 
Arthur Azevedo firmou-se de fato na 
paisagem das letras como o criador de 
quase duas centenas de peças voltadas 
para a tina observação do cotidiano, 
da atmostera emocional em mutação 
do espaço urbano carioca, com seus 
acentos alegres ou risíveis. O sentido do 

O 

"Universo de Arthur Azevedo", objeto 
desta exposição, é a restituição do que há 
originário e permanente no cthos da urhs 
brasileira. 

M u n i z S o d r é 
Presidente da Fundação Biblioteca Nacional 



J A Z E V E D O (A. 
, ' — ^ r J \ a b a n t i n o Gonçalves de A.) , 

jornalista, poeta , contista e 
f M teát rólogo, nasceu em São Luís, 
— ^ MA, em 07 de julho de 1 855, 

e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 22 de 
ou tub ro de 1908. 

Figurou ao lado do i rmão Aluísio de 
Azevedo, no g r u p o fundador da Academia 
Brasileira de Letras, onde criou a Cadeira 
de n" 29. Seus pais foram David Gonçalves'-
de Azevedo, vice-cônsul de Portugal em São 
Luís, e Emília Amália Pinto de Magalhães. 

Aos oito anos Ar thur já demonstrava 
p e n d o r para o tea t ro , br incando com 
adaptações de textos de autores c o m o 
Joaquim Manuel de Macedo, e pouco depois 
passou a escrever, ele p rópr io , as peças 

que representava. Muito cedo começou a 
trabalhar no comércio. 

Depois foi empregado na administração 
provincial, de onde foi demit ido por ter 
publicado sátiras contra autoridades do 
governo. Ao m e s m o t e m p o lançava as 
pr imeiras comédias nos teatros de São Luís 
Aos quinze anos escreveu a peça Amor por 
Anexins, que teve grande êxito, com mais 
de mil representações no século passado. 

Ao incompatibilizar-se com a 
administração provincial, concor reu a 
um concurso aber to , e m São Luís, para o 
p reench imento de vagas de amanuense da 
Fazenda. Obt ida a classificação, transferiu-
se para o Rio de Janeiro, no ano de 1 873, 
e logo obteve emprego no Ministério da 
Agricultura. 

A princípio, dedicou-se t ambém 
ao magistér io ensinando por tuguês no 
Colégio Pinheiro. Mas foi no jornal ismo 
que ele pôde desenvolver atividades que o 
proje taram c o m o um dos maiores contistas e 
teatrólogos brasileiros. Fundem publicações 
literárias, como A Gazetinha, Vida Moderna 
e O Álbum. Colaborou cm A Estação, 
ao lado de Machado de Assis, e no jornal 
Novidades, onde seus companheiros e ram 
Alcindo Guanabara, Moreira Sampaio, Olavo 
Bilac c Coelho Neto. 

Foi um dos grandes defensores da 
abolição da escravatura, nos seus artigos 
de jornal, em cenas de revistas e em peças 
dramáticas, como O Liberato e A Família 
Salazar, esta escrita em colaboração com 
Urbano Duar te , proibida pela censura 



(1907); O Oráculo (19S6);Tcatro (1983) . 
Os dois últ imos, obras póstumas. 

REVISTAS: O Rio de Janeiro em 1877 
(com Lino d 'Assumpção);Tal Qual C o m o Lá 
( com França Júnior 1879, não encenada 
); O Mandarim (1883) , Cocota , O Bilontra, 
O Carioca, O Mercúr io e o H o m e m , todas 
estas com Moreira Sampaio no per íodo 
de 1874 a 1887; Fritzmac (1888) e A 
República (1 889) com Aluisio de Azevedo 
sendo esta proibida pela censura; Viagem 
ao Parnaso (1890); O T r i b o f e (1891); O 
Major (1894); A Fantasia (1895); O Jagunço 
(1897); Gavroche (1898); Comeu! (1901) ; 
Guanabara (com Gastão Bousquet 1905) 
e O Ano Q u e Passa (1907) não encenada, 
publicada com folhet im. 

Ou t ra atividade a que se dedicou toi 
a poesia. Foi um dos representantes do 
Parnasianismo, e isso meramen te por uma 
questão de cronologia, porque per tenceu à 
geração de Alberto de Oliveira, Raimundo 
Correia e Olavo Bilae. Mas Ar thur Azevedo, 
pelo t e m p e r a m e n t o alegre e expansivo, nài 
tinha nada que o filiasse àquela escola. E: uni 
poeta lírico, sentimental e seus sonetos estão 
perfe i tamente den t ro tia tradição amorosa 
dos sonetos brasileiros. 

OBRAS: Carapuças, poesia (1871); 
Sonetos (1876); Um Dia de Finados, sátira 
(1S77); Contos Possíveis (1889); Contos 
Fora dc Moda (1894); Contos Efêmeros 
(1897); Contos em Verso (1898); Rimas, 
poesia (1909); Contos Cariocas (1928); Vida 
Alheia (1929); Histórias Brejeiras. Estes 
últimos, editados depois de sua m o r t e . 

TEATRO: Amor por Anexins (1 872); A 
Filha de Maria Angu (1 876); Uma Véspera 
de Reis (1876); Jóia (1879); O Escravocrata, 
em colaboração com Urbano Duar te (1884); 
A Almanjarra (1888); A Capital Federal 
(1897); O Retrato a Ó leo (1902); O Dote 

imperial e publicada mais tarde em volume, 
com o t í tulo de O Escravocrata. Escreveu 
mais de quatro mil artigos sobre eventos 
artísticos, pr incipalmente sobre teatro, 
nas seções que manteve, cm O País ("A 
Palestra"), no Diário de Notícias ("De 
Palanque"), em A Notícia (o folhetim "O 
Teatro"). Multiplicava-se em pseudônimos: 
Elói o herói , Gavroche, Petrônio, Cosimo, 
Juvenal, Dorante , Frivolino, Batista o 
trocista, e outros. A par t i r dc 1879 dirigiu, 
com Lopes Cardoso, a Rev ista do Teatro. Por 
cerca de três décadas sustentou a campanha 
vitoriosa para a construção do teatro 
municipal. 

Em 1889 animou-se e reuniu alguns deles 
no volume Contos Possíveis, dedicado pelo 
autor a Machado de Assis, que então, era 
seu companhei ro na Secretaria daViação e 
um de seus mais severos críticos. Em 1S94, 
publicou o segundo livro dc histórias curtas, 
Contos Fora de Moda, e mais dois volumes, 
Contos Cariocas e Vida Alheia, constituídos 
dc histórias deixadas por Ar thur Azevedo 
nos vários jornais em que colaborou. 

N o conto e no teatro, Ar thur Azevedo 
foi um descobridor de assuntos do cotidiano 
da vida carioca e observador dos hábitos 
da capital. Os namoros , as infidelidades 
conjugais, as relações dc família ou 
de amizade, as cerimonias festivas ou 
fúnebres , tudo que se passava nas ruas 
ou nas casas lhe forneceu assunto para as 
histórias. Suas comédias fixaram aspectos 
da vida e da sociedade carioca. Nelas 
t e remos sempre um documentár io sobre 
a evolução da então capital brasileira. Feve 
cm vida, cerca de uma centena de peças 
de vários gêneros e extensão (e mais trinta 
t raduções e adaptações livres de peças 
francesas) encenadas cm palcos nacionais e 
portugueses. Ainda hoje continua vivo como 
a mais pe rmanen te e expressiva vocação 
teatral br asileira de todos os tempos. 



Moíse Exposé Sur Lc Nil 
Pcint Par Paul de La Roche 
grave Par Henriqucl Dupont 
^858 
Técnica: Buril Agua-forte 



^ E^p^strão "O Universo 
í / ^^^ laAr thur Azevedo", é a 

S ^j ior tunidade de reencontrar 
intelectual maranhense 

de renome nacional c|ue viveu no século XIX e 
início do século XX, que nasceu em São Luís, 
no Maranhão em 1855 c morreu em 1908 no 
Rio de janeiro, para onde se transferiu ainda 
jovem. 

Neste reencontro com Arthur Azevedo 
não estamos apenas diante do teatrólogo, do 
contista, do jornalista ou do poeta, mas do 
colecionador, cujo conhecimento de arte é 
inquestionável, expresso nos livros presentes 
em sua Coleção. 

A denominada Coleção Arthur Azevedo, 
foi adquirida pelo Governo do Maranhão, 
cm 1910. Era composta <lc 23.1 30 obras de 
arte dividida entre gravuras, álbuns e livros 
de gravuras, desenhos e pinturas. Atualmente 
são 18.417 obras e 52 pinturas, que formam 
a Pinacoteca do Palácio dos Leões, sede do 
Governo do Maranhão. Apesar das lastimáveis 
perdas que sofreu ao longo do tempo, esta 
magnífica Coleção garante um lugar primacial 
entre as coleções de gravuras de seu tempo a 
nível mundial. 

O que levou Arthur Azevedo iniciar 
esta Coleção não se encontra quaisquer 
informações, mas com certeza sabemos que 
amava suas gravuras. Em muitas encontramos 
anotações feitas por ele e numa carta 
enviada ao seu irmão Américo, teatrólogo no 
Maranhão, datada de 26 de agosto de 1889 

acervo do Museu Histórico e Artístico do 
Estado — ele agradece as gravuras que lhes 
foram enviadas e ainda afirma: "essas gravuras 
são meus encantos, já consegui reunir um 
bom número delas e dos melhores e dos mais 
célebres autores". 

Nas pesquisas realizadas sobre a Coleção 

observa-se que Arthur Azevedo estava além do 
seu tempo e tem-se a certeza que reconhecia as 
linguagens estéticas de sua época. No entanto, 
em suas outras atividades como teatrólogo e 
jornalista apostava nas ousadias e transgressões. 

Em seu "LIniverso"especial, feito de linhas 
e traços, luz e sombra a afirmação de Bachelard 
"que não se contempla a gravura; a ela reage, ela 
nos traz imagens de despertar". O que nos leva à 
percepção dos sentimentos que envolvia Arthur 
Azevedo quando as contemplava. Talvez aquele 
sentimento ímpar que somente as emoções 
estéticas são capazes de despertar. 

Este legado de Arthur Azevedo, mostra 
de forma irrefutável que aqueles que se 
dedicam à arte são um pouco de sonhadores e 
visionários, mas demonstra, acima de tudo, que 
é neste espaço do sonho onde se desenvolve a 
criatividade e afetividade e se transforma em 
realidade A Coleção Arthur Azevedo. 

Nesta Coleção estão presentes nomes que 
fizeram a História da Arte e da Gravura como: 
Poussin, Gova, Velásquez, Rubens, François 
Boucher, Fragonard, Van Dick, Watteau, Charles 
Le Brun, Whistler, Jean e Louis Moreau, Jacques 
Callot, Goltzius, Marco Antonio Raimondi, 
Thomassin, Piranesi, as famílias dos gravadores 
como os Audran, osWille, os Edelinck, os 
Cochin e os Varin e muitos outros. 

Nas pinturas artistas que fizeram a história 
das artes plásticas brasileira no século XIX e 
muitos foram amigos de Arthur Azevedo entre 
estes citamos: Victor Meirelles, Henrique 
Bernardelli, Eliseu Visconti, Antonio Parreiras, 
Castagneto, Aurélio Figueredo, Gustavo 
DalfAra, Augusto Off, Belmiro de Almeida. 

A Coleção de Gravuras que nos permite 
percorrer um pouco a história da arte a partir 
do século XVI, hoje acervo do Palácio dos 
Leões, passou a ser sua referência. Foram 
transferidas em 2003 do Museu Histórico 

e Artístico. Atualmente as gravuras estão 
guardadas em mapotecas numa sala especial para 
sua preservação. Infelizmente, a maioria das 
obras encontra-se em estado de deterioração. 
Para tanto, o Governo do Maranhão com 
assessoramento dos técnicos da Biblioteca 
Nacional, está montando um laboratório com 
todos os equipamentos necessários à restauração 
e conservação de obras de arte sobre papel. 
Cursos também estão sendo ministrados 
igualmente por técnicos da Biblioteca Nacional 
para a equipe que trabalha com a referida 
Coleção. 

Nesta Exposição "O Universo de Arthur 
Azevedo" mostra alguns exemplares da Coleção 
de Gravuras. O que mais nos chama atenção 
é que através dos enigmas dos sentimentos e 
da arte, esta Exposição acontece na Biblioteca 
Nacional, entre livros e gravuras; no centro do 
Rio de Janeiro, defronte ao Teatro Municipal, 
que Arthur Azevedo tanto lutou para sua 
construção, mas infelizmente não viu inaugurar; 
perto da Academia Brasileira de Letras, que 
ajudou a criar junto com Machado de Assis e seu 
irmão Aluísio Azevedo, cercado pelas ruas que 
caminhou, da cidade que tanto amou. 

De São Luís, sua cidade natal, a Exposição 
nos mostra através das fotografias a cidade do 
tempo de Arthur Azevedo, com suas ruas de 
nomes poéticos como das Flores, do Alecrim, 
dos Prazeres, do Sol, da Paz, que se cruzam 
formando ângulos de rimas inesperadas. Nos 
velhos sobrados, muitos com suas fachadas 
azulejadas, de diversos desenhos, matizes e 
séculos, ecoam a sonoridade do passado. São 
Luís possui uma magia antiga. Na cidade de 
encantamentos e dos mistérios dos encantados 
que moram na ilha, Arthur Azevedo vive na 
lembrança de seus habitantes. 

Maria Helena D u b o c 
Curadora 









"Um terrapleno, bem conservado e revestido 
mesmo de lajes, conduz à comprida Praça do 
Governo, num passeio sossegado, porém aprazível, 
com belíssimos panoramas e imponentes edifícios 
em volta. De lá saem ruas regulares, a maioria 
cruzando-se em ângulos retos, descendo e subindo 
muitas vezes, e por isso sem dúvida muito limpas. 
Todas correm do sul para o norte, do leste para o 
oeste, e ostentam belo aspecto."(AVE-LALLEMANT, 
Kobert. No Rio Amazonas) 

ta foi a i m p r e s s ã o d e i x a d a 
p o r São Luís do M a r a n h ã o n o 
f r a n c ê s R o b e r t A v é - L a l l e m a n t 
( 1 8 1 2 - 1 8 8 4 ) , q u e es teve na 
c idade em 1859 . 

As mesmas características urbanas vivenciadas 
por Arthur Azevedo e que ainda hoje se 
encontram preservadas. 

São Luís surgiu após longo período 
de exploração da costa maranhense pelos 
franceses, onde inclusive possuíam feitorias 
e instalações para o comércio com os índios 
Tupinambás. Navegadores, exploradores e 
comerciantes franceses, que já conheciam muito 
bem esta costa brasileira, receberam no início 
do século XVII as determinações da Rainha 
Maria de Médicis para a implantação da França 
Equinocial, o projeto de estabelecimento de 
uma colônia francesa no litoral norte-nordeste 
do Brasil. 

Fruto deste empreendimento francês, São 
Luís foi fundada em 1612 quando o explorador 
Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardière 

determinou a instalação do Forte de Saint Louis 
e a abertura de uma praça em seu entorno, 
para abrigar índios, franceses recém chegados 
e depósitos comerciais. Estava delineado o 
principal espaço urbano ainda hoje presente 
na capital maranhense: a praça D. Pedro II, que 
abriga desde sua fundação as principais sedes 
político-administrativas, judiciais e religiosas. 

Expulsos os franceses em 1615 pelas 
tropas portuguesas lideradas por Jerônimo de 
Albuquerque, o recém fundado povoamento 
passou por reforma administrativa. Francisco 
Frias de Mesquita, engenheiro-Mor do Brasil, 
foi o responsável pela "traça" —um projeto de 
cidade— deixada na colônia como norma a ser 
seguida em seu desenvolvimento. 

A cidade de 1640, resultado do projeto de 
Frias de Mesquita, foi publicada no trabalho 
do poeta Gaspar Barleus (1584-1648), relato 
escrito em 1647 e encomendado por João 
Maurício de Nassau-Siegen para registrar seus 
feitos na América e mostrar na Europa os novos 
domínios holandeses. 

Esta publicação apresenta um conjunto de 
56 gravuras atribuídas ao artista holandês 
Frans Janszoon Post (1612-1680), plantas 
e mapas. No caso ludovicense, a planta 
da cidade foi levantada por Johanes 
Vingboons, cartografo a serviço de 
Maurício de Nassau, e publicada ao 

lado da vista da cidade -Maragnon- trabalhada 
por Post, o pr imeiro europeu a pintar paisagens 
do Novo Mundo. 
O acervo de arquitetura civil edificado sobre 
este desenho urbano de Frias de Mesquita é, 
porém, de outro momento do desenvolvimento 
urbano de São Luís. O conjunto de casas, 
sobrados e primitivas igrejas são resultados 
dos projetos arquitetônicos e dos sistemas 
construtivos desenvolvidos em Lisboa logo 
após o grande te r remoto de 1755, que destruiu 
bairros significativos da capital lusitana. 
O partido arquitetônico desenvolvido naquela 
ocasião previu, de forma inédita na tecnologia 
até aquele momento , a estandartização dos 
diferentes elementos construtivos portas, 
janelas, pedras lavradas e serralheria) e projetos 
básicos que deveriam ser reproduzidos em 
diferentes lotes e quadras, a partir 
da determinação governamental 



da equipe técnica responsabilizada pelas obras 
de reconstrução da cidade. 
O resultado plástico que hoje ainda resta de 
forma marcante na área conhecida como Baixa 
Pombalina de Lisboa foi trazido para São Luís. 

Todo esse processo foi conduzido pela então 
Primeiro Ministro do rei português D. José I, 
Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de 
Pombal. Este mesmo personagem determinou, 
também em 1755, o estabelecimento cm São 
Luís da Companhia Geral de Comércio do 
Grão Pará e Maranhão, como parte de um 
grande esforço do governo português em 
proporcionar matéria prima das colônias para 
o incipiente parque manufatureiro português. 
O Maranhão participou deste processo com 
arroz, couros e, principalmente, o algodão. 

São Luís atingiu assim, num mesmo 
momento , um ciclo de desenvolvimento 
econômico acelerado, paralelamente 
ao processo de reconstrução da capital 
portuguesa. De forma natural, os portugueses 
aqui radicados responsáveis pelo monopólio 
comercial da Companhia adequaram suas 
novas construções, as reformas de suas 
residências e estabelecimentos comerciais 
ao estilo que convencionou-se chamar de 
Pombalino, em São Luís implementado com os 
mesmos princípios arquitetônicos e materiais 
lisboetas, em particular as peças, lajes e pedras 
de cantaria (lavradas em liós) que chegavam, 
como subproduto das ligações marítimas e 
comerciais entre os dois continentes, prontas 
para uso e com as mesmas dimensões das 
utilizadas em Lisboa. 

Conformou-se neste momento o acervo 
edificado da capital maranhense. As moradas 
e sobrados, ornamentados com peças de 
azulejaria européia, são a marca arquitetônica 

registrada nas obras dos irmãos Arthur, Aluísio 
e Américo Azevedo. 

Na segunda metade do século 19 nada 
revelava aos viajantes que passassem por 
São Luís que o Maranhão entrara porém em 
decadência econômica. Primeira cidade do 
no r t e /no rdes t e a apresentar t ransporte de 
bondes puxados a burro (1871) e serviços de 
água canalizada (os chafarizes da Companhia 
do Rio Anil, em 1874) a capital maranhense 
sofria com a paralisação do ciclo econômico 
do algodão, que perdia espaço para o mesmo 
produto norte-americano após o término da 
Guerra Civil (Secessão). 

Ainda do tempo dos holandeses Arthur 
Azevedo conheceu a rampa do Palácio e a rua 
Formosa (Afonso Pena) chamada Estrada Real, 
os subúrbios que começavam no Convento do 
Carmo, ficando em 1640 o de Santo Antônio atual 
(então de Santa Margarida) literalmente no meio 
do mato, o rossio, a passagem do meio urbano 
para o rural da colônia. Existiam três construções 
militares, a partir do Forte de São Luís, fundado 
pelos franceses como de Saint Louis e rebatizado 
pelos portugueses como São Felipe, na área hoje 
ocupada pela praça Pedro II e em cujas bases se 
ergueu o atual Palácio dos Leões. 

Permaneceram desde os holandeses o 
Convento de São Francisco, a igreja de Nossa 
Senhora da Guia (na ponta do Bonfim), o 
pr imeiro Convento do Carmo, no sítio de Mr. 
Pinau, na atual rua do Egito, e, mais tarde, em 
1627, o atual — o Carmo Novo. A igreja do 
Desterro denominava-se de São Jorge, as casas 
eram de taipa e cobertas de palha, inclusive o 
palácio do governo, e as ruas não passavam de 
veredas. 

A imagem de Frans Post foi tomada da 
entrada da barra, formada pelos rios Anil e 
Bacanga, no exato momento em que a esquadra 
holandesa tomava o por to maranhense, no 
trecho hoje compreendido pelo Portinho 
(Terminal de Pesca da cidade). Além da Coroa 
de Minerva (escolho que ainda hoje dificulta o 
acesso ao Portinho), aparece o perfil da cidade, 
os muros da Fortaleza (São Felipe) as Baterias 
(reagindo ao ataque holandês) na praia (atuais 
baluartes de São Cosme e São Damião). Podem 
ser avistadas a Igreja da Misericórdia (depois 

substituída pela Igreja da Sé) e em primeiro 
plano as igrejas de São Francisco e Santiago, 
hoje inexistentes. 

Outra imagem da cidade registra a 

contemporaneidade de Arthur Azevedo. Da 

Coleção de Gravuras do maranhense faz parte 

a litogravura Maranhão - Cidade de São Luís, 

representando uma vista da cidade em 1864 do 

pintor Manoel Ricardo Couto. Nesta imaçem 

destaca-se o conjunto urbano presente na capital 

maranhense desde os holandeses, acrescido ao 

conjunto de novas igrejas que marca ainda hoje 

seu skyline e que foi a cidade do comediógrafo 

até seus 18 anos. 

A partir da antiga Fortaleza francesa, já 

como Palácio dos Governadores (atual Palácio 

dos Leões), podemos destacar as Igrejas da Sé 

(1690), do Carmo (1623), de Nossa Senhora 

do Rosário (1772), a Capela do Recolhimento 

de Santa Teresa (Anunciação e Remédios, de 

1753), Igrejas de São João (1665), de Santo 

Antonio (entregue aos fiéis em 1867, por tanto 

ainda em construção) e a Igreja c Largo dos 

Remédios (1719) 

Além da arquitetura produzida nos séculos 

XVIII e XIX e do próprio desenho urbano 

inovador utilizado por Frias de Mesquita e 

preservado ao longo de sua existência, São Luís 

conseguiu também preservar a imagem de sua 

paisagem, apesar do surgimento de poucos 

referenciais modernos sobre a malha urbana 

tradicional. 

Este foi o conjunto urbanístico inserido pela 

UNESCO em 1997 na listagem do Patrimônio 

Mundial. A planta elaborada no século XVII 

acrescida da arquitetura civil do séculos XVIII 

e XIX conforma a marca ambiental urbana 

de São Luís do Maranhão, cidade natal de 

Arthur Azevedo, Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

Arq. José Marcelo do Espírito Santo 
professor mestre cia Universidade Federal d» Maranhão e 

membro do Instituto i listórico e Geográfico do Maranhão 
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omo nas aulas de dramaturgia, 
em meados dos anos setenta, na 
Escola de teatro Martins Pena, eu 
destacasse a importância de Arthur 
Azevedo na história do espetáculo 

em nosso país, uma aluna minha do curso de 
direção, Luísa, então funcionária da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, convidou-me a assistir 
à encenação da comédia O oráculo, de autoria 
daquele escritor maranhense na residência do 
derradeiro filho do famoso escritor, Sr. Aluísio 
Azevedo (sobrinho). 

O bangalô de dois andares em que residia 
Aluísio, com a esposa, Dona Lourdes, (ambos já 
falecidos) e o filho único do casal, Arthur Azevedo 
(neto), sito na rua Desembargador Burle, 116, 
no bairro de Humaitá, era um verdadeiro templo 
erigido à memória paterna. Quando criança, 
ele chamava carinhosamente de "passarinho" 
ao corpulento genitor! Perdendo este, quando 
contava apenas cinco anos de idade em 1908, à 
altura dos setenta anos não se reportava Aluísio 
ao querido pai, sem que lhe escorresse dos olhos 
sentidas lágrimas de saudade. 

Carinhosamente, ali guardava Aluísio 
inúmeras pastas com os milhares de crônicas que 
o pai ilustre editou em cerca de quarenta e cinco 
periódicos brasileiros; outras, com as polêmicas 
que sustentou com seus detratores e com notícias 
sobre sua vasta e variada obra; bem assim, 
autógrafos e apógrafos de suas peças teatrais, e 
todas as edições de seus contos. Começando a 
adquiri-los ainda adolescente, Aluísio conseguiu 
reunir, através dos anos, quase todas as peças que 
o pai escreveu, solitariamente ou em colaboração, 
pois cerca de trinta se perderam. Algumas eram 
os próprios livros de ponto das companhias 
teatrais, como a Pareto; doutras, restou apenas 
a parte cantada. 

Como eu estivesse preparando minha tese 
de doutoramento em literatura brasileira, na 
Faculdade de Letras, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), primeiro, sob a orientação 
de Afrânio dos Santos Coutinho, e, após a 
aposentadoria deste, sob a de Wilton Cardoso 

de Sousa, pedi licença ao venerando amigo para 
fotografar todos os autógrafos e apógrafos de 
peças de seu pai, e xerocopiar todos os recortes 
da autoria de Arthur ou escritos sobre sua obra, 
a fim de eu dispor de uma visão panorâmica de 
tudo o que se disse sobre sua obra, o que me foi 
concedido. 

Com isso, visava eu atender honroso convite 
do Sr. Orlando Miranda para preparar uma 
edição crítica do teatro de Arthur Azevedo a 

fim de incluí-la'na Coleção Clássicos do Teatro 
Brasileiro, do então Serviço Nacional de Teatro. 
Assim, pudemos promover duas edições, cm 
seis volumes, daquela produção teatral, hoje na 
terceira edição. 

Recordo-me nitidamente do relato que 
me fez Aluísio em relação ao carinho que o pai 
devotava a seus quatrocentos quadros pintados a 
óleo pelos mais representativos artistas plásticos 
de sua geração, e também à coleção de cerca 
de duas mil gravuras feitas sob as mais diversas 
técnicas, que seus amigos lhe costumavam trazer, 
a pedido seu, de suas viagens à velha Europa. 
Sua prendada esposa, Dona Carolina Lecouflé 
Azevedo, descendente da antiga fidalguia de Piraí 
(RJ), viveu vários anos na França, onde aprendeu a 
lidar com litogravuras de toda espécie, sem supor 
que um dia iria utilizar as técnicas aprendidas, ao 
conservar e restaurar as do amado esposo, com 
quem teve oito filhos, todos homens. 

Assim, foi com imensa alegria que vim a 

saber, por minhas amigas Cybele Lauande e Maria 
Helena Duboc que esse rico acervo de gravuras 
estava em processo de restauração, por iniciativa 
do Exmo. Dr. Jackson Kepler Lago, governador 
do Maranhão. Tantas e tais foram as agressões 
sofridas através dos tempos, que a iniciativa 
governamental é das mais louváveis em prol da 
cultura maranhense e da memória nacional. 

Quando, nas vascas da agonia que o levaram 
para sempre do convívio dos seus entes queridos 
e dos muitos amigos (relatou-me Aluísio), 
Arthur, com os olhos pregados numa litogravura 
que ficava ao lado de seu leito, confidenciou aos 
familiares que o assistiam na hora derradeira, um 
último desabafo. Com base nas figuras humanas 
daquela litogravura, ele seria capaz de escrever, 
pelo menos, três peças teatrais completamente 
diversas. 

Quando não lhe bastasse o título de mais 
prolífico comediógrafo brasileiro do século 
XIX; o de um dos melhores contistas de seu 
tempo; o de poeta lírico e satírico que soube 
ser como ninguém; o de fundador e diretor de 
vários jornais fluminenses e maranhenses; o de 
autor de cerca de cinco mil crônicas sobre os 
mais diversos assuntos, disputadas por mais de 
quarenta periódicos nacionais; o de polemista 
que destruía seus contendores com o acicate do 
bom humor; e o do esmerado memorialista que 
cantou as belezas de seu "Maranhãozinho" e os 
encantos desta maravilhosa cidade que elegeu 
como sua terra adotiva, para ser reverenciado pela 
posteridade, bastaria a campanha que manteve 
por cerca de dez anos para convencer o prefeito 
Pereira Passos a construir o Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro, do qual, utopicamente, o bom 
teatro foi expulso, traindo-se assim, a principal 
finalidade de sua construção. 

Alvíssaras, pois, à cultura brasileira aqui 
e agora. Para o deleite dos freqüentadores da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro o Governo 
do Maranhão apresenta-lhe esta rica seleção das 
gravuras a que Arthur Azevedo queria bem. 

A n t o n i o M a r t i n s d e A r a ú j o 
Academia Brasileira de Filologia 
Academia Maranhense de Letras 
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