LETRAS & ARTES, SUPLEMENTO
DO JORNAL A MANHA

Em disse:rta9Io de mestrado intitulada CultuI'a em busca de vitrines
- Llteratara "
marte do .ode.......o "
apresentada abanca examinadom em junhol91. fez-se uma apresenfa9lo 80 suplemento cultural ..... " ArteI (doravante L&A) (1946-53). do jomal A
MaDhi (Rio deJaneiro) quanto 80S seus aspectos mais relevantes. preocupando-se em situA-Io no contexto da histOria cultural. defendida como tendo por principal objeto identificar as pdticas ou os modos ·como em
diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social 6 construfda. peosada. dada a Icc" .1

.ercado.

,0''''0.

Al6m desse estudo de aprese:nfa9lo 80 suplemento. do partes fundamentais do trabalho tambem um fadke Geral e outro Remissivo de nomes citados OU estudados. concementes a TODA a materia publicada no
suplemento em suas 288 edi~ no periodo de sua existencia. 1946-53.
Os indices fOOlDl concebidos visando facilitar-se a consulta 80S pesquisadares intenlssados nos temas debatidos e nos autores que colaboniram. no
suplemento. destacando-se as indexa9lSes do material publicado com 1DD
pequeno resumo mitico ou infonnativo quando se refere aliteratura brasilen.

A ManIaI. jQCDa1 govemista. constituiu-se num importante elemento da estrategia de GettJlio. que visava 80 monopOlio dos meios de comuniC89lo de massa e tambem a oensura. fi~ e fechamento ou
interven~o efetivadas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda DIP. Este. como extenslo de suas atividades. objetivava a divulgi910 dos
atos e idCias do regime. veiculando 0 nascente ideario populista que impregnaria os diversos setores da socicdade da 6poca. dos integralistas que
se somaram 80 aparato do govemo. 80S e<munistas infiltrados na mllquina
sindica1 e tamb6rn 80S intelectuais que. situados em meios de com.uni-
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C89Io como 0 jomal A MultI e seus suplemcotos. participanlm dirigindo

seu imagin6rio e seus textos ao povo.
Para a montagem dessa ptl98 estratCgica que era A MuhI. Vargas
convidou 0 escritor Cassiano Ricardo. em nome de sua larga experiancia e
comprovada influ&cia no mcio intelectuaI. da quale exempl0 a proeza de
ter conseguido a assinatura de adesIo de Mario de Andrade so grupo nacionalista BaDdeira. A aproprialtlodo prestfgio de Ricardo por Oetidio
concretizou-se com as col~ que 0 escritor atraiu para 0 .6rgIo do
Estado NovoW e na elei910 de GetO.lio para a Acadania. possfvel oom a interven~o do escritor. 0 prestigio conseguido pel0 jornal pOde ainda sec
medido por um outro fato relevante da tpoca: a 1'undaI;Io da Asaoci89lo
BlllSileira de Escritores - ABDE. na sede de A MaaIaI.
Sob a diI'e9Io de Ricardo e com apoio da Ae....... criaram-se os
suplcmentos Pe......eato cia ADlirka, dirigido por Ribeiro Couto que.
mesclado com artigos litermios e polfticos, preocupou-se com a integra910 wdas tres Ammcas·~ e Autoftl e IJvroa. dirigido por MUcio Leio.
que norteou-se por uma COIlCCp9Io mciclopCdica e 8C8dlmica da litcratufa, com a inten9lO de historiar a wcivilizaQlo brasileirawdesde suas origens.
Entretanto. diante da crise :tinanceira das empresas govemistas e
tambCm do proprio regime ditatorial que chegava ao tim. encerrou-se a
possibilidade de continuidade do projeto getulista. Com a queda de GetU.lio,meses depois, em outubro de 45. entrou-se num perlodo de t:ransi9Io
que somente se alterou no ano seguinte. quando oconeu um reammjo no
mercado de cargos ooupados pelos intelectuais. 0 f1D1 do Estado Novo e 0
f1D1 de suas publiC89&s estabel~ um vacuo. lepIesentado pela aus8ncia de um projeto politico que direcionasse os esfOf\lOS dos intelectuais
ja babituados ao vfnculo intelectual-Estado. polftica-literatura. Nio mais
sendo possivel dar uma fon9Io social a ute e a literatura imbricando-as
num prooesso de integr8910 nacional a sombra do govemo. os inteleetuais, artistas. escritores. tiveram que procurar outra via de sustent89lo.
E nesse contexto scm pai que A MaaIIi buscou uma razIo para
continuar existindo: 0 mercado. Com a saida de Ricardo 0 jornal sofreu
remodel~. reiniciando uma etapa de prestigio editorial que 0 levou a
tiragens massivas para a epooa, ja um ano ap6s as mudan9as e a cri89lo
do suplemento cultural L&;A, ao qual se atribuiu 0 sucesso do jomal.

Iniciando circula9io em 12 mai 46. L&A foi criado por J<qc Lacerda, um jomalista de afinidades integralistas que cbegou a posi9Io de
·orientador" do suplemento gI'll98S aexperiancia acumulada na fun9Io de
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confian9a que exeroeu em A MaDhI ao lado de Cassiano Ricardo. refor-

9ada poe extensas ami7Jldes nos maos cultUrais.

A estrategia adotada poe Lacenla na edi9lo do suplemento abandonOll 0 conservadorismo excessivo de Autom e LivreI. que era expresso
nio somente na linha editorial mas tambem na sua apresent&9lO visual.
carregadas e em afinidade com sen objetivo enciclop6dico. IAA, em 8C21tido oposto. procurou a moderniza9lo ditada pela Jinsuagem do meroado
cultural que. em consonAncia com a epoea do ap6s-guerra. transitava do
modelo frances para 0 americano. privilegiando mais a imagem que 0 tex:to.
A guinada deu ao suplemento a condi9lo de uma Ievista iluslrada
de cunho mais erudito que 0 normal cncontrivel nas revistas de massa
como ReviJta da Sem...... FOD FoD, CIlreta, Ceaa M1UIa, Vam. Ler.
etc. 0 modelo adotado em divenos aspectos copiou 0 sucesso dessas Ievistas. indo do destaque para a il1J8tra9lo • real.iza9Io de concursos lite-rtrios permanentes e a literatura em iOtas. fragment8ria, presente nos
aforismos e frases fil0s6ficas. Embora abrangendo 0 texto e tendo nele um
dos pilares de sua sustent89lO. IAA buscou a mescla na plura1idade de
Jinguagens, incoqxmmdo a fotografia, 0 desenho. a il11Slra9lo. a reprodu910 de pintunls, xilogravuras ou esculturas, numa propolVllo de razo8vel
~ com os textos. Nil> se caracterizando somente como liter8rio.
IAA dividiu lIeU esp890 com a filOlllOf'l&, as pesquisas folcloricas. a arquitetura, a mUsica erudita ou popular como 0 j87Z. as artes plAsticas, 0 tea1ro. 0 cinema, a fotografia, 0 bale. a cr&rica de viagem e tambCm 0
colunismo social voltado para os hAbitos dos escritores. ao mesmo tempo
em que procurava fazer !rente as questlles filosOficas e ~cas daquele
momento.

o COIpo de colaboradores de L&A foi constitufdo com reaproveitamento de muitos dos que participavam anterionnente em Auto...,. e LiVJ"OI ou no jornal A MaDhi, tendo ainda na Academia um suste:nUculo
respeitAvel. Com isso a institui9lo praticamente fez do suplemento seu {yrgllo oficial. a ponto de publicar discursos e manter em L&A uma coluna
intitulada -No Petit Trianon-. editada par Peregrino JUnior que nela contava as rotinas acad&nicas e as fofocas liter8rias do mao.
o fato de sec jomal do govemo. a lig&9lO com a academia e a pIeseJl98 no suplemento de um grupo significativo de escritores marcados
pelo apoio ao Estado Novo e pelos movimentos nacionalistas passados ou
ligados ao movimento cat6lico, deu a IAA um aspecto conscrvador que
se manifestaria em SUBS polemicas e nos textos publieados.
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Do AntkomUDllmo a Mom do Model'Dllmo

A coluna assinada par Djalma Viana, pseudanimo de Adonias Filbo. e um hom exemplo que situa 0 jomal ideologicarnente: 4eixando
constantemente de tratar de sell assunto em "Atraves dos suplementos".
dedieado Ii critics de outros jomais. Adonias Filho engrossou em suas CI6meas a onda anticomunista que tomava coDta do pais e era lidaada pela
cadeia de jomais de Assis Chateaubriand.

o aspecto oonservador de UA e sua vincula9Io ccm a Academia
fez dele um espll90 privilegiado para um debate sintomatioo de uma talsIo ainda nlo resolvida no meio cultural e mais especificamente literirio:
o da luta entre 0 el8ssioo e 0 modemo. dessa vez retomado pelos participantes mas oonservadores do modemismo. Mais el8ssica que modema. a
ala mais conservadora do movimento sentiu-se vilipendiada pelo seu ataque &OS valores el8ssicos mas oedeu e aderiu a ele num momenta de fraqueza estrategica. Agora. com f0f98S suficientes para impor a sua leitura.
num momento dessa vez de fraqueza de seus opositores. de resto mortos
como Mario de Andrade. ou indiferentes e assimilados pela institui9Io
como Manuel Bandcim. 0 gropo de LAA retomou 0 debate em tom de
pol&niea declarando a morte do modemismo.
Essa morte.ja declarada na revista LaDte..... Verde (nf1 4. novl36)
num balan90 organizado poc Tristlo de Athayde e que talvez DIo tendo
atingindo a repercussIo desejada. retomou para garantir a vit6ria de sen
grupo com 0 mesmo Tristlo inaugurando 0 primeiro nUmero de UlA, em
artigo de homenagem aos 10 anos da morte de Ronald de Carvalho.

A liquide910 do modemismo transparece como--~ sentimento 00mum 80S editores e colaboradores de UA, a ponto do tema oele se ret1etir insistentemente em intertftulos. mancbetes e textos. Tanto que logo
apOs 0 artigo inaugural de Tristlo de Athayde este reapareceria em entrevista em que a inten9lo se explieita em intertftulo e texto: "Morren 0 mo-

demismo com Mario de Andrade" (LAA, 2Ijul46. p.13). Dado 0 mote.
outras entrevistas foram realizadas com essa preocu~ 80 mesmo teapo em que se associava nelas 0 retorno 80 soneto como sintoma de morte
do movimento.
A Volta dot Velhoa Atorea

o esp890 aberto que a tradi910 encon1rou para sua CODSOlidattio e
acom0da91o com rel8910 80 moderno foi facilitado prineipalmente por
motivos como 0 arrefecimento <las investidas da vanguarda modemista.
Travessia NO 2S - 1992

239

motivado pelo perecimento instantineo com que as novidades emm gera-

<las. diluidas e assimi1adas e pelo engajamento politico dos modemistas.
nascido do credo num papel histOrico a dCsem.penhar. prOprio das vanguardas. 0 evanescimento do movimento criou 0 clima apropriado para a
tradi9lo sair do marasmo em que foea colocada e declarar a morte do mode:mismo.
Com essa atitude a tradi9Io repn:sentada pela Academia e poe escritores dissonantes com 0 projeto modemista presentes em IAA procu-

roo 0 estabelecimenlo de diferen98 em rela9io 80S 1ra9Os modemos como
a ret6rica da ruptura, 0 milo do com~ absoluto, a consciencia de papel
histOrico a desempenhar que oOOga 0 olhar para 0 futuro. a deSlJmaniza910 e devanescimento do sujeito. 0 declinio da f6 religiosa, a morte de
deus e do sutor, a perda de centro e da bierarquia.

CIelltes que entIo os caminhos da poesia corriam em dire9Io a
deus,ao amar. a angOstia, 8 came, ao homem e a mu1her e a mistura do
hem com 0 mal, chegando a patcmidade e a caridade potticas, como nos
da pistas Murilo Mendes (Lantema Verde, nQ 6. abrI38). IAA, em sua
volta 80 passado. ressucitou 0 soneto num concurso que durou de julho de
1948 a inicios de 1949, em todas as suas edi9lSes, dele participando na 00missAo julgadora escritores como BandeiIa. Drummond, Murilo Mendes.
Cecilia Meireles. Cassiano Ricardo e Guilhenne de Almeida.
A expcri&1cia de IAA mostra que ao decretar a morte da vanguarda a tradi9Io faz um retorno as origens que se dA com a volta a rdigiosidade, a ten1ativa de re..humanizaQlo e reencontro do eu desaparecido na
desarticula9lo simultinea da linguagem e da simultaneidade. 0 restabelccimenlo do soneto simboliza a seguran9a, nlo mais 0 devanescer-se mas 0
reencontrar-se com mna forma segura e conhecida, sinonimia de reencontro com mn deus ressucitado pelO retorno atradi910 e as categorias unificadoras. J8 nllo mais a buses do novo. nem a persegui9lo 80 futuro mas 0
retorno 80 passado, Ii metaflsica e Ii tentativa de ceotrar 0 C80S da modernidade.

Concomitaote Ii investida pela liquida910 da vanguarda e sua tentativa para aoomoda9l0 com 0 moderno, a tradi9lo vive a tensIo propria do
meio intelectual, pressionada pela chegada de novos atores em constante
luta por~. 0 concurso de sonelos respondia a essa questlo 80 mesmo tempo em que se inseria a estrategia simb6lica de luta pelO poder -sobre um uso particular de mna categoria particular de signos e. desse modo.
sobn= a visIo do mundo natural e social-.2
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Embora preso as ciroularidades ideo16gicas que 0 canctcrizavam
como conservador. 0 suplemento fez tentativas de ampliar leU leque de
colaboradores. Participando nele lUll grupo de presdgio ucendente no
mereado editorial como era 0 caso de Cecilia Meireles. Clarice Lispector.
LUcio Cardoso. Adonias Filho 00 Ledo Ivo. dentre outros. 0 suplemento
procurou ampliar sua intlueDcia atraindo cscritores de prestigio solidfficado no mereado ao mesmo tempo em que tentava tambCm amenizar sua
ap&rencia ideol6gica muito definida. Tentou-sc entia trazer para 0 j<XDa1
escritores como Oswald de Andrade. Carlos Drwnmond de Andrade e
Anibal Machado. anunciados com certo alarde. seguindo 0 objetivo da
·particiP891o mais viva de elementos dos mais diversos grupos ou correntes·. TOOos esses entretanto tiveram pIeSeD9& amena no suplemento. E Ie
a apropriaQio simb6lica nio Ie podia dar pela preseIl9& efetiva da colabo1'1I910 desses escritores. ou de outros de grande sucesso no mercado. ela Ie
dava por outros artificios.

.1_

Um desses artificios cram os ArquivOllmpiadveia de
CODde. que ocupava duas paginas no suplemento e faziam presentes os grandes auseotes atravCs de fotos. manuscritos, entrevistas. deseuhos etc.
dando-Jhes condi9fo de estrela, expondo suas intimidadcs e alimcntando a
fome pelo fetiche. Afinado com sua 6poca IAA apontava 0 dccUnio da
cultura e a avidez da massa scdenta pelo consumo do banal capitaneado
pela estttica hollywodyana aplicada eo meio intelectual.
Os ArquivOi sc aprese:ntaram como om simulacro de vitrine pelas
ilus6rias que passava ao pUblico leitor expondo imageus da inti-

re~

midade em profuslo. quase desprezando 0 discurso ceaado. expositivo.
do jomal. Privilegiando 0 que ficava a margem do que se conhecia das
personalidades freqOentadoras dos meios de comunica9lo de massa, os
ArquivOi situavam-se como om relax. a pausa para descanso no meio do
jomal; entre lUIla crItica e um poema. a intimidade do poeta.
Imbec~

e POpuliJlDO numiaiata

A busca de ~ dos produtores de hens culturais no mel'C8do nio se deu de forma pacfftea, sem traumas. 0 que aponta para mais um
dos sintomas que levaram eo retorno a tradi91o: a perda da aura pela ohm
de arte. provocada pela sua massific8910 diluidora que do culto religi090
passava ao uso politico como forma de emancip89io das massas. A degluti9lo grosseira da arte pelas massas emergentes criou um sentimento de
relutAncia e inconformismo nos meios culturais mais eruditos. provOC8Ddo
JIUUlif~ contra a massifiCll9lo e dilui9fo da ohm de arte. fato presente tambCm em IAA. Um dos inconformados eMurilo Meades que. na
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Mendes que, na strie qoo publica em I.AA. Fo~io de dbcoteca. maDifesta-se contra a ~ etas obras musicais, apontando-a como
sintoma da agitada vida modema (L4A, 23jun46,p.II).
A revolta coon a m~ diluidora da arte, provocadora da
perda de sua aura. motiva no suplemento uma atitude tipica de sua iDspiravIo ilumiDista. a de teotar educar as massas incultas e sca.daJtas poc infonn89fo. 0 honnr Ii massi:fi~ da obra de arte poc WD 1800 e a
simpatia pe1as ideias popuJistas par ou1ro coloca os intelectuais de lAA
na condi~ de contribuintes da g&ese populista de eotIo que lie intensificarla levando Get6lio de novo ao poder. Os t:r89OS do populismo apareoem
no suplemmto desde wna intensa iluslralrlo de SU8S paginas oom xilogravuras e de8enhos que tam oomo tana 0 povo e 0 trabalhador, passaDdo
poe textos de cunho ilwninista e indo ate textos de g&ero diVCDO que expressam wna re~ mais intimista do problema na CODSCiencia do escri-

tor.

IMru 4 Artea cumpriu wn significativo pape1 no campo cultural
ao C8IlICterizar-se como wna rede de discursos variados, scrvindo de
ponte entre escritor, artista e mercado, registnmdo as tenslies pnlprias
de&u mudan9a que apootava novas perspectivas para os agentes. Obrigados a sobrevivc:l' nIo mais aS<lOlbra do Estado protetor, os escritores mcontraram no suplemmto WD ~ de trabalho difaenciado que. lie par
wn Jado lhes descondicionava da obrig89io de direcionar sua cri~ para
a justifi~ de wn projeto poHtico, poe outro punha novos problemas,
nemsempre pacff'lCOS pela exigencia de dilui9Io que lie impunha mediante
o decHnio da cultura e 8ICalSIo da sociedade de massas.

Notas
1 - CHARTIER, Roger. A hlabSrI. cultural - Entre prillcas • representa96es. Rio de Janeiro: Bertrand; Usboa: DifeI, 1988.
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