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RESUMO

EVOLA, Lorenzo Tozzi. Um poema, uma bandeira: gênese e estrutura de Cultura

posta em questão, de Ferreira Gullar. 2021. 115 p. Dissertação (Mestrado em

História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade

de São Paulo, São Paulo, 2021.

O presente trabalho propõe uma investigação em torno do livro Cultura posta em

questão de Ferreira Gullar, tendo em conta tanto o seu texto quanto os demais

elementos necessários para sua composição. Inicialmente concebido para ser

publicado em abril de 1964, toda a tiragem da obra desapareceu junto ao incêndio

da sede da UNE, durante os eventos associados ao golpe civil-militar de 1º de abril

do mesmo ano. Tal investigação leva em conta, em uma etapa inicial, as articulações

entre indivíduos e entidades que possibilitaram a primeira tentativa de publicação do

livro, o que inclui a criação de uma editora; para tanto, é explorado o corpo

paratextual de informações presentes na obra, em conjunto com diversos

documentos ligados a tais entidades e notícias na imprensa da época. Em uma

etapa posterior, o foco se concentra no texto do livro, buscando cotejar

historicamente as discussões ali presentes, de forma direta ou indireta; para tanto,

são articuladas reflexões em torno de conceitos específicos presentes em Cultura

posta em questão — tais como “cultura popular”, “arte”, “vanguarda”, “intelectual”

etc. —, buscando situá-los dentro de seu contexto próprio de entendimento à época.

Reimpresso em 1965 por outra editora, e com projeto gráfico novo, o livro passaria a

circular em um contexto gradualmente mais distante daquele para o qual fora

engendrado.

Palavras-chave: Cultura popular. Editoras. Golpe de 1964. História social da arte.

Sociologia da Arte.



ABSTRACT

EVOLA, Lorenzo Tozzi. A poem, a banner: genesis and structure of Ferreira Gullar’s

Cultura posta em questão. 2021. 115 p. Dissertação (Mestrado em História Social).

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo,

São Paulo, 2021.

This work aims to investigate Ferreira Gullar’s book Cultura posta em questão

[Culture called into question], considering both its text and the other necessary

elements for its composition. Initially conceived to be published in April of 1964, all of

its numbers printed disappeared with the fire at the National Union of Students (UNE)

headquarters, among the events connected to the April 1st, 1964 civil-military coup in

Brazil. This investigation takes into account, in a first stage, the articulations between

individuals and collective entities that made possible the book’s first publication

attempt, which included the creation of a publishing house; in order to do that, a deep

dive in the paratextual elements present in Gullar’s work is carried out, with the help

of the many documents linked to those collective entities, and the news in the 1960’s

Brazilian press. In a subsequent stage, the focus is on the book’s text, aiming at

historically comparing the discussions cited in it, directly or indirectly; in order to do

that, some thoughts are articulated around specific concepts used in Cultura posta

em questão — such as “popular culture”, “art”, “avant-garde”, “intellectual”, etc. —,

seeking to situate them within their own understanding context at the time. Reprinted

in 1965 by another publishing company, and with a new graphic design, the book

would begin its circulation in a context gradually more distant from the one it was

originally conceived.

Keywords: 1964 Brazilian Coup d’État. Popular culture. Publishing houses. Social

History of Art. Sociology of Art.



RESUMEN

EVOLA, Lorenzo Tozzi. Un poema, una bandera: génesis y estructura de Cultura

posta em questão, de Ferreira Gullar. 2021. 115 p. Dissertação (Mestrado em

História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade

de São Paulo, São Paulo, 2021.

Esta tesis propone una investigación alrededor del libro Cultura posta em questão

[Cultura puesta en cuestión] de Ferreira Gullar, teniendo en cuenta tanto su texto

como los otros elementos necesarios para su composición. Inicialmente concebido

para publicación en abril de 1964, toda su tirada desapareció junto al incendio de la

sede de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), mientras los eventos asociados al

golpe civil-militar de 1º de abril del mismo año en Brasil. Tal investigación lleva en

cuenta, en una etapa inicial, las articulaciones entre individuos y entidades que

posibilitaron el primer intento de publicación del libro, lo que incluye la creación de

una editora. Para tanto, es explorado el cuerpo paratextual de informaciones

presentes en la obra, en conjunto con diversos documentos relacionados a esas

entidades y las noticias en la prensa de la época. En una etapa posterior, el foco se

concentra en el texto del libro, buscando cotejar históricamente las discusiones

presentes allí, de forma directa o indirecta; para tanto, son articuladas reflexiones

alrededor de conceptos específicos presentes en Cultura posta em questão — tales

como “cultura popular”, “arte”, “vanguardia”, “intelectual” etc. —, buscando les situar

dentro de su contexto propio de entendimiento a la época. Reimpreso en 1965 por

otra editora, y con un nuevo proyecto gráfico, el libro pasaría a circular en un

contexto gradualmente más alejado de aquel para lo que había sido engendrado.

Palabras clave: Cultura popular. Editoras. Golpe de Estado en Brasil de 1964.
Historia Social del Arte. Sociología del Arte.
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1 INTRODUÇÃO

Há um certo mistério quanto à publicação de Cultura posta em questão. Os relatos

divergem. Nenhum dos que localizei cita referências ou fontes à época, porém seus

elementos em comum compõem a seguinte versão: em algum momento entre 31 de

março e os primeiros dias de abril de 1964, praticamente toda a tiragem da obra,

então produzida por uma tal Editora Universitária da UNE, já impressa porém ainda

não distribuída aos pontos de venda, foi interceptada por um órgão de governo,

sendo destruída imediatamente ou algum tempo depois. De todo modo, esses livros

nunca mais reapareceriam. No ano seguinte, a editora Civilização Brasileira

reimprimiu a obra na íntegra — sem referência ao ocorrido e classificando a edição

como sendo a primeira — e dessa vez ela chegou aos leitores.

O relato mais antigo que identifiquei sobre o ocorrido está no livro Vianinha, de

Fernando Peixoto. Trata-se de uma seleção de textos do célebre dramaturgo

brasileiro, que inclui notas do organizador a respeito do contexto de cada reflexão de

Vianna Filho. Ao final do artigo “Do Arena ao CPC”, Peixoto inclui a seguinte nota:

Uma visão mais penetrante e esclarecedora (…) está em outro livro da

mesma época: Cultura Posta em Questão, de Ferreira Gullar. (…) A edição

deste volume tem uma história acidentada: escrito em 1962/63, a primeira

edição foi apreendida e totalmente destruída pela repressão.1

Algumas versões apontam para a hipótese da tiragem ter sido completamente

queimada e outra acrescenta que a tiragem estava na sede da UNE quando esta foi2

incendiada, sendo destruída junto com o edifício.3

Em 2001, numa entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, a crítica de arte

Aracy Amaral perguntou ao convidado, Ferreira Gullar, sobre o livro, recebendo a

seguinte resposta: “O Cultura posta em questão foi publicado em 1964, dois meses

3 LUZ, A. S.; DIAS, J. A., Na contramão da ordem: memória, censura e contestação no Poema sujo.
In: XII COLÓQUIO NACIONAL E V COLÓQUIO INTERNACIONAL DO MUSEU PEDAGÓGICO.
Vitória da Conquista.  26-29 set. 2017.  p. 51.

2 Ver OLIVEIRA, M. V. F. S., Em um rabo de foguete, p. 65; MELO, C. V. A resistência poética de
Ferreira Gullar, Nau literária, v. 1, n. 2, p. 3.

1 Vianinha, p. 95-6.
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antes do golpe. Tanto que a primeira edição, como eu costumo dizer, foi esgotada

pela polícia [risos]” . Um ano depois, numa entrevista a Manuel da Costa Pinto para4

a revista Cult, Gullar deu mais detalhes:

Cultura posta em questão foi escrito durante a época do CPC da UNE e

publicado às vésperas do golpe militar de 1964. Eu levei os primeiros

exemplares do livro para São Luís e fiz um lançamento em clima de

comício. Era a época fervilhante do governo João Goulart, com lutas pela

reforma agrária e pelas reformas de base – e o livro se insere nesse

processo. Na volta, parando em Recife, onde me encontrei com o então

governador Miguel Arraes, fiz um novo lançamento, ainda no começo de

março. No fim desse mês veio o golpe e o livro, cuja tiragem ainda estava

quase toda na Editora Universitária da UNE, foi apreendido e queimado. A

primeira edição foi esgotada pela polícia! Não sobrou nada, só os livros que

eu tinha vendido em São Luís e Recife. Fiquei com um único exemplar.

Depois do golpe, algumas pessoas que compraram Cultura posta em

questão, e que naturalmente estavam envolvidas na luta pela reforma

agrária e pelas reformas de base, tiveram suas casas invadidas pela polícia

– e o livro acabou sendo usado como uma prova de subversão. Muita gente

que soube disso queimou o livro, ou o enterrou no quintal…5

Numa reportagem da Folha de São Paulo em 13 de janeiro de 1996, a respeito do

falecimento do editor Ênio Silveira, o repórter Aziz Filho obteve breves depoimentos

de diversos escritores e intelectuais que com ele conviveram. Eis o de Gullar: "Um

ano depois, o Ênio editou [Cultura posta em questão], dizendo que era uma questão

de honra. Até eu fiquei receoso".6

Em 2014, Gullar publicou um breve ensaio pela Companhia das Letras, apenas em

formato digital, intitulado Antes do golpe. Nele, o poeta traça um breve panorama de

memória sobre os eventos políticos que levaram à situação de crise de março de

1964, para em seguida detalhar passo a passo, a partir de sua experiência pessoal,

o golpe ocorrendo pelas ruas da região central do Rio de Janeiro. Sobre Cultura

posta em questão, entretanto, não há menção. Há aqui um problema: por que o

6 AZIZ FILHO. Editor travou luta contra o regime militar. Folha de São Paulo, 13 jan. 1996, Cad. Brasil.
s.p.

5 PINTO, M. C. Entrevista com Ferreira Gullar, p. 112.
4 Roda Viva: Ferreira Gullar. São Paulo: TV Cultura, 15 out. 2001.
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autor de um livro, cuja tiragem fora apreendida num traumático golpe de estado, ao

contar sua versão dos acontecimentos ignore tal fato? Muito antes de buscar uma7

resposta, porém, proponho dar início a algumas reflexões que expliquem como esta

pesquisa se originou e, principalmente, por quais caminhos adquiriu a composição

final que aqui é apresentada.

A ideia de partir da obra crítica de Gullar para estudar a história da arte no Brasil

entre as décadas de 1950 e 60 surgiu já na minha graduação, concluída em 2013.

Num plano mais geral, ficou claro, desde que passei a frequentar as disciplinas, que

temas envolvendo história contemporânea, em especial a brasileira, despertavam

um profundo interesse em mim. Ao longo dos anos, fui percebendo que as

pesquisas sobre a segunda metade do século XX cresciam em número justamente

nessa época. Diante de tal cenário, foi no trabalho final para a disciplina optativa

História Social da Arte, ministrada pelo professor Francisco Alambert, que tive a

primeira oportunidade de colocar em prática minhas ambições, já que o texto para

análise que escolhi foi “Vanguarda e subdesenvolvimento”, justamente de Ferreira

Gullar. O contato com sua obra poética, entretanto, era anterior mesmo à8

graduação, pois li alguns poemas seus durante o ensino médio, ainda que de forma

um tanto superficial.

Essa experiência inicial de estudo e escrita me abriu as portas ao que seria a

primeira ideia para uma pesquisa de mestrado: uma análise da obra crítica de Gullar,

desde seu trabalho no Jornal do Brasil na década de 1950 até a publicação do livro

Vanguarda e subdesenvolvimento — ideia esta prontamente rechaçada por

demandar um esforço de pesquisa muito maior do que aquele possível, tendo em

mente o prazo para o desenvolvimento de uma dissertação. Em seguida, decidi

mudar o foco apenas para Vanguarda e subdesenvolvimento, indo para as minúcias

do livro ao invés de analisá-lo majoritariamente como parte da obra de seu autor. O

8 Refiro-me ao capítulo homônimo ao livro do qual faz parte.

7 Cabe lembrar que a censura a livros, entre 1964 e 69, foi “confusa e multifacetada”, não suficiente,
portanto, para impedir que Cultura posta em questão voltasse a ser impresso em 1965. Além disso, a
censura a livros de não-ficção se intensificaria apenas a partir de 1970. Ver REIMÃO, S. Repressão e
resistência, p. 32-8.
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problema, dessa vez, foi que o livro em si já à época era objeto de estudos de um

grande número de trabalhos, de modo que me pareceu mais auspicioso buscar outro

documento. E assim cheguei a Cultura posta em questão, livro que não apenas

atendia aos critérios que as opções anteriores não podiam, como se mostrou muito

mais profícuo do que eu pude conceber à época.

Pesquisar a Editora Universitária se revelou um daqueles casos em que o arquivo

surpreende o pesquisador. Depois de inúmeras visitas a arquivos em São Luís,

Recife e no Rio de Janeiro, em busca ou do exemplar da Editora Universitária ou de

informações de onde eu poderia localizá-lo, encontrei no APERJ uma série de

documentos produzidos pela UNE, na qual é detalhado todo o planejamento para a

editora, desde meados da década de 1950 até os relatórios de sua operação, já na

década seguinte. Com essa documentação em mãos, abriram-se as portas para que

eu pudesse investigar a gênese do livro de Gullar, indo de fato além do texto do livro

e das informações paratextuais presentes nele. Com isso, a pesquisa —

originalmente pensada para ser uma análise apenas do texto de Cultura posta em

questão, e que acabou se tornando o capítulo 3 — ganhou um braço completamente

novo.

Antes de avançarmos, porém, creio que seja importante uma nota de contexto: o

final do processo de levantamento de dados e toda a parte de escrita deste trabalho

foram realizados durante a pandemia global de covid-19, que até o momento da

entrega desta dissertação matou mais de 600 mil pessoas, apenas no Brasil. Sem

nos aprofundarmos no lamentável desfecho da pandemia em termos de saúde

pública, é necessário apenas apontar que o fechamento de arquivos e bibliotecas

como parte das medidas para conter o avanço da doença trouxe, evidentemente,

algumas limitações ao desenvolvimento do trabalho acadêmico. No nosso caso,

felizmente, parte considerável da documentação já havia sido levantada e

digitalizada de alguma forma, e parte da bibliografia já havia sido lida e fichada, ou

foi possível encontrá-la online. A parte que eu ainda não havia tido contato, porém,

acabou sendo deixada de fora. É o caso, por exemplo, de informações acerca do

capista Rogério Duarte, que, conforme veremos adiante, produziu para a Editora

Universitária. Um outro corpo documental importante ao qual eu não obtive acesso
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foi a documentação pessoal de Gullar. Assim, não foi possível buscar trocas de

correspondências, manuscritos ou outros tipos de documentação pessoal. Eu

também não fui bem sucedido nas tentativas de entrevistar agentes importantes da

época — outra tarefa dificultada pela pandemia —, dos quais recebi alegações de

terem poucas recordações sobre a Editora Universitária ou simples recusas sem

justificativa.

Ainda que as informações sobre a tiragem perdida da obra componham um dos

primeiros resultados obtidos à medida que investiguei o passado de Cultura posta

em questão, são as particularidades do caso que, conforme irei demonstrar, lhe

garantem sua densidade histórica. Dividir a análise ao meio, entre gênese e

estrutura, é em grande medida o resultado de uma reflexão acerca de como

explorar, metodologicamente, as particularidades citadas, bem como de colocar a

obra em perspectiva histórica, alternando — conforme espero demonstrar adiante —

uma leitura da obra a partir de seu período e vice-versa. E é acerca das ferramentas

metodológicas que falarei adiante.

A primeira delas diz respeito à natureza de um livro enquanto fonte primária. O texto,

que constitui, na maioria dos casos, o núcleo de um livro, não encerra todas as

informações que ali estão disponíveis. Título, capa, nome de autores, contracapa,

quarta-capa, orelha, índice, colofão, ficha técnica, notas de rodapé, referências

bibliográficas etc. são exemplos de partes integrantes de um livro que trazem

minúcias relevantes sobre a apreciação da obra, numa lista que ainda inclui tudo o

que não é informado de forma verbal: fotos, ilustrações — tanto como parte do texto

ou como parte da capa do livro, de sua “arte” —, tipo de papel e sua gramatura,

diagramação, design, tipografia, emblema da editora e muitos outros elementos, a

todo momento repensados, excluídos, inseridos e reinseridos, com o acelerado

dinamismo que caracteriza o mercado editorial, bem como seu correspondente

livreiro, desde seu surgimento.
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Uma divisão sistematizada entre todos estes elementos é proposta por Gérard

Genette em sua obra Paratextos, que traz já no título o conceito principal pelo qual o

autor realiza sua análise. Em resumo, o paratexto é tudo aquilo que remete ao texto,

núcleo do livro, desconsiderando-se unicamente o próprio texto. Todos os exemplos

que dei no parágrafo acima são, nesta definição, portanto, paratextos. Cada

elemento que compõe a obra intervém na apreciação do texto, seja para comunicar

informações básicas, como por exemplo o nome de quem escreveu a obra; seja

para facilitar o acesso a trechos específicos da obra, como no caso do índice; seja

para fazer com que a obra chame a atenção de um transeunte de uma livraria, como

no caso de seu design. À parte as peculiaridades, cada um destes elementos serve

para:

“apresentá-lo [o texto], no sentido habitual do verbo, mas também em seu

sentido mais forte: para torná-lo presente, para garantir sua presença no

mundo, sua ‘recepção’ e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de

um livro. (…) Assim, para nós o paratexto é aquilo por meio de que um texto

se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral

ao público.”9

Genette ainda divide os paratextos em duas categorias, a partir de sua relação

temporal com a obra:

Um elemento de paratexto, se pelo menos consiste numa mensagem

materializada, tem necessariamente um lugar, que se pode situar em

relação àquela do próprio texto: em torno do texto, no espaço do mesmo

volume, como o título ou o prefácio, e, às vezes, inserido nos interstícios do

texto, como os títulos de capítulo ou certas notas; chamarei de peritexto

essa primeira categoria espacial (…) Ainda em torno do texto, mas a uma

distância mais respeitosa (ou mais prudente), todas as mensagens que se

situam, pelo menos na origem, na parte externa do livro: em geral num

suporte midiático (conversas, entrevistas), ou sob a forma de uma

comunicação privada (correspondências, diários íntimos e outros). A essa

segunda categoria eu batizo, na falta de um termo melhor, de epitexto (…),

Como deve, doravante, ser automático, peritexto e epitexto dividem entre si,

9 Paratextos editoriais, p. 10. Grifos do autor.
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exclusivamente e sem descanso, o campo espacial do paratexto; dito de

outra forma, para os amantes de fórmulas, paratexto = peritexto + epitexto.10

O aspecto temporal que divide de início a noção de paratexto é particularmente

relevante para este trabalho, pois Cultura posta em questão é uma obra organizada

logo antes de uma grande ruptura política no Brasil — e que por óbvio não concebe,

em seu conteúdo, tal cenário —, porém publicada de fato apenas após essa ruptura.

O contexto de produção é, naturalmente, importante para qualquer obra que se

queira estudar, porém para o presente caso é fundamental, já que o livro se propõe

em diversos trechos a analisar diretamente seu próprio momento histórico, a fim de

nele intervir. O que isto acarreta é que os peritextos serão indispensáveis para a

leitura histórica que propomos, uma vez que parte deles remete à edição de 1963

pela Editora Universitária da UNE — anterior, portanto, ao golpe de 64 — e parte à

edição de 65, já pela Civilização Brasileira. Nos termos de Genette, a divisão é muito

clara entre “paratextos anteriores”, isto é, elementos relacionados ao texto anteriores

à sua própria publicação, como anúncios em jornais, eventos com o autor etc.;

“paratextos originais”, aqueles de publicação simultânea à do texto, como prefácios,

textos de quarta-capa, sejam do próprio autor ou de terceiros; “paratextos

posteriores”, cuja produção seja posterior à do próprio texto, como artigos do autor

respondendo aos críticos; e “paratextos tardios”, caso o elemento em questão esteja

muito distante temporalmente da publicação original, tal qual pode ocorrer no caso

de novas edições da obra. Pensando no caso de Cultura posta em questão,11

podemos dividir a análise, conforme os conceitos de Genette, da seguinte forma:

● Paratextos anteriores: versões dos capítulos publicadas antes da versão em

livro em outros meios, anúncios na imprensa de divulgação tanto da obra

quanto de conferências do autor a seu respeito, os padrões editoriais que

vinham sendo adotados pela editora, principalmente por, no caso da Editora

Universitária da UNE, tratar-se de uma coleção;

11 Ver Ibid., p. 13. Cabe apontar que a teoria de Genette ganha complexidade conforme aprofunda
seus conceitos, com ideias como “paratextos ântumos” e “póstumos”, conforme a condição de vida
(ou ausência dela) do autor ou autora, no momento da publicação do elemento novo. Tais
circunstâncias, entretanto, não se aplicam ao caso de Cultura posta em questão, uma vez que todos
os documentos aqui levantados foram produzidos com Gullar em vida.

10 GENETTE, G., Paratextos editoriais, p. 12. Grifos do autor.
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● Paratextos originais: introdução à obra, capa, design, ficha técnica, índice;

● Paratextos posteriores: novos prefácios, as respostas de Gullar às críticas

ao livro;

● Paratextos tardios: a reedição da obra por outra editora que não a

Civilização Brasileira ou a Editora Universitária, prefácios, novas notas e a

repercussão em outro momento histórico.12

Alguns problemas de pronto surgem nesta leitura: qual é a edição “original”? A de

1963, que nunca chegou às livrarias, ou a de 65, devidamente comercializada?

Sendo a primeira, seriam os elementos publicados na segunda paratextos originais

ou posteriores? Qual editora de fato publicou a primeira versão da obra, Universitária

ou Civilização Brasileira? Sendo a primeira, como denominar o trabalho da

segunda?

Um primeiro passo para responder essas perguntas reside na definição do termo

‘publicação’. Num âmbito geral, trata-se do ato de tornar algo público. Explica o

Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda: “1) Ato ou efeito

de publicar; 2) Obra publicada; 3) Exposição de uma obra à venda; 4) Opúsculo,

folheto.” A definição 2 diz respeito, diretamente, ao mercado editorial, de modo que13

não basta que uma editora imprima uma obra para que esta possa ser considerada

publicada, sendo necessário, após a impressão, que a obra seja entregue ao

público, de forma gratuita ou comercial. No caso de Cultura posta em questão, como

já vimos, a obra não chegou às livrarias, porém fora disponibilizada ao público em

dois eventos de lançamento. Diante deste cenário, proponho considerar que, nas

mãos da Editora Universitária da UNE — e por conta da repressão no dia em que se

iniciava o golpe de 1964 —, Cultura posta em questão foi de fato publicado, ainda

13 Publicação. In: HOLANDA, Aurélio Buarque de. Dicionário da Língua Portuguesa., p. 1393-4.

12 Uma pequena observação: Genette não define com clareza quanto tempo distinguiria um paratexto
“posterior” de um “tardio”. Com base nos exemplos fornecidos, cheguei à conclusão de que o
“posterior” é aquele que ainda pertence, com alguma intensidade, ao momento histórico da
publicação do original. Já o “tardio” remete à publicação da obra noutro contexto. Entendo que, como
teoria geral para a análise de livros e obras literárias, essas definições podem ser imprecisas, uma
vez que as demarcações exatas para cada “momento histórico” podem variar. Para o caso do
presente estudo, entretanto, creio que a existência de uma ruptura inicial, como foi o golpe de 1964,
seguida por duas décadas de um regime autoritário que suprimiu a República de 46, facilitam a
demarcação de um “momento histórico” mais preciso para Cultura posta em questão, de modo que
sejam mais claras as fronteiras entre paratextos “posteriores” e “tardios”. Para os exemplos dados por
Genette, ver Paratextos editoriais, p. 13.
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que apenas de forma parcial. O objetivo da editora era vender os exemplares em

livrarias e obter lucro com isso, fazendo uso de eventos de divulgação em São Luís

e Recife para, inclusive, potencializar essas vendas. A ocorrência desses eventos de

fato trabalhou para que o livro começasse a circular entre o público, porém não

atingiu o objetivo final da editora, já que nunca foi recebido pelas livrarias. Daí a

parcialidade do processo, sob a Editora Universitária da UNE. Uma vez com a

Civilização Brasileira, a publicação se consumou, de modo que o público desde o

início concebido para a obra de fato pudesse ter acesso a ela.

Sendo assim, é possível considerar ambas as edições, de 1963 e 65, como as

“originais”. São complementares, sobretudo. Entretanto, antes de prosseguir — e

ainda que esta dissertação não se enquadre especificamente como um trabalho de

estemática —, entendo que é necessária uma nota ecdótica: o conceito de “edição

príncipe” diz respeito à primeira edição de um texto, entendendo-se aqui a “primeira”

como sendo aquela que foi produzida, contendo o texto em sua totalidade em um

momento anterior a qualquer outra, independentemente de sua comercialização. É

este, portanto, o caso preciso da edição desenvolvida pela Editora Universitária. Já a

versão da Civilização Brasileira pode ser entendida sob o conceito de “edição

corrente”, isto é, aquela que leva, enfim, o texto final ao leitor. Como veremos, a14

própria complexidade da reflexão sobre como enquadrar as diferentes versões da

obra, uma vez que houve intervenção violenta por parte do estado, é em si resultado

da ruptura política ocorrida atingindo imediatamente o campo da cultura.

Notará o leitor, também, que a divisão geral proposta neste trabalho — gênese e

estrutura, — tem sua correspondência com a conceituação de Genette. É impossível

falar em gênese de um livro sem partir dos “paratextos anteriores”, isto é, sem

entender que se trata de uma obra que foi construída num processo que, ao menos

em parte, pode ter seu caminho visualizado ao revés pelo historiador. Ou, pelo

menos, este é nosso objetivo inicial. Já o capítulo dedicado à “estrutura” consiste,

sobretudo, na análise do texto em si e seus “paratextos originais”, entendidos como

14 Para um detalhamento da ecdótica, sua história e ferramentas de abordagem, ver OLIVEIRA, E. F.,
Ecdótica, Akrópolis, v. 3, n. 10, s.p.; e SILVA, B., Ecdótica: uma abordagem panorâmica dos
principais tipos de edição”, Soletras, n. 19, p. 141–148, 2010.
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resultado final de um bem simbólico enquanto uma proposta pensada para o seu15

próprio tempo.

Minha opção pelo método de Genette para análise de obras literárias enquadra a

questão da complexidade da fonte, isto é, permite que se estabeleça critérios

objetivos para o estudo histórico de cada elemento característico de um livro. Com

isso, em termos de seu potencial investigativo, traçam-se duas linhas heurísticas,

uma marcando o ponto de partida histórico de cada parte de análise, outra o seu fim.

Em suma, delineia-se o quê está sendo estudado. Vamos ao como.

Ainda que à primeira vista Cultura posta em questão de fato se apresente em uma16

entonação um tanto proselitista — elemento que o próprio Gullar apontaria

posteriormente —, seu autor não abre mão de análises com adensamento crítico17

dirigidas a cada uma das temáticas abordadas. Tal elemento crítico garantiria por si

só um corpo de informações de interesse historiográfico, porém ele não encerra a

questão. Indo além do seu conteúdo imediato — estilo, divisões, capítulos,

conceitos, citações, argumentos etc. —, estamos falando de uma obra publicada

comercialmente, isto é, além de redigida, uma obra editada, revisada, impressa,

encadernada, distribuída e vendida. Todos estes processos compõem outro corpo de

informações e abrem um outro horizonte de perspectivas para sua análise, porém

tampouco são o limite de seu potencial. Afastando um pouco mais o zoom, torna-se

possível ainda situar a obra socialmente, tanto do ponto de vista do mercado

editorial e livreiro de meados da década de 60, quanto da trajetória de seu autor.

A cada esfera nova que evidenciamos amplia-se em conjunto a demanda por

diferentes ferramentas de análise, do ponto de vista do investigador. Voltando, como

17 GULLAR, F. Prefácio. In: Cultura posta em questão, Vanguarda e subdesenvolvimento, p. 9.

16 Estamos aqui tratando da edição de 1965, pela Civilização Brasileira, exceto quando informado em
contrário. Exemplares da edição da Editora Universitária, caso ainda exista algum, não foram
localizados. Tentei em bibliotecas e acervos pessoais em São Luís e Recife — locais onde ocorreram
os eventos de lançamento, em março de 1964 —, sem sucesso. Além disso, procurei um número
considerável de pessoas que poderiam ter tido contato com a obra ou com alguma das etapas do
processo de publicação. Ninguém, até o momento ao menos, deu resposta positiva.

15 “Bem simbólico” aqui é entendido como objeto cultural ao qual foi atribuído valor comercial —
transformando-se, portanto, em mercadoria — e o qual adentra, em consequência, no mercado em
busca de consumidores. Conforme BOURDIEU, P. O mercado de bens simbólicos. In: As regras da
arte, p. 162-199.

10



exemplo, à trajetória do autor: Gullar, no período em que escrevia Cultura posta em

questão, já era renomado como poeta, possuía espaço regular na grande imprensa

como crítico e tinha papel de liderança no CPC. São lugares de atuação social que,18

embora diferentes em sua essência, têm em comum ideias e agentes, como é o

caso de Gullar. Para mim, enquanto pesquisador, não parece válida qualquer

tentativa de isolar epistemologicamente o “poeta” do “crítico” ou o “Gullar do CPC”

do “Gullar do Jornal do Brasil”, por exemplo, uma vez que tais divisões não existem

no sujeito real analisado. Assim, ainda que não caiba no escopo deste trabalho uma

análise aprofundada da poesia produzida por Gullar no período, por exemplo,

trata-se de compreender que essa poesia era desenvolvida pari passu com os textos

de crítica, ensaios e outras produções; e sobretudo cotejar o contexto histórico no

qual tudo isso surgia. Em síntese: se, de um lado, o livro que utilizo como

documento-base para a pesquisa trata de temas diversos (a “cultura popular” no

Brasil, a “função” do artista, a “situação” da poesia brasileira etc.); de outro, o autor

também atuou, no momento em que redigia a obra, em diferentes espaços, voltados

a objetivos distintos; além disso, como já comentei, a análise individualizada de

qualquer um desses aspectos se mostraria improdutiva. Diante desse quadro, foi por

meio da leitura de T. J. Clark e seus estudos sobre arte e cultura que vislumbrei uma

abordagem múltipla, capaz de olhar para o documento e seu contexto como um

todo.

Explica a primeira frase de Clark em A pintura da vida moderna, ainda na introdução:

“Esse livro é sobre a pintura impressionista e Paris.” É comum ocorrer, com textos19

introdutórios em geral, que seu conteúdo se mostre mais claro ao leitor se for

retomado após a leitura da obra completa, e Clark não é exceção a isto. Sendo, sem

dúvida alguma, relevante saber a priori do que o livro trata, o que não fica claro

ainda é como trata. E nem poderia, afinal o como só é acessível por meio da obra

em si mesma, completa.

Mesmo sendo bastante sintética e precisa, a frase inicial de Clark contém palavras

escolhidas com minúcia, de modo que se priorize nenhum dos dois temas. O livro

19 CLARK, T. J., A pintura da vida moderna, p. 35. Grifo meu.

18 Um breve detalhamento da trajetória de Gullar pode ser encontrado em EVOLA, L. T.; VIGNERON,
V. Ferreira Gullar e Paulo Emílio: No compasso das expectativas, Sures, v. 1, n. 16, p. 110-34.
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fala, portanto, da pintura impressionista tanto quanto fala de Paris. Não se trata de

um em relação ao outro, mera comparação, mas de um a partir do outro. Uma

dialética: de um lado, num plano que chamarei “micro”, o zoom na pintura

impressionista, com foco em Manet e principalmente em duas obras suas, Olympia e

Um bar no Folies-Bergère; de outro, num plano “macro”, uma leitura ampla da Paris

desse período, com as reformas do Barão Haussmann e as transformações sociais

daí originadas.

De forma geral, os quatro capítulos de A pintura da vida moderna explicitam esta

separação. O primeiro e o terceiro priorizam outras fontes, que incluem outros

artistas, como documentos para a leitura das transformações em Paris, enquanto o

segundo e o quarto buscam tomar as duas obras acima citadas como fontes

primárias. É na sequência entre estes capítulos, no entanto, que o método clarkeano

apresenta a reciprocidade dialética que comentei acima: se é oportuno investigar a

obra de Manet com base nas transformações que ocorriam em Paris durante sua

época, ao mesmo tempo se mostra profícuo e necessário o exame da Paris de

meados do século XIX com base nos artistas do período, em especial Manet. Com

ambas as abordagens ocorrendo em paralelo, Clark navega do micro ao macro e

vice-versa, de modo que o resultado se apresenta num estudo pujante em riqueza e

densidade histórica.

Olhando para as engrenagens internas do sistema de análise clarkeano, alguns

aspectos merecem comentários à parte. O fio condutor do seu trabalho talvez possa

ser resumido numa outra frase do próprio Clark, como parte do prefácio à sua obra

Image of the people, de 1973: “Este livro parte em busca (…) de descobrir as

verdadeiras e complexas conexões que unem arte e política.”. A abordagem20

dialética, por conseguinte, não se trata de simples ferramenta metodológica, mas de

uma necessidade primária para o estudo do período em questão, no qual arte e

política estariam vinculadas: “Se há uma razão de ser para este livro é a seguinte:

tentar reconstruir as condições nas quais a arte foi, por um tempo, uma disputada,

até mesmo eficaz, parte do processo histórico.” O mesmo se aplica a A pintura da21

21 Ibid., p. 10.
20 CLARK, T. J. On the Social History of Art. In: Image of the people,. p. 10.
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vida moderna, até porque, ainda que o foco seja em outro artista — Image of the

people trata de Courbet —, o período abordado é basicamente o mesmo.

Clark apresenta seu método como distante de duas abordagens tradicionais no

campo da História da Arte. Sua preocupação não está em discussões sobre estilo ou

iconografia, mas em definir obras e artistas a partir de um contexto histórico sempre

complexo, bem como em esmiuçar as interferências de ambos nos processos

sociais e políticos ao seu redor. Daí inclusive, a justificativa para a inserção do termo

social no nome da disciplina.22

Ainda em Image of the people, descreve-se objetivamente algumas das regras para

a história social da arte, de forma geral reunidas sob a recusa de reduzir um dos

aspectos de sua análise — micro ou macro — ao outro. Assim, ao mesmo tempo em

que se rejeita, no plano micro, a leitura de uma obra de arte como mero reflexo de

uma ideologia, condição social ou período histórico, também há a recusa à

reificação, no plano macro, da história como mero pano de fundo da obra de arte.

Em resposta, por um lado o método clarkeano propõe o aprofundamento analítico no

que se exibe ao pesquisador como reflexo, a fim de que se identifique quais

transformações sociais reais estão ocorrendo no período; e, pelo outro, buscar na

obra o que de fato se apresenta como histórico, para além do imediato. Outras

aproximações a serem evitadas são os saltos entre esferas — indivíduos e coletivos,

estado e instituições etc. — no que tange às tomadas de posição por artistas ou

grupos, o que excluiria da análise os eventuais conflitos que os indivíduos, mesmo

que membros de grupos artísticos com proposições bastante rígidas, possam ter

entre si; bem como as analogias diretas entre posicionamentos ideológicos dos

artistas e determinados elementos de suas obras, uma vez que as conexões entre

ambos não são diretas e demandam um estudo prévio das mediações que os

aproximam.

22 Na mesma linha, Francisco Alambert define a História Social da Arte como aquela que recusa a
“retórica tecnicista (…) que recusa o jogo da cultura” e se afasta do “historicismo regulador, do fetiche
dos fatos e das personalidades, da teleologia das escolas artísticas e de seus ‘gênios’. É preciso
entender a arte não como mero epifenômeno, mas sim como uma forma que conforma uma cultura.”
Ver ALAMBERT, F. Para uma História (social) da arte brasileira. In: BARCINSKI, F. W. (Org.) Sobre a
arte brasileira, p. 13.
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Os argumentos de Clark em defesa da História Social da Arte têm como eixo um

raciocínio mais “científico”, no qual predominam formulações de teses e hipóteses e

exposição logo no início de estratégias e objetivos de análise, a fim de evitar

argumentos “intuitivos”, como as analogias acima descritas. Neste sentido, não

parece haver outro caminho senão o de trazer a História para o primeiro plano da

pesquisa sobre arte, na medida em que será por meio de um contexto histórico

investigado em toda sua complexidade que o pesquisador deverá pautar sua

análise. O que isto quer dizer em termos práticos, Clark explica num artigo de 1974:

Para escapar dessa situação me parece necessário empreender um esforço
teórico e prático. Precisamos de fatos – sobre patrocinadores e
colecionadores, sobre a comercialização da arte, sobre a condição social do
artista, sobre a estrutura da produção de arte –, mas precisamos também
saber que perguntas fazer aos materiais. Precisamos importar um novo
conjunto de conceitos, e conservá-los em uso – inseri-los no método de
trabalho.23

O caso de Gullar, nestes termos, é peculiar, pois atuou, no mesmo período, como

artista e crítico. Ocupou um lugar privilegiado, conforme irei salientar, a partir do qual

produziu e refletiu sobre as condições em que seus pares — não apenas poetas,

mas artistas plásticos, escultores, arquitetos etc. — trabalhavam. É possível,

retornando brevemente a Bourdieu, entender tal obra como uma janela para o

estado do “campo artístico” brasileiro da primeira metade da década de 1960, nas

três chaves propostas pelo sociólogo francês:

23 As condições da criação artística. In: Modernismos, p. 336. Grifos do autor.
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A ciência das obras culturais supõe três operações tão necessárias e
necessariamente ligadas quanto os três planos da realidade social que
apreendem: primeiramente, a análise da posição do campo literário (etc.) no
seio do campo do poder, e de sua evolução no decorrer do tempo; em
segundo lugar, a análise da estrutura interna do campo literário (etc.),
universo que obedece às suas próprias leis de funcionamento e de
transformação, isto é, a estrutura das relações objetivas entre as posições
que aí ocupam indivíduos ou grupos colocados em situação de concorrência
pela legitimidade; enfim, a análise da gênese dos habitus dos ocupantes
dessas posições, ou seja, os sistemas de disposições que, sendo o produto
de uma trajetória social e de uma posição no interior do campo literário
(etc.), encontram nessa posição uma oportunidade mais ou menos favorável
de atualizar-se (a construção do campo e a condição lógica prévia para a
construção da trajetória social como série das posições ocupadas
sucessivamente nesse campo).24

Pretendo neste trabalho demonstrar que, já em seu texto, Cultura posta em questão

pode ser entendido como uma obra em cujo escopo está uma análise tanto das

dinâmicas de funcionamento da “cultura brasileira” e sua relação com um governo

tido como favorável às demandas dos agentes culturais (primeira operação), quanto

do momento artístico brasileiro em si, com suas dificuldades intrínsecas de produção

e circulação (segunda operação) — principalmente tendo-se em conta a vontade de

parte dos artistas mais à esquerda de extrapolar os limites do campo para levar suas

obras a outras partes do “espaço social” . Para a terceira operação, entretanto, a25

pista está menos no texto e mais nos caminhos percorridos pela obra — e,

consequentemente, por seu autor — entre seu desenvolvimento e publicação final,

uma vez que é nas relações entre organizações distintas (CPC, Editora

Universitária, UNE etc.), tanto entre si quanto com o governo, que se pode

vislumbrar as velozes transformações que ocorriam no campo, e, portanto, no

habitus.

Creio ser importante ressaltar que este trabalho não tem o objetivo de mapear, tal

qual faz Bourdieu em As regras da arte, o campo artístico. Há uma limitação26

heurística: mesmo nos momentos de consideração dos aspectos mais gerais, o eixo

de análise restringe-se a uma única obra e seu autor. Trata-se, portanto, de entender

quais tensionamentos sobre o campo artístico brasileiro estão presentes em Cultura

26 Tampouco teria eu aptidão sociológica para tamanha empreitada.

25 Remeto aqui ao diagrama “O campo de produção cultural no campo de poder e no espaço social”,
conforme Ibid., p. 144. Cabe ressaltar que o “espaço social” é restrito ao âmbito nacional.

24 As regras da arte, p. 243. Grifo do autor.
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posta em questão, enquanto parte do que compõe o contexto histórico em que o

livro surgiu. Ou, usando a leitura que Loïc Wacquant faz de Bourdieu, a partir da qual

o campo artístico também é um campo de batalha: este trabalho tratará de entender

em quais movimentos da batalha Gullar e Cultura posta em questão se envolveram.
27

Voltando a Clark, para entender “a pintura impressionista e Paris”, foi necessário

destrinchar o “campo artístico” francês por volta de 1850; para o estudo desse

campo, pôs-se a investigar Paris em si; para esmiuçar Paris, Clark abriu um leque de

novas fontes, dos mais distintos temas — obras de arte, crítica de arte (da época ou

posterior) cartas, romances, estudos da época (censo demográfico etc.), estudos

contemporâneos (arquitetura, urbanismo etc.), imprensa, memória (inclusive do

próprio Barão Haussmann), dentre outras. Em seguida, Clark retoma os

impressionistas, Manet principalmente, e os lê diante de toda esta contextualização,

buscando não a simples delimitação historicamente precisa de um movimento — o

que levaria à busca errônea do reflexo, que comentei acima —, mas a própria

agência desses artistas nas transformações sociais da época.

Afastar-se e aproximar-se, ir do micro ao macro e vice-versa, é uma estratégia de

abordagem que pode ser aplicada não exclusivamente à arte e sua história.28

Retomando brevemente minha visão a respeito da fonte principal escolhida para a

pesquisa, Cultura posta em questão, proponho esmiuçá-la, como ponto de partida,

sob dois aspectos, dividindo o esforço entre gênese e estrutura. Por gênese,

buscarei entender como a obra se constituiu, não apenas quanto a sua organização

interna, mas principalmente pelos elementos que possam ser cotejados quanto ao

momento histórico de sua produção e circulação. Já por estrutura, meu intuito é o de

localizar e investigar, com foco no conteúdo textual da obra, as discussões que a

perpassam, com especial atenção a autores e ideias citados por Gullar, bem como

os conceitos empregados, dos quais “cultura” é imediatamente o mais emblemático.

Nos termos dos já citados peritextos, conforme o ferramental fornecido por Genette,

28 No caso brasileiro, a fronteira entre os campos cultural e artístico é de difícil traçado. Ver
ALAMBERT, F. Para uma História (social) da arte brasileira. In: BARCINSKI, F. W. (Org.) Sobre a arte
brasileira, p. 11. Inclusive, em Cultura posta em questão Gullar os aproxima radicalmente, como
demonstrarei mais adiante.

27 Ver WACQUANT, L. Mapear o campo artístico. Sociologia, Problemas e Práticas, n. 48, p. 117.
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ocorre uma curiosa divisão: apenas as notas serão levadas em conta no capítulo

referente à estrutura; todos os demais dirão respeito à análise da gênese. Os

epitextos, por sua vez, também aparecerão apenas na gênese, ainda que em

circunstâncias um tanto peculiares.

A ideia básica nesta primeira etapa é apresentar a obra em toda sua complexidade,

isto é, destrinchar o plano macro da pesquisa, na medida em que daí prosseguirei

para um esforço de análise micro, agregando à investigação um esboço da

configuração social do período que vai da sua redação a sua comercialização —

1963 a 1965. Em termos práticos, isto implica em dedicar-me ao estudo, por meio de

outras fontes, contemporâneas ou não, das discussões nas quais Cultura posta em

questão se insere. De forma metodologicamente similar a Clark descrevendo a Paris

de meados do século XIX para poder entender a exibição de Olympia em sua

profundidade, isto é, inserindo-a dentro de um contexto sócio-histórico específico

sem desconsiderar que a própria obra é parte integrante deste mesmo contexto,

meu objetivo é o de apresentar Cultura posta em questão como base para o

enquadramento de um período caracterizado por uma aceleração intensa do

processo histórico. O livro, entre elaboração e comercialização, abrange um período

que se inicia num momento de radicalização do discurso transformador das

esquerdas no Brasil — conforme abordarei mais adiante — tanto na cultura quanto

na política institucional, e se encerra já numa outra conjuntura, na qual as posições

originadas em tal radicalização passam a ser combatidas por um novo governo e as

perspectivas dessas esquerdas são deslocadas à força.

Tal parte da pesquisa, que resume a análise do aspecto macro ao redor de Cultura

posta em questão, compõe um esforço de evitar as pré-concepções muitas vezes

construídas em torno de intelectuais e artistas com atuação política e ideológica

marcante, as quais em geral vinculam diretamente a construção ideológica que tal

indivíduo adotou com determinadas manifestações de seu trabalho — mesmo que

muitas vezes essa construção tenha se dado após a produção de suas obras. Esta

preocupação, que, como comentamos acima, existe em Clark sob o receio de impor

características da obra de artistas como simples reflexo de posicionamentos também

ideológicos, é particularmente relevante quanto ao caso de Gullar, já que sua
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atuação se deu em dois campos com fronteiras comuns: produção artística/crítica e

militância política.

Em suma, a presente pesquisa se propõe a investigar um período de fundamental

importância para a história contemporânea brasileira, por meio de um único

documento como delimitação temporal. O escrutínio de tal documento, por sua vez,

obriga ao pesquisador o mergulho em diversas discussões do período, o que

garante ao estudo uma grande abrangência temática que ao mesmo tempo lhe

impede de focar-se em um único aspecto, seja da obra em si ou do próprio autor.

Em termos de metodologia, prioriza-se uma abordagem que seja dialética, na

medida em que a análise da fonte escolhida seja feita a partir de um contexto

sócio-histórico complexo, e com o mesmo valendo para seu inverso, isto é, que o

contexto seja estruturado concomitantemente a partir da fonte. Acredito que a

aplicação de tal método ao documento em questão permitirá, para além da

investigação dos problemas principais, que se abra uma janela para observação de

aspectos importantes da ação das esquerdas durante o final do governo de João

Goulart, período de um intenso radicalismo no discurso político brasileiro, no qual

cultura e política se aproximaram de uma grande convergência.

Gullar estava envolvido, como já dito, em diversos espaços de discussão e ação

tanto cultural quanto política no período, e talvez não seja exagero dizer que Cultura

posta em questão está embebido nisso, afinal desde o índice, pelos títulos de cada

capítulo, fica claro que ali serão colocadas em análise diversas dessas discussões.

Trata-se, em termos de problema historiográfico, portanto, de definir o quanto a

conjuntura de radicalização das forças de esquerda, com suas aproximações e

embates, de fato aparece em Cultura posta em questão, e sobretudo como aparece.

Assim, partindo da afirmação de que, entre 1961 e 64, as fronteiras entre ação

política e produção cultural, ao menos entre os grupos ligados às esquerdas,

estavam num momento de intensa obnubilação, buscarei definir o quão isto é

proeminente em Cultura posta em questão. Além disso, considerando que, à época

de sua publicação, Gullar era presidente do CPC, investigarei também em que
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medida os litígios internos à entidade — em especial aquele ao redor do “Manifesto

do CPC” — podem ser notados, direta ou indiretamente, no livro.

Um outro elemento fundamental para a leitura de Cultura posta em questão,

particularmente para a segunda etapa desta pesquisa, onde investigarei sua

estrutura, é a análise dos conceitos usados na obra. Enquanto abstrações utilizadas

por ambas as partes — agentes históricos e historiadores —, os conceitos permitem

que se tire o zoom histórico dos textos, contextualizando-os a partir de um panorama

das ideias em determinado momento histórico. Pode-se, por exemplo, comparar

suas diferentes acepções, ou rastrear as origens e debates acerca de sua definição,

bem como explorar em que medida o texto analisado modifica o conceito em

questão.

De forma geral, os conceitos compõem, talvez, o elemento menos autoral de um

texto, uma vez que estão sempre imersos em debate. Mesmo que um determinado

conceito tenha sido criado por um autor, isto pressupõe que existam premissas e

outros termos a lhe dar embasamento, o que necessariamente os inclui na análise.

Na divisão entre “estrutura” e “evento” proposta por Koselleck, a análise de

conceitos se torna primordial, uma vez que podem ser uma das passagens a

conectar ambos. Um conceito, neste sentido, pode se rastreado a autores e

discussões muito anteriores temporalmente em relação ao original. Pode também

ser algo novo que surgiu em determinada geração ou grupo, e ainda está em

desenvolvimento em relação a desdobramentos que sofreria depois. Nas palavras

do historiador alemão:

O estudo de semântica histórica mostra que todo conceito que faz parte de

uma narrativa ou de uma representação — por exemplo, Estado,

democracia, exército partido, para citar apenas conceitos gerais — torna

inteligíveis contextos, precisamente por não reduzi-los à sua singularidade

histórica. Os conceitos não nos instruem apenas sobre a unicidade de

significados (sob nossa perspectiva) anteriores, mas também contêm

possibilidades estruturais; colocam em questão traços contemporâneos no
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que é não contemporâneo e não pode reduzir-se a uma pura série temporal.
29

Além disso, tendo em mente a diacronia entre os momentos históricos de

pesquisadores e pesquisados, os conceitos podem servir como ponte, que facilitam

a travessia pelo historiador do mar temporal que separa o período no qual escreve

daquele em que suas fontes foram produzidas:

Conceitos que abrangem fatos, circunstâncias e processos tornam-se, para

o historiador — que se serve deles nos procedimentos cognitivos —

categorias formais que podem ser colocadas como condições para histórias

possíveis. Somente os conceitos providos de duração, aptos a uma

utilização reiterada em outros contextos, e que remetam a um referencial

empírico — ou seja, conceitos de caráter estrutural — permitem que uma

história que em seu momento foi dada como “real” possa ser hoje dada

como possível e, com isso, ser representada.30

Robert Darnton certa vez explicou como, para que os historiadores do livro não

percam o controle de sua pesquisa, é comum que escolham um “segmento do

circuito de comunicação” do livro e analisem-no conforme o que determina uma

disciplina específica. Porém, pensando no futuro da área como um todo, ele

prossegue:

Mas partes não adquirem seu significado integral a menos que relacionadas

ao todo. Uma visão holística do livro como meio de comunicação se faz

necessária se a história do livro quiser evitar a fragmentação em

especializações esotéricas isoladas umas das outras por técnicas

herméticas e incompreensões mútuas.31

Este trabalho explora, em cada capítulo, uma forma diferente de analisar o livro —

ou melhor, um livro. Se, com isso, passo longe de resolver o problema da

fragmentação do meio, acredito que, ao ir além de seu texto, pelo menos aponto

para uma leitura menos hermética. Vejamos.

31 O que é a história do livro? In: A questão dos livros, p. 194.
30 Ibid., p. 132.
29 Representação, evento e estrutura. In: Futuro passado, p. 142.
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2 GÊNESE

Cultura posta em questão é, naturalmente, um documento de seu período. Seus

limites internos, como é o caso de qualquer livro que se utilize como fonte histórica,

são os conceitos, autores e formulações aos quais o autor possuía condições de

investigar. Seus limites externos vão desde a tiragem pensada pela editora até o

número de pessoas aptas a interagir em algum nível com a obra. O conteúdo do32

livro como um todo é permeado pelas questões mais urgentes para as esquerdas33

do período, uma vez que o autor está pensando em modos de intervir diretamente

em algumas delas. À parte o texto, entretanto, verifica-se que as diversas

instituições que, em diferentes condições, possibilitaram a realização da obra — sua

transformação de “texto” em “livro”, nos termos de Gérard Genette —, passavam por

profundas intervenções no sentido de também acompanhar as mesmas questões.

Longe de se contentarem em debater as questões que afligiam o país e o tão citado

“povo brasileiro”, as esquerdas agiram, ou tentaram agir, para transformar a

realidade e combater os problemas que diagnosticavam. Esta constatação não é,

porém, um endosso às práticas das esquerdas: as análises sobre a produção do

período, prática e teórica, seja retrospectivamente por parte dos próprios agentes —

Gullar dentre eles —, seja por críticos da época ou posteriores, é vasta e bastante

observada na historiografia. A história contemporânea tem a peculiaridade de

estudar conflitos cuja maioria ainda tem desdobramentos diretos, hoje. Por ora, cabe

lembrar meu papel enquanto pesquisador. Nas palavras de Marcos Napolitano: “O

historiador não é bombeiro nem juiz. Não resgata e não condena. Tenta

compreender, criticar, apontar contradições, estabelecer conexões plausíveis a partir

de uma argumentação baseada em indícios deixados pelas fontes.”34

Meu argumento inicial, conforme proponho demonstrar a seguir, é este: Cultura

posta em questão é um dos resultados — não apenas no plano do discurso que

34 NAPOLITANO, M., 1964: História do regime militar brasileiro, p. 17.

33 Faço uso do termo “esquerdas”, no plural, conforme REIS FILHO, D. A., Ditadura militar, esquerdas
e sociedade, passim, com o intuito de deixar claro que, dentro dos círculos brasileiros à esquerda,
havia grupos com visões políticas não raro bastante distintas.

32 Cabe lembrar que o Brasil entra na década de 1960 com 39,7% da população em condição de
analfabetismo. Ver BRASIL, Mapa do analfabetismo no Brasil, p. 6.
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exibe enquanto texto, mas em sua totalidade de livro, bem simbólico — de uma

convergência de agentes, indivíduos e instituições, que, ao ampliarem seu espaço

para a ação na realidade social, de forma quase simultânea ao desenvolvimento da

teoria sobre essa mesma ação, transformaram intensamente o habitus no campo

cultural brasileiro, remodelando também, em consequência, o “espaço dos

possíveis” para seus agentes. Essas instituições possuíam trajetórias próprias e

objetivos distintos, bem como congregavam indivíduos oriundos de diferentes

setores e organizações, todos com algum grau de afinidade às causas

“progressistas” da época. As tensões e discussões acaloradas entre esses sujeitos

catalisaram a busca por análises dos problemas e produção de suas respostas, às

vezes na teoria, às vezes na prática. Um processo intenso de reformulação do papel

da cultura no Brasil, bem como de seus agentes e do “povo” que a vive e consome,

estava em curso, e seria necessária uma ação ainda mais autoritária do que o golpe

de 1964, por parte do governo, para freá-lo.

Nesse primeiro capítulo, portanto, irei propor uma investigação centrada em cada

uma dessas instituições e alguns de seus membros, com o objetivo de demonstrar,

dentro de cada trajetória, qual foi sua contribuição direta para o debate cultural

brasileiro da época. Faremos uso, para a reconstituição do período, tanto de fontes

de época quanto da bibliografia especializada, sejam historiadores ou de outros

campos das humanidades.

Partindo das condições micro — retomando a metodologia para a História Social da

Arte de T. J. Clark —, começarei pela Editora Universitária da UNE, enquanto

viabilizadora, no aspecto material, da publicação da obra. Para tanto, irei investigar o

contexto dentro da UNE, a partir do qual se permitiu que uma editora universitária,

ideia que circulava no movimento estudantil desde os anos 50, ganhasse

materialidade. Não se trata apenas de entender os aspectos práticos da construção

de uma editora, mas de descortinar os processos e debates políticos imbuídos nisso,

o que não será possível caso não se tire um pouco o zoom da análise, a fim de

compreender o que estava ocorrendo dentro da UNE como um todo, e dos grupos

políticos que circundavam a instituição. Adiante, outra instituição, vinculada à UNE

porém de forma menos adstrita e com circunstâncias muito mais específicas: o CPC

22



e toda a discussão que ali se fazia, suas teorias e práticas e a influência do PCB

nisso.

2.1 As origens da Editora Universitária

A relevância que Gullar acumula em meados dos anos 60 contribui para que ele seja

um dos autores a concretizar uma publicação pela Editora Universitária, braço

livreiro da UNE criado em 1962. Não há como reconstituir o surgimento de Cultura

posta em questão sem olhar, primeiramente, para o cenário no qual ele surge.

A Editora Universitária é a realização de um projeto que já se debatia na UNE

desde, pelo menos, 1955. Neste ano, a entidade publica seu Relatório da Diretoria,

documento que se refere à gestão de 1954-55 — de Augusto Cunha Neto, o último

presidente vinculado à UDN — e apresentado no XVIII Congresso Anual dos

Estudantes, realizado em Belém. De acordo com o texto, a falta de recursos

impossibilitou o andamento da proposta:

Nos primeiros meses de nossa gestão eram grandes as nossas esperanças

de conseguir realizar um trabalho proveitoso em prol da Editora

Universitária. Discutimos um plano com o Sr. Roland Corbisier, Secretário

Geral da Assistência Técnica do Ministério da Educação e Cultura. Aos

poucos, entretanto, fomos verificando que com a compressão de verbas era

inteiramente ilusório o que pensávamos. Por outro lado, um grande número

de problemas igualmente importantes iam se acumulando, obrigando-nos a

concentrar nossa atenção em alguns deles.35

Uma outra questão editorial, que se converteria numa pauta nunca devidamente

conquistada pelo movimento estudantil brasileiro da época, é a do livro didático.

Neste mesmo documento, já se encontram alguns dos argumentos que seriam

vistos outra vez alguns anos depois, muitos dos quais deram o tom exato da

importância que a UNE dedicava à criação de uma editora própria:

Não podemos, entretanto, descurar do problema do livro didático. Com a

experiência adquirida pelo que nos foi dado observar, julgamos que seria

35 UNE. Relatório da Diretoria. XVIII Congresso Nacional dos Estudantes. Belém, 1954-55, p. 28. Grifo
do original.
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mais acertado prever-se para a próxima gestão objetivos mais modestos,

mas que seriam um primeiro passo para a conquista de uma de nossas

reivindicações mais sentidas: a Editora Universitária. Sugerimos a

realização de um inquérito que permita à UNE organizar uma relação das

obras mais importantes e indispensáveis para os diversos cursos. Com essa

relação organizada poderíamos pleitear a impressão das mesmas pelo

Instituto Nacional do Livro que as venderia aos estudantes por preços

acessíveis.36

Em 1959, ocorreu seu 22º Congresso, no qual se discutiu, como parte dos “relatórios

da diretoria”, o “incentivo da campanha por uma editora da UNE”. Em 23 de julho37

de 1960, foram publicadas no jornal O Metropolitano as discussões das comissões

preparatórias para o 23º Congresso, dentre as quais, na seção “Problemas

econômicos e sociais”, item b, “Livro e todo e qualquer material didático”, consta:

A criação de uma Gráfica Editora Universitária da UNE resolveria, se não

totalmente, pelo menos amenisaria em grande parte, solução esta que se

nos apresentou como a mais indicada para o saneamento de tais

dificuldades.

Esta Gráfica Editora da UNE teria dentre as suas finalidades, as seguintes:

1. Venda exclusiva a estudante de nível superior de livros e

materiais inerentes a seu curso

2. Monopólio na importação de livros estrangeiros, a dólar

oficial, livros estes imprescindíveis aos estudantes

3. Impressão de jornais e revistas das UUEEs e DCEs

4. Aquisição de livros e materiais didáticos, diretamente, às

editoras e empresas nacionais para a cessão ao estudante a preços

ínfimos38

38 O Metropolitano. Rio de Janeiro, 23 de julho de 1960, p. 6-7. O Metropolitano foi um jornal
vinculado à UME, sediada no Rio de Janeiro. Com frequência era comercializado junto com o Diário
de Notícias. Ver BRUM, A. S. M. A Nouvelle Vague sob o ponto de vista do jornal O Metropolitano,
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 26, nº 51, jan./jun. 2013, p. 193.

37 Ver Universitários em congresso (mais de 700), Novos Rumos, p. 11. O jornal Novos Rumos foi
criado em 1959, a partir de uma reestruturação interna do PCB, e tinha uma proposta menos sectária
que seu antecessor, Voz Operária. Ver FERREIRA, J. Os comunistas e os Novos Rumos. In: XXVI
SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. São Paulo. jul 2011. Anais, p. 3-4.

36 UNE. Relatório da Diretoria. XVIII Congresso Nacional dos Estudantes. Belém, 1954-55, p. 29. Grifo
meu.

24



Mais do que uma gráfica e uma editora, o que as discussões propunham era uma

nova política do livro no Brasil, a partir das tentativas que ocorriam desde 1955,

como vimos acima, na qual os estudantes universitários teriam acesso facilitado por

subsídios, via UNE, às obras “imprescindíveis” de seus cursos. Sendo estas já

publicadas no país, caberia à editora a aquisição no atacado de exemplares para

venda aos estudantes; para o caso de o livro ser estrangeiro, a empresa teria

monopólio sobre sua importação — ainda que o documento não deixe claro se se

trataria de traduzir a obra ou revendê-la no idioma original.

A editora foi finalmente fundada, em 1962, na gestão de Aldo Arantes enquanto

presidente da UNE. Além das discussões que envolviam uma editora universitária,

constituiu um fato novo os estudantes organizados conseguirem, junto ao governo

federal, a verba necessária para tirar do papel o projeto. Nas Resoluções do

Conselho da UNE, publicadas para o Encontro Sobre Reforma Universitária, ainda

em 1962, dedicou-se um relatório com detalhes da negociação:

I - A União Nacional dos Estudantes receberá uma dotação orçamentária no

valor de Cr$ 10.000.000,0 (dez milhões de cruzeiros) para o fim específico

de instalação de uma Editora Universitária. De posse desta soma, a direção

da entidade iniciou entendimentos para a realização de seu plano editorial,

constatando, de início, a dificuldade em montar uma gráfica particular, de

sua exclusiva propriedade, com a quantia supracitada, por todos

considerada insuficiente. A esta época, os diretores da Gráfica Leal Ltda.,

empresa desta praça, propuseram-se aos diretores uma sociedade para

instalação de uma futura Gráfica-Editora de Cultura Popular que seria

formada por aquela firma e mais a UNE e alguns sindicatos do Estado da

Guanabara. A direção da entidade não considerou a solução satisfatória (…)

A UNE, então, em nome da Editora Universitária, adquiriu máquinas

daquela gráfica no valor de sete milhões de cruzeiros e as locou à mesma

gráfica contra uma prestação mensal, em dinheiro (…), instalações para a

Editora e prestação de serviços (…).39

Nota-se que, ao adquirir maquinário da gráfica para receber um aluguel, ao mesmo

tempo que garantia a confecção de suas publicações, a direção da UNE trabalhava

para garantir a viabilidade comercial de sua empreitada editorial. O segundo item do

39 UNE. Resoluções do Conselho da UNE. Encontro Sobre Reforma Universitária. Mar. 62, p. 33.
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relatório trata da nomeação para a direção da editora, além da divisão entre UNE e

UEEs em suas ações:

II - Feito e referendado o Contrato por ambas as partes, a UNE nomeou

para a direção da Editora Universitária o colega Carlos Diegues que, junto a

uma equipe por ele formada, vem dando prosseguimento às atividades de

instalação da Editora. A diretoria da UNE propôs que a Editora Universitária

se formasse como Sociedade Anônima em que a entidade máxima teria a

maior parte do capital (…), distribuindo as outras ações entre as UEEs de

todo o Brasil, em partes iguais. (…)40

Dividindo as ações, a UNE fez um esforço para viabilizar um fluxo constante de

dividendos entre as UEEs, uma vez consolidada a produção da editora. A seguir, a

definição do endereço da editora, que aparecerá em algumas das publicações que

comentaremos mais adiante, juntamente com seu plano de negócios, bem como o

tipo de materiais que buscará produzir:

III - A instalação da Editora em sua sede está se processando agora, feito o

plano financeiro que destacou verba especial para a montagem de seus

escritórios (três salas), à Rua Frei Caneca, 383. Esta instalação

compreende a compra de material básico e acessórios, mesas, máquinas

de escritório, arquivos etc. Para isto, técnicos já elaboraram um projeto que,

dentro de mais três ou quatro dias, começará a ser executado.

IV - O plano editorial da Editora está, também, em elaboração. Ele terá

como dados fundamentais três linhas de coleções: interesse universitário,

livro didático e cultura popular. Quanto ao primeiro, pretendemos publicar

obras de interesse para os estudantes superiores do país, obras sobre seus

problemas, suas entidades etc. Para iniciar este setor editorial, já estamos

em vias de assinar contrato com o professor Álvaro Vieira Pinto para a

publicação de seu trabalho sobre Reforma Universitária. Quanto ao

segundo, a equipe da Editora está fazendo uma pesquisa destinada a

localizar aqueles mais frágeis na deficiência didática de publicações. Cobrir

os vazios, pôr no mercado livros didáticos pelo menor preço possível e

assim por diante. (…) Quanto ao terceiro ponto, a Editora trabalhará em

relação íntima com o Centro Popular de Cultura da UNE, com o fito de

receber dele as indicações necessárias para o cumprimento de um

40 Ibid., p. 33.
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programa editorial que vise a difusão de uma cultura popular. Para a

realização de tal programa, a Editora Universitária contará com um

Conselho de Edição, de caráter consultivo, integrado por universitários de

reconhecido valor cultural, e que já está funcionando.41

Estes excertos deixam claro o tamanho do projeto e do planejamento de seu

alcance. Ao propor obras que abrangessem o mercado de didáticos, o público

universitário — alunos e professores — e a difusão de “cultura popular”, a Editora

Universitária interviria diretamente na maior parte das questões sobre as quais

teorizava em suas publicações, além de articular apoiadores que, embora

relativamente próximos à entidade, não possuíam origem estudantil — como é, de

forma geral, o caso dos membros do CPC, sobre o qual comentarei mais adiante.

Tal articulação se tornou possível a partir de um amálgama de condições. Algumas

num plano macro, em cujo desenvolvimento as instituições e agentes possuíam um

menor poder de intervenção; outras, num plano micro, com um grande poder de

agência. Dentre as últimas, destaco as mudanças proporcionadas pela eleição de

Aldo Arantes como presidente da UNE. Tal processo se deu, por sua vez, como

resultado da aproximação de setores da militância estudantil católica, em especial a

JUC , com grupos das esquerdas do período. Antes de entrarmos nos detalhes,

entretanto, cabe retomar alguns elementos de sua história.

2.2 Ascensão da JUC dentro do movimento estudantil brasileiro

A JUC surge como um braço da ACB . Num contexto de combate anticomunista e

anticapitalista por parte da Igreja Católica, sendo ambos os grupos difusores do

“ateísmo prático” , o Vaticano arregimenta uma colaboração entre o laicato e a42

hierarquia católica, com fins de se aproximar dos setores mais jovens da sociedade,

bem como do operariado. A isso se denominou Ação Católica e sua atuação foi

dividida em diversos países, sendo a ACB o caso brasileiro, fundada em 1935. Em43

46 se dá seu primeiro congresso no âmbito nacional, no qual novos braços são

43 Ibid., p. 210.
42 MATTOS, A. L .R .R., Uma história da UNE (1945-1964), p. 209.
41 UNE. Resoluções do Conselho da UNE. Encontro Sobre Reforma Universitária. Mar. 62, p. 33-4.
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criados. Dentre eles: JUC, JEC e JOC . Com o passar do tempo e uma consolidação

das organizações, a hierarquia da Igreja cede espaço para a atuação leiga, a qual

entra em contato com novas ideias de organização. O método “ver-julgar-agir” do

padre belga Joseph Cardjin, pautado na noção de que “os leigos católicos deveriam

conhecer a realidade, emitir juízos sobre a situação e atuar sobre os problemas

existentes” , despertou particular interesse no Brasil.44 45

A ação da JUC, pouco a pouco, acrescenta a seus objetivos missionários uma “ação

sobre as estruturas”. Estamos já nos anos 1950 e o contexto político nacional,46

sobretudo a exaltação do desenvolvimento do país, se tornaria tema de atenção da

juventude católica. Em 1954, num encontro nacional da JUC, a pauta central foi “O

universitário e a questão social”. Até o final da década, essa aproximação com as47

questões políticas apenas aumentaria suas proporções, inclusive com a adoção do

termo “engajamento”, com base nas ideias do pensador, também católico,

Emmanuel Mounier, e sob um “compromisso com a transformação da sociedade”,

entendida como desigual e injusta.48

Na virada para a década de 1960, a confluência entre a luta missionária e a luta

política, entre o engajamento e a espiritualidade, encontraria um ponto de encontro a

partir do desenvolvimento de um conceito: o “ideal histórico”, que surgiria no

Congresso de 10 anos da JUC, propondo “a síntese que unia a ação espiritual e

temporal em um mundo que deveria ser permanentemente construído pela ação do

homem, mas tendo em vista, sempre, a salvação das almas.” Assim, a luta por49

uma sociedade mais justa, por meio de intervenção direta em seu seio, passava a se

coadunar com o desafio da evangelização. O texto “Algumas diretivas de um ideal

49 O conceito de “ideal histórico” é complexo e corresponde a um dos eixos centrais nos quais José
Luiz Sigrist organiza sua análise da JUC. Em linhas gerais, refere-se a um o programa de ação na
sociedade que visava enfrentamento das questões nacionais sem que se deixasse de lado a
orientação bíblica. Ver A JUC no Brasil, p. 17.

48 Ibid.,, p. 212.
47 COSTA apud MATTOS, A. L. R. R., Op. cit., p. 212.
46 MATTOS, A. L .R .R., Op. cit., p. 211.

45 O foco prioritário na observação da realidade brasileira e seus problemas sociais, ainda que, ao
menos inicialmente, sem abrir mão da doutrina da Igreja como horizonte de ação, pode ser entendido
como o ponto de partida para a mudança de postura dos grupos católicos, que passam, já desde o
começo da década de 1950, a priorizar temas sociais em seus encontros. Para um detalhamento
desta transição, ver KORNIS, M. A. KORNIS, Mônica Almeida. Juventude Universitária Católica
(JUC). In: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, CPDOC/FGV. s.d.

44 MATTOS, A. L .R .R., Uma história da UNE (1945-1964), p. 211.

28



histórico cristão para o povo brasileiro”, do futuro assessor da UNE, Herbert José de

Souza, o Betinho, é um claro exemplo desta convergência, ao defender a reforma

agrária e o combate ao subdesenvolvimento.50

A opção pela atuação não apenas no campo espiritual aproximou os membros da

JUC do movimento estudantil brasileiro, que, à época, vivia suas próprias agitações

em relação aos debates em curso no país. Apesar de ser um grupo organizado

dentre os estudantes desde o final dos anos 40, foi apenas ao longo dos anos 50

que os jucistas definiram com clareza suas posições políticas, o que facilitou sua

ação junto a outros grupos leigos. Nas eleições para a presidência da UNE de 1956,

a chapa vencedora, de esquerda, contou com apoio formal de jucistas. Até o final51

dessa década, a JUC obteve sucesso em eleger membros seus como lideranças

políticas nos DCEs (Diretório Central dos Estudantes) de duas universidades

brasileiras: UFMG e PUC do Rio de Janeiro. Em julho de 1961, a JUC se aliou ao

PCB e lançou seu próprio candidato à presidência da UNE, Aldo Arantes, em eleição

realizada em seu XXIV Congresso, da qual se sagraria vencedora.52

A eleição de Arantes para a presidência da UNE, sob o ponto de vista da hierarquia

católica, marcou o ápice de uma aproximação indesejada. Jucistas e comunistas,

unidos, estavam à frente do principal movimento estudantil brasileiro e a Igreja, que

aos poucos se alarmava com a inserção de termos pouco hieráticos ao vocabulário

dos jucistas — “socialismo”, “revolução”, “luta armada”, “reforma agrária” etc. —, não

52 Cabe ressaltar, entretanto, que a “rápida radicalização” — nos termos de Scott Mainwaring — a
partir da qual membros da JUC passaram rapidamente a ocupar cargos de importância nas
organizações estudantis foi, por si só, resultado de uma estratégia de ação da organização, cujo foco
inicial estava antes em criar uma “elite acadêmica católica” capaz de se aproximar mais rapidamente
dessas organizações para, apenas depois, expandir sua atuação em número de membros. Ver
MAINWARING, Scott. A Igreja Católica e a política no Brasil (1916-1985), p. 84; REIS FILHO, D. A.;
RIDENTI, M. A vanguarda armada e as massas na revolução que não ocorreu. In: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS, Ciências Sociais, hoje.
(1987), p. 24; Sobre a estratégia de ação da JUC, ver BEOZZO, J. O., Cristãos na universidade e na
política, p. 65-66.

51 MATTOS, A. L. R. R., Op. cit., p. 214.

50 Creio que seja importante ressaltar que, apesar da paulatina aproximação com as causas vistas
como de interesse “do povo” — tratarei mais desta entidade adiante —, os membros da JUC eram,
em sua imensa maioria, de classe média, conforme MARTINS FILHO, J. R. O movimento estudantil
na conjuntura do golpe. In: TOLEDO, Caio Navarro. 1964: Visões críticas do golpe, p. 98.
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toleraria um encontro formal. Não havia evangelização possível numa ação conjunta

com comunistas. As reações seriam imediatas.53

Conforme explica André Mattos, dois artigos, apresentados durante o Conselho

Nacional da JUC, em 1961, marcam essa reação, oriunda tanto da ACB como da

CNBB . Um deles de autoria do Monsenhor Luciano Duarte, assessor da JUC em

Aracaju, e o outro uma resolução da Comissão Episcopal da ACB aprovada pelo

colegiado da CNBB. No que tange ao progressivo isolamento dos jucistas, o54

argumento usado pela hierarquia católica se concentra na noção de que estes, ao

optarem por priorizar a “ação sobre as estruturas”, estariam deixando de lado a

“ação missionária”, o que, em última instância, fez com que a Igreja se visse

distanciada das propostas de ação de seus próprios membros mais militantes, ainda

que laicos. Conforme o próprio Duarte:

Os cristãos que se jogam, com todo o ímpeto, numa ação sobre as

estruturas, e se esquecem ou deixam para depois a ação propriamente

evangelizadora, parecem pensar que, uma vez que nós tivermos um mundo

socialmente bem organizado, onde não haja mais miséria, onde se aplainem

as diferenças gritantes entre os opulentos e os despojados, então,

naturalmente, desabrochará o Reino de Deus.55

A oposição da hierarquia católica à ação dos jucistas, porém, não se deu apenas no

plano do debate teórico. Na mesma resolução da ACB já se estabelecia que a JUC

deveria abandonar sua atuação, inclusive o trabalho de alfabetização, junto aos

movimentos de cultura popular, Ligas Camponesas, MEB e sindicatos rurais , além56

de uma manifestação de rejeição aos jucistas que se inseriram nas organizações

estudantis. Já em 1962, a Comissão Episcopal proibiria todo jucista de concorrer a

56 Ibid., p. 226.
55 DUARTE, L. apud MATTOS, A. L. R. R., Op. cit., p. 224.
54 MATTOS, A. L. R. R., Uma história da UNE (1945-1964), p. 223.

53 Essa visão, de forma geral, não era compartilhada pelos estudantes que também eram membros da
JUC. Conforme demonstra Mária de Fátima Di Gregório em entrevistas realizadas com ex-jucistas,
uma dinâmica cristã e ao mesmo tempo revolucionária era por eles tida como possível. Ver O
movimento social da Juventude Universitária Católica na América Latina. In: I SEMINÁRIO
INTERNACIONAL HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE, .s.l., 2014. p. 1047.
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cargos nas organizações estudantis e partidos políticos, o que culminaria na

expulsão do próprio Aldo Arantes da JUC. 57

Seguindo o argumento de Mattos, no momento dessa cisão por parte da hierarquia

católica, a JUC, por suas posições diante das lutas da época, já era “abertamente

considerada como parte integrante dos esquerdistas e não dos católicos

democratas”. Assim, uma vez perdida a conexão com a hierarquia católica e com58

seus membros fortemente vinculados às lutas sociais, vislumbrou-se uma nova

organização, à qual se buscaria somar, inclusive, membros de outras vertentes das

esquerdas. A partir dessa movimentação se organizaria a AP , que já desde esse

momento renunciou a um viés religioso em sua atuação. Além disso, a aproximação

do movimento estudantil com o operário e o de camponeses, principalmente por

meio de sindicatos, e na contramão do que pretendia a hierarquia católica, se

intensificou. Sendo uma organização independente, a AP pôde estruturar-se a59

partir de sua base e sem a ingerência de outra instituição. Assim, retomou

rapidamente a aproximação jucista com o MEB e com as Ligas Camponesas, além

da UNE e do CPC.60

2.3 A situação na UNE

Maria de Lourdes Fávero, na introdução de seu trabalho A UNE em tempos de

autoritarismo, adverte:

É importante não superestimar as forças estudantis como autônomas e

portadoras de um projeto de mudanças, elas mesmas desvinculadas do

conjunto social, bem como não subestimá-las, considerando-as apenas

massa de manobra a serviço da “direita” ou da “esquerda” do País.61

61 A UNE em tempos de autoritarismo, p. 18.
60 MATTOS, A. L. R. R., Op. cit., p. 235.

59 Para uma leitura dos desdobramentos da AP a partir do período aqui abordado, ver RIDENTI, M.
Ação popular, cristianismo e marxismo. In: In: REIS, D. A..; RIDENTI, M. (Orgs.). História do
marxismo no Brasil, v. 5, p. 227-87.

58 MATTOS, A. L .R .R., Uma história da UNE (1945-1964), p. 227.

57 Cabe notar que a ação da JUC nesse período já contava com capilaridade razoável no território
brasileiro, estando presente, no ano de 1960, em cinquenta e duas cidades, conforme DI
GREGÓRIO, M. F. A., O movimento social da Juventude Universitária Católica na América Latina. In: I
SEMINÁRIO INTERNACIONAL HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE, .s.l., 2014, p. 1052.
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Pode-se aplicar esta ressalva, de modo geral, a todos que investigam o movimento

estudantil. Estudantes compõem, de maneira geral, um grupo diverso e contraditório,

pouco homogêneo, se se acrescentar ao quadro não só a sua origem, mas seus

interesses. Para o período que concerne a esta pesquisa, sobretudo, tal ressalva se

mostra particularmente relevante, pois trata-se de um período onde as lutas

estudantis estão em consonância com as de outros grupos. Lembremos que a AP

surge já tendo a presidência da UNE ocupada por Aldo Arantes, um de seus

membros. Sob essa gestão, uma postura clara de atuação foi prontamente definida:

“atuar revolucionariamente dentro da estrutura brasileira, visando a tomada do

poder, pela implementação de uma sociedade socialista.” Os primeiros anos da62

década de 1960 marcaram uma radicalização dentro do movimento estudantil

universitário, a qual não se daria de forma isolada, mas sim acompanhada de um

processo similar dentro das esquerdas brasileiras. Sob o ponto de vista do

movimento estudantil, isso foi resultado de um processo consolidado desde a

década anterior, nas palavras de João Roberto Martins Filho, uma “politização do

meio universitário” , a qual se deu, por sua vez, num contexto de intensa expansão:63

de 27 mil estudantes universitários em 1945, o Brasil passou a 93 mil em 1960.64

Com isso, as universidades se abrem à classe média e, conjuntamente, suas

organizações estudantis passam a ter representantes cujas pautas, ao menos em

parte, podem ser atreladas às organizações com público predominantemente

pertencente aos setores médios, como é o caso da já comentada JUC.

Ainda seguindo a pista deixada por Martins Filho, é com a expansão de vagas no

ensino superior — justamente na virada para a década de 1960 — que, pela

primeira vez, é possível falar em movimentos de massa dentro das universidades,

capazes de submergir os embates políticos estudantis com as pautas das lutas

populares, naquele momento muito mais radicalizadas. Porém, não se trata, como já

vimos, de uma aproximação exclusivamente em termos de discurso, mas de prática:

64 Ibid., p. 97.

63 O movimento estudantil na conjuntura do golpe. In: TOLEDO, Caio Navarro. 1964: Visões críticas
do golpe, p. 98.

62 AÇÃO POPULAR. Setor Universitário da AP. Informe nº 5 (12 dez. 1963). In: MATTOS, A. L. R. R.,
Uma história da UNE (1945-1964), p. 236.
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além de entender qual o estado das lutas populares tratava-se, sobretudo, de inserir

os estudantes na luta objetiva pela transformação social.

Um exemplo de caso em que a UNE mergulha no processo político é o da

Campanha da Legalidade, em apoio à mobilização legalista capitaneada pelo então

governador Leonel Brizola a partir do Rio Grande do Sul, a fim de garantir a posse

de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Após a decretação de uma

greve, a direção da UNE transfere sua sede para o mesmo estado, uma clara

convergência entre o movimento estudantil universitário e o campo mais abrangente

das esquerdas. A necessidade de ação num momento de grave crise política65

permite à UNE tomar posição e produzir uma série de documentos com programas

de ação, cada um elaborado por uma área específica da entidade. Um dos

resultados mais relevantes é o texto “O que a União Nacional dos Estudantes espera

de Jango”, publicado na revista Movimento em 2 de setembro de 1961:66

1. Um Governo Popular firme e decidido a atender os interesses das classes

trabalhadoras, apoiando-se em suas reivindicações e em sua luta pela

Justiça Social.

2. Um Governo apoiando-se não em grupos econômicos e na burguesia

internacional, mas no povo brasileiro que o garantiu e o garantirá no

exercício pleno de seus direitos presidenciáveis.

3. Governo livre trabalhando por um Brasil livre da pressão dos grupos

internacionais, do colonialismo, por um Brasil soberano e autodeterminado.

4. Governo de liderança na América Latina comandando a luta pela

autodeterminação dos povos em apoio ao bloco neutralista.

66 A revista Movimento foi um periódico publicado pela UNE entre os anos de 1962 e 63, exceção feita
à edição aqui analisada, de 1961 e em si mesma já denominada “edição especial”. Para uma análise
pormenorizada — número a número, inclusive — da revista, ver TORRES, C. M. R.; NASCIMENTO,
M. I. M. A revista Movimento da UNE como objeto e fonte para a História da Educação brasileira.
Cadernos de História da Educação, 2021, v. 20, p. 1-16.

65 Esta convergência de lutas entre estudantes e forças de esquerda não surge, logicamente, de
forma abrupta, a partir de um único evento, mas como resultado de um processo que se construía
desde meados dos anos 1950. As greves dos bondes de 1956, no Rio de Janeiro, e de 1958, em São
Paulo, ainda pouco estudadas, são exemplos de uniões entre estudantes e operários, o que sem
dúvida possibilitou aos primeiros adquirir uma nova experiência de luta política, englobando táticas e
posturas novas a seu movimento.
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5. Governo de consolidação das conquistas nacionalistas, Petrobrás, defesa

das riquezas minerais, proibição da remessa de lucros, lei antitruste,

industrialização do país.

6. Governo de unidade econômica nacional, impedindo a exploração

regional, o colonialismo interno.

7. Governo da justiça social e da coibição do abuso econômico de grupos e

classes; da planificação e do desenvolvimento, contribuindo para a justa

distribuição da renda nacional; garantindo ainda o direito de greve, a

participação dos lucros e a cogestão operária.

8. Governo que torne efetiva a reforma agrária, exigência de justiça para

milhões de camponeses explorados em seus direitos fundamentais.

9. Governo que leve, custe o que custar, até o fim o seu mandato

governamental em defesa intransigente dos sagrados direitos do povo e da

nação.

A UNE só tem um compromisso: lutar pelo povo e pelo Brasil!67

Creio que seja importante apontar para o fato de que essa relação de demandas

ante um possível novo governo foi redigida cerca de seis meses antes das já citadas

“Resoluções do Conselho da UNE”, de março de 1962. Sendo, evidentemente,

documentos com propósitos bastante distintos, seria um tanto descabida uma

comparação direta entre o conteúdo, ou mesmo o tom, de ambos. Entretanto, me

parece possível apontar para uma mudança de postura que acompanha, de certa

forma, os desdobramentos políticos do país: se nas demandas a Jango ficam claras

as expectativas da UNE em relação ao que um novo governo teria de realizar para

ter o apoio da entidade, nas resoluções não apenas essas expectativas (em parte,

ao menos) estão num horizonte bem próximo de exercício, quanto passa a ser

possível conceber maneiras práticas de intervenção via a publicação de materiais: o

esforço para tirar a Editora Universitária do papel pode ser lido, portanto, como uma

empreitada sobretudo política.

67 UNE, O que a União Nacional dos Estudantes espera de Jango, Movimento, Rio de Janeiro, 2 set.
1961. Edição Especial “A UNE e o golpe”. p. 26.. Grifo do original.
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A partir da Campanha da Legalidade, a UNE se consolida como uma das forças no

arco das esquerdas. Uma série de outros documentos é produzida. Na “Declaração68

de Porto Alegre”, por exemplo, redigida dias depois da lista de demandas — ainda

que publicada no mesmo veículo —, o tom é mais enfático: “estamos ao lado dos

operários, dos camponeses, das forças armadas progressistas, de todas as classes

revolucionárias brasileiras, para que, juntos, pressionemos às últimas

consequências, até que essas aspirações estejam realizadas”.69

Com a confirmação da posse de Jango, a aproximação entre governo federal e UNE

se enraíza, numa relação que se mostrou benéfica a ambos: da parte dos

estudantes pelo acesso que obtêm ao Ministério da Educação; e, da parte de Jango,

pela capacidade de articulação e mobilização que a UNE representou. Uma outra70

pauta dos estudantes que se mostrava mais restrita em termos de seu alcance —

porém que foi marcante na maneira pela qual o campo estudantil deslocaria seu

enfoque para as convergências com operários e camponeses, e que deixaria

bastante evidente esse grau de aproximação entre governo Jango e UNE — foi a

luta pela reforma universitária, desdobramento das discussões acerca de como

aprimorar o ensino superior no Brasil.

O I Seminário de Reforma de Ensino, promovido pela UNE em 1957, é considerado

por Fávero o ponto de partida das discussões pela reforma universitária. Ainda em71

seus princípios, os debates ali ocorridos seriam vistos pelos próprios estudantes,

apenas quatro anos depois, como permeados por uma denotação “parcelada” e

“imediatista”. Entretanto, é a partir deste seminário que as discussões sobre uma72

transformação mais estrutural do ensino no Brasil ganham corpo. A partir de 1959, o

eixo central das discussões da reforma universitária se concentrou na Lei de

72 Ibid., p. 37.
71 FÁVERO, M. L .A., A UNE em tempos de autoritarismo, p. 37.

70 De acordo com Helgio Trindade, tal consolidação se torna possível graças ao papel da UNE
justamente na Campanha da Legalidade. Ver A Legalidade e o Movimento Estudantil Brasileiro. Anos
90, Porto Alegre, 2011, v. 18, n. 33., p. 129–164.

69 UNE, Declaração de Porto Alegre. Movimento, Rio de Janeiro, 2 set. 1961. Edição Especial “A UNE
e o golpe”, p. 5-6.

68 Para uma análise específica da atuação da UNE durante a Campanha da Legalidade, o que inclui
todos os documentos publicados, a relação com a UEE do Rio Grande do Sul e os contatos diretos
entre as lideranças da entidade e Brizola, ver TRINDADE, H. A Legalidade e o Movimento Estudantil
Brasileiro. Anos 90, Porto Alegre, 2011, v. 18, n. 33, p. 129–164.
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Diretrizes e Bases (LDB), o que inevitavelmente obrigou a inclusão de uma análise

da situação em outros campos, externos à universidade, para que se pudesse

propor uma reforma de fato ampla.73

Ainda em 1959, a UNE saiu em campanha contra o Projeto de Diretrizes e Bases

para a Educação Nacional, que, apesar de ser ainda da década anterior, retornava

nesse momento à discussão dos parlamentares brasileiros. Carlos Lacerda, então

deputado distrital, propôs uma alteração ao projeto, posteriormente apelidada de

“Substitutivo Lacerda”, a partir da qual uma parte das verbas do Estado brasileiro

voltadas à educação deveriam ser repassadas a instituições privadas de ensino. A

polêmica foi imensa e a UNE se alinhou aos grupos, à esquerda, que defendiam a

prioridade do ensino público sobre o privado. Além de mero apoio, o que os debates

promovidos pelos estudantes fazem é promover suas próprias ideias sobre como a

lei deveria respaldar o ensino público no Brasil.

Nota-se que as lutas nas quais os estudantes universitários, por meio da UNE, se

engajaram entre o final dos anos 1950 e o começo dos 60, compuseram um

amálgama de pautas bastante numerosas, as quais andavam de mãos dadas com

as demandas de outras entidades e movimentos. Em outras palavras, uma

convergência em torno do desejo de transformação social no país, de modernização

e combate às forças tidas como mantenedoras de um atraso ao desenvolvimento.

No campo do ensino superior — naturalmente aquele no qual a UNE possuía o

vínculo mais imediato —, a modernização almejada se derivou em diversas pautas à

medida que, conforme apontei anteriormente, o próprio número de vagas nas

universidades se expandiu em ritmo vertiginoso. E, conforme demonstra Fávero, a

própria criação de uma dessas universidades seria o auge desse processo:

O movimento pela modernização do ensino superior no Brasil, embora se

faça sentir a partir de então, vai atingir seu ápice com a criação da

73 A tramitação da LDB ocorria no Legislativo desde a promulgação da Constituição de 1946 e a
obrigatoriedade imposta à União quanto a "traçar as diretrizes da educação nacional" se faz presente
desde a Constituição de 1935, ainda que no período entre 1937 e 46 o capítulo sobre o tema tenha
sido revogado, em função da Constituição do Estado Novo. Para um detalhamento das discussões
parlamentares sobre a LDB, ver MONTALVÃO, S. A LDB de 1961: apontamentos para uma história
política da educação. Mosaico, 2010, v. 2, n. 3, p. 21–39; e MACHADO, M. C. M.; MELO, C. S.. O
debate acerca do ensino público nas discussões sobre a lei de diretrizes e bases da educação
nacional (1961). Educação e Fronteiras, 2012, v. 2, n. 4, p. 62–79.
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Universidade de Brasília (UnB). Instituída por meio da Lei nº 3.998, de 15 de

dezembro de 1961, a UnB surge não apenas como a mais moderna

universidade do país naquele período, mas como um divisor de águas na

história das instituições universitárias, quer por suas finalidades, quer por

sua organização institucional (…)74

O ímpeto de transformar o ensino superior no Brasil rapidamente ganharia uma lista

de demandas, uma verdadeira agenda para a modernização que incluía uma série

de pautas objetivas quanto à gestão das universidades — “a) autonomia

universitária; b) participação dos corpos docente e discente na administração

universitária, através de critério de proporcionalidade representativa; c) adoção do

regime de trabalho em tempo integral para docentes; d) ampliação da oferta de

vagas nas escolas públicas; e) flexibilidade na organização de currículos” —, a75

partir das quais o que se dominava por “reforma universitária” passaria a ganhar

elementos de intervenção objetiva na sociedade. Todas estas pautas trazem

consigo, também, elementos de uma aproximação do movimento estudantil com

intelectuais brasileiros concentrados sobre o tema da educação — aproximação

essa que não se deu apenas em termos de afinidades ideológicas, mas também de

atividades práticas.

Um nome inescapável para as reflexões acerca da reforma universitária é o de

Álvaro Vieira Pinto. Intelectual cuja trajetória no ISEB conta com vasta bibliografia —

tanto própria quanto de comentadores —, Vieira Pinto, em princípios da década de

1960, proferiu conferências sobre o tema da reforma. Uma delas, em Belo Horizonte,

chamaria a atenção da UNE, que o consultou a respeito de transformá-la em uma

publicação escrita, tendo em vista a gráfica adquirida pela entidade havia pouco

tempo. O resultado foi A questão da reforma universitária, primeiro livro da

recém-nascida Editora Universitária da UNE, impresso já em 1962.

Comentarei os aspectos editoriais e paratextuais da obra no subcapítulo seguinte.

Por ora, cabe ressaltar os elementos de convergência, até mesmo de sobreposição,

entre as pautas relacionadas à modernização do ensino superior e aquelas das

75 Ibid., p. 29.

74 FÁVERO, M. L. A. A universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968. Educar
em Revista, 2006, n. 28, p. 29.
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“reformas de base”, ao menos conforme a versão proposta por Vieira Pinto. Nas

palavras de Dermeval Saviani:

A Questão da Universidade constituiu, embora de forma serena e refletida,

um libelo, de certo modo violento ao elitismo, conservadorismo, arcaísmo e

alienação das estruturas universitárias a serviço da dependência cultural

imposta pelos interesses dos grupos que dominavam economicamente e,

por consequência, impunham seu poder ao conjunto da sociedade. Escrito

em 1961, situou-se no bojo do processo que então se caracterizava como

pré-revolucionário. (…). Álvaro Vieira Pinto se posicionou resolutamente ao

lado das forças revolucionárias e foi à luz dessa posição, filosoficamente

fundada na perspectiva da dialética social, que ele desenvolveu as reflexões

agudas, lúcidas e penetrantes sobre a questão da reforma universitária

como uma dentre as diversas reformas de base pelas quais lutavam as

forças progressistas naquele momento da vida do País.76

O elemento de sobreposição, bem como sua justificativa, é verificável logo no

começo do texto:

É neste sentido que se estabelece no presente momento o problema da

reforma da universidade: trata-se de transformá-la não na superfície, não na

superestrutura pedagógica, no cerimonial didático, nas qualificações

jurídicas, no enriquecimento de recursos financeiros, no aprimoramento das

instalações materiais levadas às vezes à suntuosidade, pois tudo isto, agora

se compreende, por mais útil que seja é secundário. Trata-se de

transformá-la na essência, isto é, de fazê-la deixar de ser um centro

distribuidor da alienação cultural do país, para convertê-la no mais eficaz

instrumento de criação de nova consciência estudantil direta e

exclusivamente interessada em modificar a estrutura social antiga e injusta,

substituindo-a por outra humana e livre.77

Uma vez reformada, a estrutura universitária brasileira passaria a ser, portanto, mais

uma das forças a operar em prol da transformação das estruturas do país. Para

tanto, porém, não bastaria modificar as condições da universidade para aqueles que

já estão nela, mas entender quem está excluído e por quê, na busca por formas de

viabilizar também o seu acesso. Tratava-se, portanto, de um programa de

77 VIEIRA PINTO, Á., A questão da universidade, p. 17.

76 SAVIANI, D. Álvaro Borges Vieira Pinto. In: In: FÁVERO, M. L. A.; BRITTO, J. M. (Orgs.). Dicionário
de educadores no Brasil, p. 54.
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democratização ativa do ensino superior, o qual demandaria dos estudantes

universitários a crítica de suas próprias condições:

Para nós, a pergunta inicial justa consiste em indagar “para quem?” é

preciso fazer a reforma da universidade. Só depois dela respondida adquire

sentido passar à pergunta imediata: “que universidade” se deve instituir. Por

fim, no terceiro momento tem cabimento indagar “como organizá-la”. Eis aí

delineada a marcha da nossa reflexão teórica sobre o assunto.78

Dentro da UNE, o tema da reforma universitária, conforme vimos, levou a discussões

sobre quais estratégias de ação seriam as mais apropriadas. Os objetivos estavam

definidos: autonomia universitária, expansão de vagas, liberdade de cátedra,

participação discente e docente nas decisões administrativas etc. Restava a

definição de medidas práticas. E já em 1962 um plano de ação foi tirado do papel,

com o intuito de levar uma proposta de que todas as universidades públicas

tivessem um terço de representação discente. Conforme relata Arthur Poerner:

A ação concreta dos estudantes pela Reforma Universitária se iniciou ainda

na gestão de Aldo Arantes, mediante a exigência de participação, com

direito a voto, nos órgãos colegiados de administração da universidade.

Congregação, Conselho Universitário e Conselhos Técnicos. Essa

participação era reivindicada na base de um terço (…) e deveria ser

regulamentada pelos estatutos das faculdades e universidades, uma vez

que já estava assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional.79

Diante da recusa de praticamente todas as instituições — com exceção da UFPR —

em aceitar a divisão de poder, uma greve geral estudantil foi decretada pela UNE,

paralisando as atividades na maioria das universidades públicas brasileiras. A

decisão por greve foi resultado de uma tentativa de pressionar o governo federal

cujos métodos incluíram, por exemplo, a criação da “UNE Volante”, na qual

dirigentes da entidade percorriam escolas e universidades brasileiras, organizando

discussões em defesa da reforma. Ainda sobre a greve, a prolongada paralisação

das atividades fez com que o próprio Conselho Federal de Educação resolvesse

intervir e a UNE, em meio a uma mudança de sua própria gestão — o mandato de

79 POERNER, A. J., O poder jovem, p. 182.
78 VIEIRA PINTO, Á., A questão da universidade, p. 51. Grifo do autor.

39



Aldo Arantes (1961-62) se encerrara, sendo substituído por Vinicius Caldeira Brant

(1963-64) —, e com as repercussões do movimento indo além, de certa forma, do

que a entidade tinha condições de controlar, decidiu suspendê-lo.80

***

No início da década de 1960, o ímpeto de ação para além das fronteiras internas do

movimento estudantil fez com que a UNE se valesse das discussões que ela mesma

promovia, desde a década anterior, para buscar formas de democratizar a estrutura

universitária brasileira que, ao mesmo tempo, crescia rapidamente. A expansão do

ensino superior, por sua vez, resultou num aumento extraordinário no número de

estudantes oriundos dos setores médios da população, os quais tinham histórico de

demandas e organização consideravelmente distintos dos grupos mais vinculados à

elite que compunham o meio universitário até então. Uma dentre tais organizações,

a JUC passou por um processo de radicalização de sua militância, a qual, ainda que

nunca se desarticulando completamente do proselitismo católico, acabaria cada vez

mais se voltando à luta pelas reformas e mudança social, até ser expulsa pela

própria Igreja. Mudou de nome, tornando-se a AP, porém levaria consigo tanto a

defesa do combate às forças tidas como obstáculos ao desenvolvimento do país,

quanto a capilaridade que possuía nos campos estudantil e universitário. Uma vez

na presidência da UNE, com a eleição de Aldo Arantes, cada vez mais teve-se a

certeza de que os diagnósticos sobre o país — elaborados por meio da interlocução

com a intelectualidade mais à esquerda — estavam corretos e de que chegava a

hora de intervir. Se parte da modernização necessária ao país passava pela

modernização do ensino e pela democratização das universidades, cabia à UNE

tocar sua parte do processo e lutar por representação discente na burocracia,

expansão do número de vagas, acesso dos setores mais pobres, estabilidade

docente e, dentre outras pautas, intermediar aquisição e importação de livros

voltados ao público estudantil. Além de, por que não?, editar seus próprios livros.

80 Há uma curta menção à reforma universitária em Cultura posta em questão, lida como conflito
geracional entre os estudantes e seus professores (ver GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 6.).
Para uma leitura bastante minuciosa de todo o contexto histórico em torno da reforma universitária,
bem como de seus desdobramentos dentro da UNE, ver SANTANA, F. A. Movimento estudantil e
ensino superior no Brasil.
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2.4 A Editora Universitária em atividade

Em maio de 1962, como vimos, a Editora Universitária publicou seu primeiro livro: A

questão da universidade, de Álvaro Vieira Pinto. Por não contar com uma ficha

técnica — inclusive sendo necessário deduzir a data de publicação por documentos

externos ao livro, como notícias de jornal à época — a obra traz poucas81

informações sobre seu próprio processo de desenvolvimento. O único nome citado,

além do autor e da própria editora, é o do capista: Rogério Duarte.82

Outra informação presente no livro é a de que ele é o primeiro volume dos

“Cadernos universitários”, uma evidência preliminar de que publicações seriam

divididas em coleções. A questão da universidade conta com uma “Nota inicial”, de

autoria anônima, na qual se explica a razão de ser da editora:

“A Questão da Universidade”, do Professor Álvaro Vieira, Catedrático da

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, é o primeiro livro

da Editora Universitária. É, por conseguinte, uma estreia — que define e

caracteriza a estreante: uma editora de livros universitários preocupados

com os problemas da sociedade em que nasceram e vivem — e cônscios

de que, exigentes de solução, esses problemas demandam também,

necessariamente, estudo e análise.83

Na quarta capa apresenta-se um release curioso, com três parágrafos curtos, um

dedicado ao livro, em si — elemento normal para este tipo de texto —, outro84

voltado a uma autopromoção da UNE, enquanto entidade comprometida com o

processo político, e um último comentando o lançamento da própria editora:

84 Genette demonstra como o release é um paratexto comum no mercado editorial — europeu, ao
menos — desde o início do século XX. Há toda uma trajetória própria — quiçá uma história — do
release enquanto elemento constituinte de um livro, inicialmente concebido como impressão à parte
voltada apenas a críticos, para em seguida ser disponibilizada a todos e, numa etapa seguinte,
passar a ser paratexto integrante da obra. Em todos os casos citados, entretanto, trata-se de um
esforço de divulgação da própria obra que, quando muito, contextualiza minimamente a biografia do
autor. Não há relatos de promoção das entidades por trás da publicação, ou mesmo da editora —
casos presentes no livro de Vieira Pinto. O único exemplo próximo em Genette é o caso do “manifesto
de coleção” (p. 29), a partir do qual anuncia-se, ao mesmo tempo, um novo título e a nova coleção
que ele inaugura. Ver GENETTE, G., Paratextos editoriais, p. 97-105.

83 VIEIRA PINTO, Á., A questão da universidade, p. 5.
82 Ver figura 3.

81 Ver UNE lança o primeiro livro: “A questão da universidade”. Última hora. Rio de Janeiro, 23 abr.
1962, 3º cad. p. 3; SALLES, H. Roteiro da literatura no Brasil. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 9 maio
1962. Cad. B.  p. 4.
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Com o livro “A Questão da Universidade”, do professor Álvaro Vieira Pinto, a

Editora Universitária, da União Nacional dos Estudantes, está apresentada

ao público. O livro é o melhor cartão de apresentação que a Editora poderia

conseguir.

O livro tem, além de objetivos intrínsecos óbvios, o significado de uma

comemoração dos vinte e cinco anos de existência da União Nacional dos

Estudantes. Dos vinte e cinco anos de resistência democrática.

Quanto à Editora Universitária, estreante, sua intenção: “livros à mão cheia”.

Se possível. E o certo: para isso, a Editora esgotará todos os modos de

esforço existentes e inventáveis.85

Resultado de um processo que, conforme demonstrei, vem desde os anos 1950, a

publicação de A questão da universidade foi, sob o ponto de vista da editora, um

ponto de partida para um projeto editorial de amplo alcance. Além da própria escolha

de Vieira Pinto, pensador estabelecido nos campos intelectual e político brasileiros,

para “inaugurar” a editora, um outro fator que evidencia um projeto editorial de maior

duração é a semelhança do formato para as edições subsequentes.

O passo seguinte foi a publicação do segundo livro A questão da remessa de lucros,

ainda em 1962. De autoria coletiva — constam na capa Aristoteles Moura, Barbosa86

Lima Sobrinho, Francisco Mangabeira, Roland Corbisier e Sérgio Magalhães — o

livro conta com basicamente as mesmas informações técnicas do caso de Vieira

Pinto. A única adição é a informação “Cadernos Políticos - 1 - 1962”, abaixo do

nome de Rogério Duarte, outra evidência da divisão das publicações futuras em

coleções. Além disso, os livros não possuem introdução por parte da editora,

86 Como o título do livro indica, no começo da década de 1960 a economia brasileira tinha um
problema de saída excessiva de recursos, resultado da expansão da dívida externa combinada com a
forte entrada de recursos estrangeiros desde, pelo menos, o final do governo Kubitschek. Com a
redução da capacidade do país de criar divisas, começou-se a discutir a ideia de limitar remessas de
lucros e dividendos ao exterior. Rapidamente ganhando tração nas propostas econômicas à
esquerda, a pauta da remessa de lucros se tornaria parte das “reformas de base” do governo Jango
— ainda que, na tentativa de implantação posterior do Plano Trienal, tenha sido descartada nas
negociações. Para uma análise específica da lei e seus desdobramentos, ver LOUREIRO, F. P. A
aprovação da lei de limitação de remessa de lucros no governo Goulart e o empresariado nacional e
estrangeiro (1961-1964). Revista Brasileira de História, 2016, v. 36, p. 155-77. Em Cultura posta em
questão, a pauta da remessa de lucros é listada como uma fundamental dentre as reformas
econômicas necessárias no país, porém, como a maior parte delas, deturpada em seu real impacto,
pela imprensa. Ver GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 9.

85 VIEIRA PINTO, Á., A questão da universidade, [quarta capa].
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tampouco qualquer informação sobre a coleção em si. Na quarta capa, apenas um

curto poema, sem autor declarado:

e saber se o capital estrangeiro

é necessário ao Brasil

ou se o Brasil

é necessário ao capital estrangeiro87

87 CORBISIER, R. et al. A questão da remessa de lucros, [quarta capa]. Ver figura 4.
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Os livros possuem um projeto gráfico padrão para toda a coleção, além de uma

composição similar à dos Cadernos do Povo Brasileiro — publicação da editora88

Civilização Brasileira cujo desenvolvimento e comercialização, inclusive, contaria

com a participação de Vieira Pinto, da UNE e do CPC. Um sucesso comercial,89

conforme explica Angélica Lovatto:

Publicados de 1962 a 64, estima-se que a tiragem total de seus exemplares

tenha ultrapassado a impressionante marca de um milhão de exemplares.

Aliada ao formato de bolso, que possibilitava a divulgação de mão-em-mão,

é bem possível que essa marca tenha sido potencialmente multiplicada. O

instigante tema do número 4, Por que os ricos não fazem greve?, escrito por

89 LOVATTO, A. Ênio Silveira e os Cadernos do Povo Brasileiro: nacionalismo e imperialismo nos
anos 1960.” IV SIMPÓSIO LUTAS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA, GT 8: Marx e marxismos
latino-americanos. 14-17 set. 2010 Anais. Londrina, p. 91.

88 A composição de um livro consiste na “escolha dos caracteres e de sua diagramação”; é o que
transforma, portanto, texto em livro. Conforme GENETTE, G. Paratextos editoriais, p. 36.
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Álvaro Vieira Pinto, atingiu — sozinho — a marca de 100 mil exemplares

vendidos.90

Outra semelhança é a de serem livros curtos. Nenhuma das três obras —

considerando até mesmo o caso de Cultura posta em questão a partir da edição

corrente de 1965 — tem mais de 170 páginas. Sendo obras pensadas para

divulgação, isto é, trabalhos voltados para a introdução do leitor aos debates sobre

um tema para o qual se pressupõe que ele tenha pouco conhecimento — um público

não universitário, portanto —, uma eventual opção por textos de maior fôlego

tenderia a afastar os leitores, seja pelo aumento no custo gráfico do livro,

inevitavelmente repassado ao preço de capa, seja por uma complexidade

demasiada para o leitor médio. Diferentemente, entretanto, dos Cadernos, os livros

da Editora Universitária possuem dimensões padrão em relação às publicações

comerciais da época (148mm x 200mm). Quanto à tiragem, uma lacuna importante:

não encontrei, até o momento, informações a esse respeito.

Outras publicações, no campo da poesia de cordel, fizeram parte do catálogo da

Editora Universitária até o ano de 1964. Destacamos três: de Ferreira Gullar, João

Boa-Morte: Cabra Marcado para Morrer e Quem matou Aparecida?; de Reinaldo

Jardim, Safadeza do diabo com a morte do coronel. São obras de composição91

mais simples, afinal são constituídas de poemas de algumas páginas, cujo enfoque

era a venda a um valor módico. No “Relatório do Centro Popular de Cultura”, é

descrita a venda de “folhetos de feira”, sendo o mais bem sucedido justamente o de

Gullar, ainda que a ideia de comercializá-los diretamente em praça pública tenha

gerado reações por parte do governo estadual:

João Boa-Morte foi vendido em vários estados. Na Guanabara, grupos do

CPC venderam na porta da Central do Brasil, lendo trechos do poema para

um grande número de pessoas, na sua maioria operários. Em duas horas

venderam-se mais de trezentos exemplares. Esse tipo de venda foi sustado

devido à intervenção da polícia, que prendeu os vendedores e os folhetos.

91 Não encontrei, até o momento, um levantamento de todas as publicações em cordel feitas pela
Editora Universitária. Com certeza há outras. As três destacadas são as que obtive uma cópia,
conforme as figuras 5, 6 e 7. Thaís Leão Vieira, por exemplo, analisou o caso de duas obras de Félix
de Athaíde: As extraordinárias aventuras de Zé Fominha e O homem que engoliu um carro. Ver
VIEIRA, T. L. Vianinha no Centro Popular de Cultura.

90 Ibid., p. 94.
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Deu também bons resultados a venda, pelo CPC de Niterói, na estação das

barcas daquela cidade, dos demais folhetos.92

João Boa-Morte é também, como informa o mesmo relatório, a primeira publicação

editorial do “CPC da UNE”. Há um desencontro neste sentido entre o que informa o93

relatório e os peritextos incluídos na edição de A questão da universidade, de Vieira

Pinto: ambos são assumidos como a publicação de estreia da editora. Com bases

nas datas contidas nos próprios documentos, entretanto, o livro de Vieira Pinto

aparenta ter surgido primeiro, ainda que por dois meses de diferença, sendo de

maio, enquanto o cordel de Gullar data de julho de 1962.94

94 É importante ressaltar que em João Boa-Morte em si não foi inserida a data. Obtive esta informação
em CPC. Relatório do Centro Popular de Cultura. In: BARCELLOS, Jalusa. CPC da UNE. p. 450.

93 Ibid., p. 450.
92 CPC. Relatório do Centro Popular de Cultura. In: BARCELLOS, Jalusa. CPC da UNE, p. 450.
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O “Relatório do Centro Popular de Cultura” traz também informações importantes

sobre a tiragem dos cordéis. Sabemos por meio dele que João Boa-Morte teve em

sua primeira impressão, na data informada acima, 5 mil exemplares produzidos,

vendidos a Cr$ 50,00 cada. Já em novembro é elaborada uma nova edição, agora

com 10 mil exemplares, vendidos a Cr$ 20,00. Além disso, o relatório informa95

sobre uma parceria com a Editora Civilização Brasileira, para a organização da

coleção Violão de Rua como “volume extra” dos Cadernos do Povo Brasileiro. Os96

dois exemplares dessa coleção mantiveram não apenas o projeto gráfico dos

Cadernos, como também os números ambiciosos de tiragem, segundo os dados

levantados por Lovatto: 10 mil exemplares cada.

Em 1963, outros três cordéis foram lançados: Aventuras de Zé Fominha, de Félix de

Athaíde; As safadezas do diabo com a mulher do coronel, de Reinaldo Jardim; e

Quem matou Aparecida?, de Ferreira Gullar. Para cada um, 5 mil exemplares. Preço

de venda de Cr$ 50,00. Analisando o conjunto dos cordéis encontrados até o

momento — e levando-se em conta também seus peritextos — notamos alguns

padrões. Todas as capas foram impressas em fundo branco com monocromia

vermelha, bem como em papel de mesma gramatura das páginas internas.

Aproximavam-se de panfletos, como o próprio “Relatório do Centro Popular de

Cultura” aponta, e portanto deveriam ser manuseados e armazenados com

facilidade, além de terem um custo final ao público bastante reduzido. Em todos,97

da parte superior para a inferior, constam: nome do autor; título e subtítulo, caso

haja, do poema; uma ilustração, que remete à xilogravura; e os nomes, tanto do

CPC, quanto da Editora Universitária. Compõe-se, assim, um estilo baseado na

literatura de cordel que circulava pelo Nordeste brasileiro, acrescido de informações

97 O simples fato de serem obras vendidas diretamente ao público final, sem o intermédio de lojas ou
livrarias, contribui para um preço baixo.

96 Como aparece já no primeiro parágrafo da introdução ao terceiro volume da coleção Violão de rua,
a criação da coleção “configura também mais uma realização na linha do atual programa do Centro
Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes”. FÉLIX, M. Coleção Violão de Rua: Nota
introdutória — Vol. III. In: HOLLANDA, H. B. Impressões de viagem, p. 169.

95 Como só obtive um exemplar do cordel (ver figura 5) , é impossível saber se esta “nova edição”
trazia alguma alteração em relação à anterior, além do preço 60% menor. Sobre os números de
tiragem e preço de capa, ver CPC. Relatório do Centro Popular de Cultura. In: BARCELLOS, Jalusa.
CPC da UNE, p. 441-56. Apenas a título de comparação: adiante, no relatório, cita-se o caso de uma
outra coleção editada pelo CPC e pela Editora Universitária, denominada Reportagens. Inicialmente
contava com 3 livros, todos com tiragens de 10 mil exemplares, e vendidos a Cr$ 300,00 cada.
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mais detalhadas sobre quem está por trás daquela publicação, tanto em termos de

edição quanto de autoria — ambos elementos em geral ausentes nesse tipo de

literatura. Não se padronizou, contudo, a diagramação, tendo cada caso suas98

peculiaridades: em Quem matou Aparecida?, todo o texto está em caixa alta; em As

safadezas etc., o nome do autor consta em caixa baixa; em João Boa-Morte, todo o

texto está apenas com iniciais em caixa alta. Há divergências também quanto aos99

nomes das instituições: nas duas obras de Gullar se verifica “Editora Universitária” e

“Centro Popular de Cultura da UNE”, enquanto na de Jardim, “Centro Popular de

Cultura” e “Editora Universitária da União Nacional dos Estudantes”. De certa forma,

tanto CPC quanto a Editora Universitária eram, sob a perspectiva da editora, partes

integrantes da UNE.

A capa de João Boa-Morte é a única dos três que conta com o símbolo da Editora

Universitária — o mesmo, aliás, que aparece em A questão da universidade e A

questão da remessa de lucros —, porém não com a mesmo destaque e tamanho,

uma vez que, se no caso do cordel ela apenas complementa o nome da editora,

vindo logo em seguida a este, no caso dos outros livros ela é a própria ilustração

que se faz presente na capa. Ao abrir os livros, verifica-se novas discrepâncias e,

sem dúvida, pode-se notar uma diferença entre João Boa-Morte e as outras duas

obras. Tanto em Quem matou Aparecida? como As safadezas etc., não há nenhuma

informação adicional entre capa e texto, sendo que no primeiro, inclusive, o texto já

tem início na contracapa. Já em João Boa-Morte foi inserida uma folha de rosto —

idêntica à capa, porém na cor preta —, que precede uma folha com informações

que, se não chega a ser uma ficha técnica, nos traz dados importantes. O primeiro

deles é que consta o nome do capista: Darel. O segundo é que a tipografia desta100

100 Dois indivíduos com este nome são identificados como capistas em diferentes trabalhos: Darel Lins
e Darel Valença. O primeiro produziu a capa para uma edição de luxo de 1954 de Memórias de um
sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida, além de uma edição de 61 — também de luxo —
de Paranduba amazonense, cujo autor é Barbosa Rodrigues; o segundo realizou alguns trabalhos
para a Editora José Olympio.

99 É impossível até o momento saber se a edição que obtive acesso de João Boa-Morte se refere à
primeira “edição” ou à segunda. A possibilidade de ser o segundo caso talvez explique o fato de que,
conforme demonstrarei logo adiante, seja nessa obra que a equipe da editora se ocupou de inserir
mais informações sobre sua elaboração.

98 Para uma análise minuciosa das capas de cordéis, além de seu desenvolvimento ao longo do
tempo, suas características comuns etc., ver MATOS, E. Literatura de cordel. Habitus. Goiânia,
jan./jun. 2007, v. 5, n.1, p. 149-167; CARVALHO, G. Xilogravura. Revista do Instituto de Estudos
Brasileiros. São Paulo, 1995, v. 39, p. 143-58.
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página é a mesma de A questão da universidade e A questão da remessa de lucros,

o que revela uma conexão direta entre a produção das duas coleções da Editora

Universitária. E se, no caso de Corbisier et al. aparece o nome de uma coleção,

“Cadernos Políticos”, no caso de João Boa-Morte se trata dos “Cadernos de Cultura

Popular”. A divisão editorial proposta nas “Resoluções do Conselho da UNE” se

materializou nas obras publicadas pela Editora Universitária.

Um texto de apresentação, com dois parágrafos, introduz o CPC ao leitor do cordel,

tal qual o ocorre na introdução de A questão da universidade — não há, porém,

menção à editora nem ao próprio cordel. Uma espécie de release institucional,

portanto: “Para denunciar que só existem poderosos quando existe miséria é que

existe o Centro Popular de Cultura.” Em seguida, dá-se início ao poema.101

Outras informações podem ser encontradas ao final. Em João Boa-Morte, a última

página traz um breve texto informativo sobre o Nordeste brasileiro, seu enorme

tamanho, se comparado aos países europeus, e alguns números para ilustrar a

pobreza da região. Em Quem matou Aparecida? o poema se encerra na quarta

capa. Em As safadezas etc., entretanto, a última página traz um texto do então

deputado pelo PTB, Eloy Dutra, intitulado “A cultura e o povo”. Neste agora “posfácio

institucional”, elogios ao CPC:

O irrecusável valor da árdua missão confiada ao Centro Popular de Cultura

é algo que transcende a simples incumbência artística. Vai além, muito

além. O CPC tem um lugar de luta dramática na evolução cultural de nossa

gente. Terá que lutar contra a inveja, a incompreensão e o reacionarismo

dos velhos dialetos que ainda discursam de fraque e cartola, dos

paspalhões que morreram e esqueceram de deitar.102

Se, como propõe Clark, há momentos em que baixa uma névoa sobre a fronteira

entre arte e política, de modo que a arte passa a ser parte do “processo histórico” ,103

a presença do que hoje denominaríamos como o posfácio de um deputado num livro

de poesia de cordel me parece evidência de que a visibilidade, no período histórico

em questão, não era grande. Indo além, se há uma distância clara entre as

103 CLARK, T. J.  On the Social History of Art. In: Image of the people. 1982, p. 10.
102 DUTRA, E. A cultura e o povo. In: JARDIM, R. As safadezas do diabo com a mulher do coronel, p. 8.

101 GULLAR, F., João Boa-Morte, p. 3.
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lideranças da UNE, no ano de 1962, muito próximas à AP, e as do CPC, por sua vez

mais ligadas ao PCB — como veremos adiante —, proponho que se entenda a

Editora Universitária como espaço por excelência da convergência entre grupos de

agentes distintos: católicos de esquerda, intelectuais isebianos, comunistas

teorizando e tentando pôr em prática a “cultura popular” etc., todos publicando por

uma instituição comum, em busca de atingir um público mais amplo, numa clara

aproximação entre os campos estudantil/universitário, artístico e político.

Em termos editoriais, é nítida uma ascendência da Editora Civilização Brasileira e

seu chefe no período, Ênio Silveira, sobre a Editora Universitária. Ambas explorando

um nicho que, ao mesmo tempo, se mostrava bastante rentável financeiramente e

capaz de certo impacto diante da população — letrada, ao menos. Livros com

autoria de especialistas renomados, sobre temas fronteiriços entre questões

intelectuais e problemas do país, textos de linguagem mais acessível, ainda que

com nuances dependendo da coleção em questão, tiragens expressivas etc. são

características que remetem a uma estratégia de sucesso por parte da

intelectualidade de esquerda nos primeiros anos da década de 60.

Um elemento de forte discrepância entre as publicações de cada editora é a ficha

técnica. Nesse período, era padrão entre as publicações da Civilização Brasileira

inserir o nome de seus diretores, bem como a numeração de cada exemplar. Em

todos os exemplares dos Cadernos do Povo Brasileiro, bem como em sua edição de

Cultura posta em questão, estes elementos estão presentes. Isto garante maior

autenticidade ao livro, por um lado, bem como permite ao leitor ter ideia de quem de

fato, além do autor, trabalhou naquela obra. Estes elementos não aparecem nas104

edições da Editora Universitária, à parte a exceção já comentada do capista,

Rogério Duarte. Nem mesmo o nome de Carlos Diegues, enquanto seu diretor, foi

incluído.

As relações entre Civilização Brasileira e Editora Universitária se deram para além

de uma mera “influência”, como fica claro no caso da Prodac, empresa administrada

104 Em uma nota um tanto cabotina, também facilita muito a vida do pesquisador.
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por Civilização Brasileira e UNE — e ainda pouco estudada — que tinha o objetivo

de distribuir livros da editora por meio da entidade estudantil, de modo que esta

obtivesse receitas por meio de tal operação. Isto, inclusive, é quase revelado pelo105

próprio Ênio Silveira, que em diversas ocasiões declarou se orgulhar de suas

contribuições para o desenvolvimento do CPC:

Devo acrescentar que os acertos com a UNE nem sempre se pautaram

pelas mais tradicionais normas comerciais. Assim, os ‘acertos’ eram

incertos, e os resultados financeiros foram frequentemente apropriados,

com nosso caloroso consentimento, para outras finalidades mais urgentes.

Numa visão administrativamente falha, mas politicamente correta, a editora

fechava os olhos, convencida do grande trabalho que a UNE e seu CPC

vinham realizando.106

Como houve injeção de dinheiro federal na UNE e na Editora Universitária, conforme

demonstrei, não é improvável que a intervenção de uma empresa privada “às claras”

poderia parecer suspeita aos olhos de grupos políticos de oposição ao governo

Goulart, e portanto deveria ser evitada, ou realizada de outras formas. A UNE, na

década de 1960, foi objeto constante de atenção destes políticos, os quais, após

uma tentativa fracassada em 1962, conseguem implantar uma “CPI da UNE” em

1963, cujo foco estava justamente no repasse de verbas do governo federal para a

entidade. O CPC, naturalmente, foi tema de ataque contra o governo por parte da

oposição, que convocou o então presidente da UNE, José Serra, para prestar

depoimento, além de seu ex-presidente, Aldo Arantes, e o próprio Álvaro Vieira

Pinto, dentre outros.107

Ainda nesse argumento, se o enraizamento da relação entre UNE e governo federal,

especialmente após a posse de Jango, passou a ser algo buscado por ambos, com

ganhos mútuos, o caminho para a ampliação da capacidade de articulação da UNE

passava, inclusive, pela estruturação financeira da entidade. Assim sendo, ao

incentivar a atuação no mercado editorial, o governo federal conseguiria aprimorar

107 BOTELHO, W. M., A história da Comissão Parlamentar de Inquérito da União Nacional dos
Estudantes (1964), p. 60. Cabe notar que nenhum presidente ou ex-presidente do CPC foi
convocado.

106 SILVEIRA, Ê. Prefácio. In: BARCELLOS, J. O CPC da UNE, p. 12. Grifo meu.

105 A Prodac é citada na entrevista de Carlos Estevam Martins a Jalusa Barcellos. Ver O CPC da
UNE, p. 80-1.
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as condições de operação da UNE em duas frentes, simultaneamente,

fornecendo-lhe mais recursos e maior capilaridade.

O papel do CPC nos Cadernos do povo brasileiro foi, certamente, parte do processo

pelo qual o grupo acabaria envolvido diretamente na criação da Editora Universitária.

A escolha de Carlos Diegues como seu diretor é, por si só, evidência bastante

explícita desta aproximação, a qual ganharia ainda novos contornos quando da

escolha de Ferreira Gullar para a publicação do terceiro livro da editora, Cultura

posta em questão. Explorar, portanto, o contexto do próprio CPC durante o começo

da década de 1960 se mostra um exercício indispensável para um entendimento

macro das operações da Editora Universitária.

2.5 CPC

Uma última organização a contribuir, nos primeiros anos da década de 1960, para

viabilizar o desenvolvimento de Cultura posta em questão, foi o CPC. Ele se108

mostra também, sem dúvida, a mais relevante delas, pois não apenas constituía o

espaço de atuação prática de Gullar, como foi também onde as reflexões sobre

cultura e a proposição de estratégias de ação para esse âmbito ganharam corpo.

Muitos estudos sobre a origem do CPC já foram realizados, de modo que parece

haver um consenso na literatura sobre o tema. A aproximação entre agentes

fundamentais do teatro brasileiro — com destaque para Oduvaldo Vianna Filho e

Gianfrancesco Guarnieri — e duas instituições que já possuíam atuação prolongada,

ISEB e UNE, compõe a porta de entrada para esta gênese.

O teatro brasileiro, na segunda metade da década de 1950, passou por um processo

de busca por engajamento, com vistas a, ao mesmo tempo, politizar suas obras e

ampliar seu público. Nas palavras de Miliandre Garcia:

108 É comum na literatura a adoção da sigla “CPC” para se referir ao grupo surgido no Rio de Janeiro
a partir do processo explicado no presente capítulo. Neste trabalho ele é adotado da mesma forma.
Porém, é importante lembrar que houve não apenas “CPCs” em outras cidades do Brasil, como foram
estruturados a partir de outra organização estudantil, a UBES. Ver RIDENTI, M., Em busca do povo
brasileiro, p. 62.
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Para fundamentar os pressupostos teóricos desse exercício de engajamento

teatral, baseado sobretudo na nacionalização do teatro brasileiro,

Gianfrancesco Guarnieri publicou, em 1959, o artigo “O teatro como

expressão da realidade nacional”. Podemos conceber a encenação da peça

Eles não usam black-tie e a publicação desse artigo como elementos de

síntese do processo de politização do teatro brasileiro, empreendido

inicialmente pelo Teatro de Arena e cuja proposta visava nacionalizar a forma

e o conteúdo sem, no entanto, resolver a questão do público (…)109

Garcia ainda argumenta que Guarnieri, a partir deste artigo, passa a pôr em prática

as diretrizes da “Declaração de Março”, publicada pelo PCB em 1958. Tendo origem

na revisão feita pela URSS sobre seu próprio passado após a morte de Stálin, esse

texto buscava reaproximar os comunistas de outras correntes políticas, a partir de

pautas comuns entre ambos. No plano político, isso acarretou em conceber uma

revolução “nacional” e “democrática”, ao menos nos países coloniais, em função de

suas peculiaridades econômicas. No plano cultural e artístico, por sua vez, implicou

no abandono do realismo socialista, ou “zdanovismo”, como política cultural. Em seu

lugar, o partido deu espaço para que seus intelectuais mais ligados à área cultural se

aproximassem das ideias que vinham se desenvolvendo em outras áreas, em

especial para o nacional-popular, cuja base teórica nesse momento não era, apesar

do uso do mesmo termo, a de Antonio Gramsci. Conforme explica Celso Frederico:

Não se falava, ainda, no nacional popular de Gramsci, autor praticamente

desconhecido entre nós. Trilhando um caminho paralelo, os comunistas

acenavam para uma conceituação próxima à gramsciana. É possível precisar

a origem dessa formulação. Nélson Werneck Sodré, no longínquo ano de

1946, avaliando as repercussões da Revolução de 30 no campo artístico,

chamava a atenção para a consolidação do romance como gênero, captando

como particularidade sua o fato de, a partir de então, “revestir-se de um

caráter nacional e popular”.110

Nacional, no caso, seria “anti-imperialista”; já o popular, “acenava para a

democratização da cultura e a consequente crítica à nossa tradição elitista de uma

110 FREDERICO, C. A política cultural dos comunistas. In: MORAES, J. Q. (Org.). História do
marxismo no Brasil, v. 3, p. 339.

109 GARCIA, M. Do teatro militante à música engajada, p. 23.
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arte concebida como ‘ornamento’”. Como resultado, nas palavras de Marcelo111

Ridenti, “essa defesa da cultura nacional abriu portas, especialmente no âmbito das

artes, para vertentes românticas que se inspiraram na valorização da identidade de

um suposto homem autêntico do povo brasileiro para implantar o progresso e a

revolução.”112

Voltando ao teatro, em particular para o Teatro de Arena, no final dos anos 50 este

passava por problemas financeiros. Como tentativa de levantar recursos, uma turnê

ao Rio de Janeiro foi organizada — o grupo era sediado em São Paulo —, na qual

seriam apresentadas, além de Eles não usam black-tie, de Guarnieri, Chapetuba

Futebol Clube, de Vianna Filho e Revolução na América do Sul, de Augusto Boal.113

A viagem se mostrou um sucesso de crítica e público, o grupo permaneceu no Rio

de Janeiro para mais apresentações e, tal qual Guarnieri fizera antes, Vianna Filho

teoriza sobre seu trabalho:

Em 1960, no relatório “O artista diante da realidade”, Vianinha defendia a

aproximação do Teatro de Arena com entidades estudantis, partidos

políticos, instituições científicas e sindicatos, com o propósito de expandir a

capacidade administrativa sem se submeter ao modelo empresarial adotado

pelas companhias teatrais da época.114

Nesse momento, segundo Garcia, já se tratava, para os dramaturgos, de “apresentar

conceitos marxistas por meio de peças populares”. O passo seguinte é, para este115

fim, ilustrativo: a aproximação com o ISEB, na figura de Carlos Estevam Martins,

sociólogo, então assistente de um dos líderes do Instituto, Álvaro Vieira Pinto. Desse

contato sairia uma outra peça, A mais-valia vai acabar, Seu Edgar, de Vianna Filho.

A nova peça se mostraria um sucesso de público: foram oito meses de temporada,

com uma média de 400 espectadores por sessão. Provado o êxito do novo116

formato, é possível dizer que está consolidado o núcleo embrionário do CPC. Não

tardaria muito e Vianna Filho romperia de vez com o Teatro de Arena e se instalaria

116 Ibid., p. 29.
115 Ibid., p. 28.
114 Ibid, p. 27.
113 Ver GARCIA, M., Do teatro militante à música engajada, p. 27.
112 RIDENTI, M., Em busca do povo brasileiro, p. 47.
111 Ibid., p. 339.
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em definitivo no Rio de Janeiro e Carlos Estevam Martins, mesmo sem ser

originalmente da área artística ou cultural, se tornaria o primeiro presidente do CPC.

De um encontro com vistas a tornar a noção marxiana de “mais-valia” assimilável

com mais facilidade ao grande público por meio do teatro, sairia uma instituição com

aparato para teorizar e promover cultura.

Antes, porém, outras movimentações ocorreram, alimentando a convergência que se

formava. A partir do sucesso da peça, bem como das aproximações para sua

elaboração, a UNE passa a fazer parte dos debates culturais. Os detalhes exatos

desse acercamento são um pouco imprecisos, até mesmo para quem participou

diretamente, como Aldo Arantes, então já presidente da UNE:
Pergunta: A história que se conta do CPC é mais ou menos assim: um dia

Leon e Vianinha queriam terminar A mais-valia, e aí foram até a UNE,

bateram à porta do Estevam e pediram para montar o texto lá… A história é

mesmo esta, ou a UNE, já com você na presidência, percebeu o quanto

seria importante ter aquele grupo de jovens artistas e intelectuais a seu

serviço?

Acho que, quando a gente quer explicar a coisa por um lado só, a gente

explica mal. Na minha opinião, houve uma confluência de interesses. Se

você for analisar só do ponto de vista dos estudantes, que descobriram a

atividade artística como um instrumento da luta política, você estará

analisando errado. Mas se for analisar ao contrário, que foram só os artistas

e intelectuais que descobriram, também acho que estará errada. Acho que

houve uma confluência. Por um lado, o movimento estudantil, num processo

de explosão, de mobilização, de fortalecimento da sua liderança (…). Por

outro lado, os intelectuais que, naquele momento, discutiam algo que está

sempre presente na luta, na reflexão dos artistas e intelectuais, que é a

questão da arte pela arte.117

À parte o cuidado com documentos de memória como fonte, no caso agravado pela

pergunta um tanto capciosa, que dificulta ao entrevistado dar uma resposta além de

duas opções pré-concebidas, o que se nota na resposta de Arantes é uma leitura

distante da individualidade de cada agente. Na pergunta são citados três nomes; na

resposta, nenhum. Entretanto, no documento de Arantes é possível perceber

117 BARCELLOS, J., O CPC da UNE, p. 26-7. Grifos do original.
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também a ideia de que processos similares e paralelos ocorriam entre dramaturgos,

o ISEB e a UNE.118

Gullar, por sua vez, teria conhecimento desse processo apenas à distância, uma vez

que estava em Brasília, enquanto presidente da Fundação Cultural de Brasília.

Procurado por Leon Hirszman em meados de 1961, ainda durante a temporada de

Eles não usam black-tie e com o intuito de se levantar verbas para a fundação de

um tal “Centro Popular de Cultura” , Gullar atendeu ao pedido e logo em seguida119

passaria a realizar trabalhos para o grupo:

Então, o Leon foi me procurar, pleiteando que se conseguisse uma verba,

ou melhor, que se achasse um meio de se destinar uma verba ao Centro

Popular de Cultura, que estava nascendo e tinha como objetivo fazer teatro,

cinema, desenvolver uma série de atividades. Foi aí que eu consegui uma

parte da verba do gabinete do ministro da Educação. (…) Parte dessa

verba, então, foi dividida, por sugestão minha, entre a Associação Brasileira

de Críticos de Arte, que vivia à míngua; o Museu de Arte Popular de

Caruaru; e o Centro de Cultura Popular da UNE, que estava nascendo.

Esse foi o meu primeiro contato. Nesse encontro, o Leon me detalhou o que

era o CPC, o que ele pretendia, como eles estavam se organizando, e eu

achei tudo muito interessante. Tanto mais porque eu vinha de uma

experiência de vanguarda e essa experiência tinha chegado a um

verdadeiro impasse. (…) Então, quando surgiu a idéia do CPC, comecei a

observá-la melhor e também porque, a essa altura, eu começava a me

preocupar com os problemas socioculturais do Brasil. Antes eu vivia no

universo literário. A minha ida para Brasília, a participação política, tudo

aquilo contribuiu para me abrir os horizontes e eu comecei a estudar a

realidade brasileira. Foi assim que as coisas começaram a se casar. (…)

Quando voltei, já encontrei esse contato feito, e o Vianinha me pediu para

119 Ao buscar ampliar seus espaços de atuação, os agentes envolvidos na peça buscavam fidelizar o
engajamento do público, porém propondo novas atividades. Uma das ideias foi um curso de filosofia
ministrado pelo professor José Américo Mota Pessanha, que seria realizado na UNE. Daí o
envolvimento do movimento estudantil — que, conforme lembra Aldo Arantes, já dava seus passos
num debate cultural engajado à sua maneira —, que abriria as portas para uma série de novas
empreitadas. Para mais detalhes sobre esse processo, ver GARCIA, M. A questão da cultura popular.
Revista Brasileira de História, 2004, 24(47), p. 132.

118 É importante ressaltar que, embora tenha início com o teatro, assim que se consolida a
convergência que aqui é apresentada, artistas de outras áreas rapidamente são atraídos para o CPC.
O caso da música, por exemplo, foi estudado a fundo por Marcos Napolitano e Miliandre Garcia. Ver
NAPOLITANO, M. Seguindo a canção; e GARCIA, M. Bossa nova nacionalista: referência estética e
ideológica da canção engajada. In: Do teatro militante à música engajada, p. 57-86.
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fazer um trabalho para o CPC. Eles tinham idéia de fazer uma peça sobre a

reforma agrária. O Vianinha pediu, então, que eu fizesse um poema, no

estilo cantador de feira, que iria servir como uma espécie de espinha dorsal

da peça. Esse poema é que se tornou mais tarde “João Boa-Morte: cabra

marcado pra morrer.”120

Uma vez em contato com as pessoas que estavam organizando o CPC, o papel de

Gullar lá dentro apenas cresceria. Por ter trajetória distinta dos demais membros do

grupo, inclusive sendo, já à época, um crítico de arte reconhecido entre os pares,

além de poeta com trajetória consolidada e alguns cargos ocupados em instituições

culturais e na imprensa, Gullar adentra o grupo já com atribuições equivalentes às

das lideranças. Sua então esposa, Teresa Aragão, contou em entrevista a Jalusa121

Barcellos que decidiu entrar no CPC ao mesmo tempo que o marido, sendo no início

reconhecida apenas como “a esposa do Gullar”.122

Fazendo-se, outra vez, uma ressalva ao caráter de memória da declaração dada por

Gullar no trecho acima, é importante ressaltar que essa nova faceta engajada de sua

obra tinha como base teórica elementos cujo contato para ele era bastante recente

— o mesmo se deu, de forma geral, com os demais artistas, como Vianna Filho e

Guarnieri. Isto está longe de ser algo inédito, como mostram quase todos os

manifestos artísticos publicados ao longo dos séculos XIX e XX. A diferença, no

caso do CPC, talvez resida no afastamento temporal bastante curto, quase

inexistente, entre teoria e prática. Cabe notar que, como vimos ao longo deste

capítulo, há um crescente sentimento de urgência a acompanhar a convergência

entre os agentes ao redor do CPC — UNE, ISEB, católicos de esquerda,

comunistas, dramaturgos engajados etc. —, ainda que esse sentimento, em cada

grupo, como vimos, fosse explorado em aspectos diferentes da sociedade brasileira

na primeira metade da década de 60: luta pela alfabetização, contra a carestia, pela

libertação do “povo” brasileiro, contra o imperialismo, em defesa da “cultura popular”

e da reforma agrária, além de outras tantas. Essa urgência, entretanto, não se deu123

123 Este espírito de urgência está presente em Cultura posta em questão e será abordado no capítulo
seguinte.

122 BARCELLOS, J., Op. cit., p. 405.
121 Sobre a trajetória poética de Gullar, ver CAMENIETZKI, E. Z. Poesia e política.
120 BARCELLOS, J., O CPC da UNE, p. 209-10.
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por receio de que algo grave pudesse ocorrer e mudasse o rumo que as lutas todas

iam tomando, mas, em oposição, porque enfim chegava o momento de, de fato,

massificar a prática desenvolvida nesses espaços.

É importante salientar, no entanto, que — tal qual qualquer organização coletiva — o

CPC não era uma organização homogênea. À parte o aspecto óbvio de tal

constatação, cabe observar que, no caso específico do CPC, as controvérsias entre

o que se defendeu enquanto “arte popular revolucionária” e o que de fato os artistas

ligados à entidade desejavam produzir eram imensas. Em pouco tempo, ocorreria

uma divisão teórica em duas correntes, uma “liderada por Oduvaldo Vianna Filho e

outra por Carlos Estevam Martins, esta ainda vinculada às ideias e teses do

‘Manifesto do CPC’”. Escrito por Martins, o “Manifesto” — cujo título original,124

“Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura”, já denota algo preliminar,

ainda que não tenha sido lido exatamente como tal — foi o estopim das

controvérsias, que em última instância levaram à saída de alguns artistas da

organização, bem como a do próprio Carlos Estevam Martins do posto de

presidente. Carlos Diegues assumiu brevemente a cadeira, porém poucos meses

depois se afastaria do CPC. Num esforço de reunificar a entidade, tendo em vista

sua proximidade com os dois grupos litigantes, Ferreira Gullar foi eleito seu

presidente — sendo, portanto, nesse contexto micro que Cultura posta em questão

foi elaborado —, permanecendo no posto até 1º de abril de 1964, quando, com o

golpe, o CPC teve suas atividades encerradas.125

Cultura posta em questão é, no meu entender, um dos produtos por excelência do

debate teórico oriundos desta conjuntura de convergência. Farei, no capítulo

seguinte, uma leitura dos conceitos empregados na obra, em busca de, no que

tange à atuação de Gullar no CPC, entender qual o papel da publicação do livro na

controvérsia deixada pelo “Anteprojeto”. Antes, no entanto, proponho retomar alguns

dos tópicos que apresentei ao longo do presente capítulo, bem como examinar em

mais detalhes a convergência entre agentes e instituições comentadas, porém tendo

125 Ver ibid., p. 136.
124 GARCIA, M. A questão da cultura popular. Revista Brasileira de História, 2004, 24(47), p. 136.
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em vista os eventos de lançamento de Cultura posta em questão, viabilizados pela

participação ativa de todos esses indivíduos e grupos.

2.6 Conclusão: uma grande convergência

Uma breve nota no Jornal do Brasil de 31 de março de 1964 informa que, na

semana anterior, Gullar realizara palestras na Faculdade de Direito de São Luís e na

Faculdade de Arquitetura de Recife, além de ter organizado o lançamento de Cultura

posta em questão nas mesmas cidades.126

Em Pernambuco, na “Edição do Nordeste” do jornal Última Hora, em 24 de março de

1964, a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, em conjunto com o MCP, a

União Brasileira de Escritores (seção de Pernambuco) e o DCE da Universidade do

Recife, anunciaram um convite para o lançamento do livro do então presidente do

CPC a ser realizado no mesmo dia, às 18h. Ainda na mesma edição do jornal, uma

nota na página 2 detalha o evento, para o qual foi convidado, inclusive, o próprio

prefeito recifense, Pelópidas da Silveira. De acordo com notícia do dia seguinte, 25

de março, no mesmo Última Hora, o evento contara com a presença da secretária

municipal de cultura, Anita Paes Barreto. Francisco Brennand, chefe da Casa Civil,

Miguel Arraes — então presidente do MCP — e Paulo Cavalcanti, representando a

prefeitura, também compareceram.127

Ainda que não se tenha informações sobre o número de exemplares vendidos, o que

as notícias citadas revelam é, em primeiro lugar, um evento que mobilizou parte

relevante da intelectualidade recifense, bem como de lideranças políticas e dos

movimentos culturais. Cabe lembrar que o evento partia de uma editora ainda em

seus primeiros passos, o que nos leva a concluir que o prestígio com que contou o

evento tenha origem em outras áreas.

127 Para uma breve descrição histórica do jornal Última Hora, ver PEROSA, L. M. F. L., Última hora.
Sobre a “Edição do Nordeste”, que se inicia em 1962 e perdura até a extinção do jornal, há poucas
informações. De acordo com Nelson Varón Cádena, ela teria sido criada sob o apoio financeiro de
José Ermírio de Moraes para apoiar a candidatura de Miguel Arraes ao Governo do Estado. Ver O
último dia do Última Hora. Portal Imprensa. 10 out. 2010. s.p.

126 Respectivamente, atuais Departamento de Direito da UFMA e Departamento de Arquitetura e
Urbanismo, Centro de Artes e Comunicação da UFPE.
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Como apontei, Gullar, ao se juntar ao CPC, trazia consigo uma obra com bastante

reconhecimento, dividida entre poesia, crítica de arte e atuação em instituições

culturais. Uma vez dentro do CPC, seu nome ganharia ainda mais notoriedade.

Quando dos eventos de lançamento de Cultura posta em questão, Gullar já detinha

também o cargo de presidente do CPC e, por meio da imprensa, engajava-se na

defesa da “cultura popular”.

Um evento de lançamento agendado — porém nunca ocorrido — seria o do Rio de

Janeiro, conforme coluna de Lago Burnett do Jornal do Brasil de, note-se, 31 de

março de 1964. A data para o evento seria 20 de abril e o local seria o Teatro da128

UNE, então em construção. Porém, com o incêndio da sede da entidade, nunca

seria finalizado, muito menos inaugurado.

Tivesse ocorrido, o lançamento de Cultura posta em questão no Rio de Janeiro

talvez fosse o ápice de uma grande convergência entre agentes e instituições do

campo cultural: estariam ali reunidos, tanto em pessoa, quanto simbolicamente —

reforço que se tratava da inauguração de um teatro, onde de certa forma o processo

se iniciou, e dentro da UNE, onde esse mesmo processo se expandiu — a maior

parte dos envolvidos. Mesmo Carlos Diegues, enquanto diretor da Editora

Universitária, e então já rompido com o CPC, estaria ali. Na ausência do evento,129

porém, resta ficar com o que as fontes nos permitem analisar: o livro.

Antes de partir para uma análise micro, cabe comentar uma discussão

historiográfica. São inúmeras as expressões usadas, tanto por pesquisadores e

pesquisadoras, quanto pelos próprios agentes históricos, para definir o contexto

político dos primeiros anos da década de 1960. Só nas entrevistas a Jalusa

Barcellos, aparecem: “momento de muita efervescência”, “a emergência que a

América Latina vivia”, “esperança revolucionária”. Em 2014, Gullar a definiu como130

130 Ver BARCELLOS, J. O CPC da UNE. Respectivamente, p. 71 (Carlos Estevam Martins), p. 29
(Aldo Arantes), p. 211 (Ferreira Gullar),

129 Glauber Rocha e outros agentes ligados ao Cinema Novo também romperam com o CPC. Sobre
as divergências entre esses dois movimentos, ver BARBEDO, M. Carlos Diegues, entre o CPC e o
Cinema Novo. Tempos Históricos, 2011, v. 15, n. 1, p. 170–190, o qual apresenta boa parte dos
argumentos dos cinemanovistas para o futuro rompimento com o CPC — Diegues sairia já em 1962
—, ainda que não faça uma leitura crítica destes argumentos.

128 LAGO BURNETT, J. C. “Cinco milhões em prêmios na TV”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 31
mar. 1964.
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“época fervilhante''. Já na literatura especializada, algumas expressões se131

destacam: Marcelo Ridenti fala em “romantismo revolucionário”, por ver nas

esquerdas do período posturas ao mesmo tempo românticas e modernizadoras,

como por exemplo o retorno ao passado como “inspiração para construir o homem

novo”. Daniel Aarão Reis define o período iniciado com a renúncia de Jânio132

Quadros em agosto de 1961 como a “conjuntura mais radicalizada de todo o século

XX”.133

Longe de querer eleger uma interpretação em prol de outra, as tentativas de definir o

contexto do período permitem que se demarque com precisão uma estrutura sem a

qual a grande convergência que apontei seria apenas um emaranhado de agentes

e/ou instituições agindo individualmente. É apenas num plano histórico macro,

portanto, que as relações entre ideias e estratégias, grupos e indivíduos, podem ser

vistas em suas fronteiras. Entretanto, é impossível balizá-las sem, em contrapartida,

que o esforço reverso fosse feito, ou seja, sem que as peculiaridades de cada

entidade, no âmbito micro, em sua tentativa de posicionar-se diante do diagnóstico

do momento histórico, também fosse analisado.

É claro que esta grande convergência é uma dentre outras estruturas a se sobrepor

em cada um dos grupos de indivíduos e instituições que analisei neste capítulo.

Deste modo, por exemplo, retomando o trecho sobre a trajetória da JUC até o

surgimento da AP, é claro que outras estruturas, com destaque para aquelas ligadas

à Igreja, pairaram sobre seus membros. Na mesma linha, pode-se comentar, para o

caso do teatro brasileiro, sobre as novas técnicas de interpretação que chegavam no

país no final dos anos 50 e possibilitaram aos dramaturgos conceber novas

disposições para o teatro — e, consequentemente, novos públicos. E mesmo no134

caso do próprio Gullar, ou, aplicando ainda mais zoom, restringindo-nos apenas ao

texto de Cultura posta em questão — conforme examinarei a seguir — algumas das

134 Sobre as novas técnicas de interpretação que chegavam no teatro brasileiro, ver GARCIA, M. Do
teatro militante à música engajada, p. 18-9.

133 REIS FILHO, D. A. Entre reforma e revolução. In: REIS, D. A.; RIDENTI, Marcelo (Orgs.). História
do marxismo no Brasil, v. 5, p. 96.

132 RIDENTI, M., Em busca do povo brasileiro, p. 10.
131 GULLAR, F., Antes do golpe. s.p.
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discussões propostas se afastam das lutas políticas e aproximam-se mais de

questões internas, quando não anteriores, ao campo cultural.

Cultura posta em questão se mostra, portanto, um bem simbólico por cujo

desenvolvimento perpassa uma série de instituições e coletividades e em cujas

estruturas há uma em comum, que poderia ser chamada de “romantismo

revolucionário” ou de “radicalização profunda”, a qual permitiu que uma grande

convergência — que por sua vez não deixava de contar com conflitos internos,

naturalmente —, em prol da “revolução brasileira”. Radical e/ou “romântica

revolucionária”, essa grande convergência resultou num intenso estreitamento das

fronteiras entre cultura e política nos primeiros anos da década de 1960. Nesse tipo

de cenário, os diferentes grupos irão se aproximar uns aos outros em diversos

momentos, e constatar isto é chegar apenas à margem do problema. Se se fala em

convergência, é preciso aumentar ainda mais o zoom e mostrar onde, de fato, ela

ocorre, com quais mecanismos e, principalmente, quais resultados.

Este capítulo, em suma, tratou de mapear o cenário macro, ou seja, de integrar os

arredores históricos de Cultura posta em questão — sua concepção,

desenvolvimento e publicação — a partir das informações que o livro oferece, por

meio de seus paratextos, sobre agentes e entidades que o possibilitaram. O capítulo

seguinte trará, em certo sentido, o inverso: de que maneira o livro, por meio de seu

texto, se integra em seu contexto histórico.
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3 ESTRUTURA

Cultura posta em questão é um livro com 126 páginas, dividido em 8 capítulos e uma

introdução, além de um texto de Leandro Konder para orelha e um texto de release

na quarta capa. Desses capítulos, cinco eram inéditos, dois já haviam saído na135

imprensa e um teve suas ideias trabalhadas em artigos de Gullar no Jornal do Brasil,

porém a redação final era, até então, inédita. Os capítulos “Fala, meu papagaio” e

“Morte cultural da arte” saíram, respectivamente, no Jornal do Brasil — dividido em

seis partes, publicadas entre maio e setembro de 1962 — e na revista Senhor, na

íntegra, em edição de julho do mesmo ano. O capítulo “Função do artista” teve suas

ideias expostas previamente no Jornal do Brasil em uma série de artigos sob o título

de “Situação do artista na sociedade”, dividida em quatro partes, publicadas entre 7

e 13 de fevereiro de 1962.

Sua composição, salvo uma improvável mudança no projeto gráfico por parte da

Editora Universitária — sobretudo por Cultura posta em questão ter sido inserido

como o volume número 81 da “Coleção Vera Cruz” —, era bastante distinta.136

Mesmo sendo uma obra que só foi editada pela Civilização Brasileira em função do

ocorrido com a Editora Universitária, o projeto gráfico está dentro do padrão da

editora de Ênio Silveira: papéis de maior gramatura, tanto na capa quanto no miolo,

inserção de orelhas, ficha técnica e numeração individual de exemplares. Em suma,

uma edição tecnicamente superior à da Editora Universitária, o que por sua vez

pressupõe um valor de capa mais elevado. Não obtive informações definitivas sobre

tiragem, porém creio ser seguro falar em, pelo menos, 3 mil exemplares. A capa é137

137 Apenas para obter uma estimativa, o que fiz foi o seguinte: entrei em contato com as 13 bibliotecas
de universidades públicas brasileiras que dispunham de um ou mais exemplares dessa edição da
obra em catálogo, e tentei obter a numeração do exemplar. Nem sempre contando com o melhor da
simpatia dos colegas bibliotecários, o exemplar de maior número que identifiquei foi o 2.666.
Considerando que seria bastante incomum para uma editora do porte da Civilização Brasileira
calcular a tiragem em intervalos menores do que quinhentos exemplares, creio que se possa
defender com segurança um número mínimo de três mil. Entretanto, conforme mostrarei mais
adiante, temos informações de outras fontes que possibilitam vislumbrar um número maior.

136 Organizada exclusivamente em torno de autores brasileiros, a coleção publicou ao redor de
trezentos títulos. Ver VIEIRA, L. R. Ênio Silveira e a Civilização Brasileira. In: Consagrados e malditos,
p. 83.

135 Sempre que não houver indicação informando o contrário, a edição em questão é a de 1965, pela
editora Civilização Brasileira.
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de Eugênio Hirsch, conhecido por seus trabalhos justamente para a Civilização

Brasileira nesse período.138

Não há, ao longo desta edição, nenhuma menção ao ocorrido com sua irmã perdida

da Editora Universitária. Constam, porém, na ficha técnica, os cordéis João139

Boa-Morte e Quem matou Aparecida? , creditados a ela. Informações sobre as140

vendas são improváveis de serem encontradas, entretanto duas informações

chamam a atenção a este respeito: na edição de 8 de março de 1965 do Diário

Carioca, foram noticiadas as listas de mais vendidos em cinco livrarias cariocas, e

140 Ver figuras 5 e 6.

139 Na edição de 3 de junho de 1964, o Diário da Noite noticiou que Cultura posta em questão não
apenas seria reimpresso pela Civilização Brasileira, como teria a frase “Primeira edição esgotada pelo
DOPS” inserida na capa, o que não se concretizou. Ver CAMPO menor. Diário da Noite, Rio de
Janeiro, 3 jun. 1964, p. 2. Não encontrei fontes que expliquem os motivos pelos quais isso não
ocorreu.

138 Uma análise minuciosa do trabalho de Hirsch pode ser encontrada em NOGUEIRA, J. C. G., Letra
e imagem.

66



Cultura posta em questão aparece em décimo lugar na da Entrelivros; no dia 21 de

abril do mesmo ano, o jornal Diário de Pernambuco noticiou na coluna “Falando de

livros” a presença do livro de Gullar entre os mais vendidos. Longe de serem141

fontes que nos permitam afirmar qualquer coisa quanto a números, o que elas nos

permitem deduzir é que, muito provavelmente, o livro não se revelou um encalhe

para a editora. Não é improvável que Cultura posta em questão tenha atingido

satisfatoriamente seu público alvo.

Três conceitos aparecem, com maior enfoque, ao longo dos capítulos de Cultura

posta em questão: “arte”, “cultura popular” e “intelectual”. Outros três são utilizados

em menor profusão, e nem sempre literalmente, porém compõem argumentos

centrais construídos por Gullar: “cultura” — em denotação derivada, porém um tanto

distinta daquela de “cultura popular” —, “povo” e “vanguarda”. Para os fins deste

trabalho, também exploraremos os momentos em que há menções ao próprio

mercado editorial da época de sua redação. Como já argumentei, a análise destes

conceitos é indispensável à leitura da obra.

141 Ver OS MAIS vendidos, Diário Carioca, Rio de Janeiro, 8 mar. 1965, p. 16 e ALMEIDA, M. Falando
de livros. Diário de Pernambuco, Recife, 21 abr. 1965, p. 6.. Curiosamente, no levantamento feito pelo
jornal carioca consta a livraria da própria Civilização Brasileira. Cultura posta em questão, porém, não
chegou à sua lista.
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O objetivo desta leitura é identificar se há uma ou mais acepções empregadas pelo

autor e, sendo múltiplas, dividir com qual frequência cada uma aparece, a fim de

buscar possíveis conflitos entre elas. O segundo passo é rastrear, quando possível,

a origem do conceito, já que em nenhum dos casos se trata de termo criado pelo

próprio autor. Isso se dará por dois caminhos: um deles partindo de possíveis

referências citadas pelo autor, caso haja; o outro recorrendo tanto à bibliografia

especializada quanto a outros nomes que, com base no arco de convergência que

levantei no capítulo anterior, estavam próximos de Gullar o suficiente para se

pressupor que fossem lidos. Um exemplo claro disto é o caso de “arte”, para o qual a

comparação com o já citado “Manifesto do CPC” redigido por Carlos Estevam

Martins em março de 1962 se mostra inevitável, inclusive por ser rica em conteúdo

histórico. Além disso, Cultura posta em questão pode ser lido também como um

esforço de descrição do campo artístico brasileiro, bem como de suas interações

com o campo do poder. E é justamente pelos conceitos ligados à arte que

começarei.

A situação da arte (e do artista), em Cultura posta em questão, é discutida com mais

afinco a partir do segundo capítulo, “Cultura e nacionalismo”. Nele, o argumento

parte de um diagnóstico quase sociológico do estado dos debates sobre arte no

Brasil, segundo o qual há condições tecnológicas que permitem ao campo artístico

brasileiro pôr-se a par, quase que simultaneamente, com o que é discutido na

Europa e nos EUA. O mesmo não acontece, porém, quanto a todas as demais

condições práticas de operação da arte no Brasil. Aqui, segundo Gullar,142

predomina um “carreirismo à base de troca de elogios e promoção mútua” tão143

pautado pelo que vem de fora do país que, muitas vezes, a própria produção se

volta para isto: o escritor almeja, antes de mais nada, ser lido — quiçá traduzido —

lá fora; os pintores, para os quais expor seu trabalho no exterior é algo menos

143 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 11.

142 A noção de “campo”, conforme proposta por Bourdieu em As regras da arte, se mostra bastante
útil para compreender parte da argumentação de Gullar, para o qual, como veremos, o problema
principal do campo artístico brasileiro é justamente a sua dependência quanto a instituições
propiciadoras de reconhecimento que, ou são estrangeiras, ou são daqui porém provincianamente
pautadas por definições de fora.
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complicado, buscam a consagração para poderem sair do país; já os cineastas e

críticos de cinema, em posição ainda mais difícil que a dos escritores, devido aos

altos custos de produção, restaria o esforço quase inverso de convencer o grande

público de que o gosto da “elite intelectual” precisa ser seguido pelas massas.

O caso do cinema é particularmente curioso, pois no final do mesmo parágrafo em

que é feita a crítica descrita acima também é elogiado o “trabalho dos jovens

cineastas brasileiros, que hoje realizam filmes voltados para os problemas do país e

a realidade que o público experimenta.” O Cinema Novo é, portanto, um dos144

exemplos de arte que escapa aos limites do provincianismo. Fica desde já claro145

que, se o artista brasileiro se inspira e produz voltado para quem não vivencia a

realidade daqui, há um problema de falta de autonomia no campo artístico brasileiro.

Não se trata, entretanto, de valorização acrítica do que é nacional ou de descarte

automático do que é estrangeiro, mesmo que isso fosse possível. De certa forma,

para Gullar, o problema é anterior:

Seria ingênuo perseguir um nível de “modernidade” equivalente ao das

“vanguardas” europeias ou norte-americanas, uma vez que tais fenômenos

se referem a realidades culturais específicas das quais não participamos

com a mesma intensidade. É inútil tentar impingir a concepção de que há

hoje no mundo uma única realidade internacional da qual todos os povos

participam na mesma medida.146

Em outras palavras, seria necessário que o debate sobre arte no Brasil avançasse

sobre as condições de produção possíveis localmente, sem elevação imediata ao

que se fazia no exterior. O escamoteamento da diferença entre apreciar e produzir

arte leva, para Gullar, à “arte-pela-arte” que, se na Europa — conforme demonstra

146 Cultura posta em questão, p. 16.

145 São claras as conexões entre o CPC e o Cinema Novo. Além do evidente caso de Carlos Diegues,
— e assim como Arnaldo Jabor e o próprio Glauber Rocha, na Bahia — que produziu filmes enquanto
atuava no CPC, num exemplo, conforme vimos, de atuação conjunta, parte do que constituía o
Cinema Novo, em termos de concepção político-artística, partia das mesmas reflexões desenvolvidas
pelos cepecistas. Esse processo, entretanto, foi carregado de tensões, muitas das quais sem
resolução comum. Segundo o próprio Diegues: “O Cinema Novo não tinha mais nada a ver com o
CPC. Faziam parte do mesmo universo, mas o Cinema Novo defendia um cinema de autor, havia um
culto da liberdade de expressão, da arte como forma de manifestação pessoal, que precisava ser
respeitada enquanto tal. No CPC, não! Pois lá reinava a ideia de grande catedral socialista onde cada
um colocava seu tijolo anônimo.” (apud BARCELLOS, J. O CPC da UNE, p. 43).

144 Ibid., p. 14.
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Bourdieu — foi um dos princípios que denotam algum grau de autonomia no147

campo artístico, no Brasil, enquanto país “em formação”, seria irrealizável.

Uma das ferramentas que Gullar mobiliza para defender este argumento é uma

citação a um ensaio de Antonio Gramsci intitulado “Problemas de crítica literária”,

publicado na revista Les lettres nouvelles em 1955, e cuja existência — antes de

comentar seu conteúdo — é por si só fonte importante de informações sobre a

posição de Gullar como entrecruzamento entre os campos artístico/cultural e

político: conforme mostra Álvaro Bianchi, a primeira tradução de um texto de

Gramsci no Brasil seria publicada somente em 1966 — e, ainda assim, trata-se de

uma parte das Cartas do Cárcere. Entretanto, ainda seguindo a pista que Bianchi148

encontra em Carlos Nelson Coutinho — que, por sua vez, investigou a

correspondência entre Ênio Silveira e o Istituto Gramsci, na Itália — as conversas

sobre a tradução da obra do intelectual italiano começaram, de fato, em 1962. Todos

os volumes publicados nessa época tiveram, como parte da equipe técnica, em

especial tradutores e revisores, membros do PCB, com destaque para Leandro

Konder e o próprio Coutinho. Konder, em especial, atuava junto com Gullar no CPC

nessa mesma época e, após o golpe de 1964, ambos fizeram parte do “comitê

cultural” do PCB. É plausível assumir, portanto, que foi por meio de sua149

aproximação com os intelectuais do PCB que Gullar teve acesso à obra de Gramsci

; e, tendo em mente também que a elaboração de Cultura posta em questão —150

entre 1962 e 63 — se deu no mesmo período das conversas sobre a publicação de

Gramsci no Brasil, tal hipótese se torna bastante forte. Gullar cita o intelectual

italiano para argumentar que a “história, a atividade revolucionária que cria ‘o

homem novo’, isto é, novas relações sociais”, na medida em que no caso brasileiro

150 É pertinente, como vimos, incluir Ênio Silveira nesta relação.

149 RIDENTI, M; GULLAR, F. Cultura e política: entrevista com Ferreira Gullar. Literatura e
Autoritarismo, 2012 (Dossiê Artistas e Cultura em Tempos de Autoritarismo), p. 21.

148 BIANCHI, Á. Apresentação. Revista de Sociologia e Política, 2007, nº 29, p. 7.

147 “[Os campos de produção cultural] são a cada momento o lugar de uma luta entre os dois
princípios de hierarquização, o princípio heterônomo, favorável àqueles que dominam o campo
econômica e politicamente (por exemplo, a ‘arte burguesa’, e o princípio autônomo (por exemplo, a
‘arte pela arte’), que leva seus defensores mais radicais a fazer do fracasso temporal um sinal de
eleição e do sucesso um sinal de comprometimento com o século.” BOURDIEU, P., As regras da arte,
p. 245-6.
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trata-se de voltar ao próprio passado do país de forma crítica, a fim de “não perder a

noção de nossa situação no mundo e a perspectiva dos valores humanos.”151

Tal argumentação leva a análises da realidade brasileira tendo como foco seu atraso

técnico em relação aos países desenvolvidos, com o exemplo de que por aqui seria

impossível desenvolver esculturas como as do concretista suiço Max Bill, bem como

que os esforços executados nesse sentido deixariam claras, por sua precariedade, a

distância material entre os dois lugares.152

No capítulo seguinte, “Função do artista”, o foco se desloca das condições em que

se encontra a produção artística brasileira, e passa para o questionamento acerca

de para que serve esta produção. Bastaria uma “validação” estética ou seria

necessário ir além e demandar um “sentido revolucionário do ponto de vista social”?

Gullar propõe uma divisão do campo artístico em dois grupos: aqueles que

defendem a supremacia do estético (os “descomprometidos”) e aqueles que veem o

elemento social como tão importante quanto o estético (os “comprometidos”). A

escolha dos termos adiante se revela um jogo de palavras, uma vez que — Gullar

claramente toma partido da segunda posição — os “descomprometidos” na verdade

detêm um comprometimento, ainda que meramente esteticista. O ponto aqui é que

toda arte é ideológica e produz significados, queria o artista se esconder atrás desse

esteticismo ou não. Neste aspecto, portanto — lembrando que a primeira versão

deste capítulo apareceu na imprensa em fevereiro de 1962 —, o argumento de

Gullar é basicamente o mesmo do que aparece logo no primeiro parágrafo do

“Manifesto do CPC”, datado de março do mesmo ano e redigido por Carlos Estevam

Martins. Vejamos:

152 Aqui pode-se notar um desenvolvimento da crítica que Gullar, juntamente com os demais artistas
ligados ao neoconcretismo, fez a diversos movimentos, dentre eles o próprio concretismo da Escola
de Ulm, a partir da qual se “nega a validez das atitudes cientificistas e positivistas em arte e repõe o
problema da expressão, incorporando as novas dimensões ‘verbais’ criadas pela arte não-figurativa
construtiva. O racionalismo rouba à arte toda a autonomia e substitui as qualidades intransferíveis da
obra de arte por noções da objetividade científica: assim os conceitos de forma, espaço, tempo
estrutura — que na linguagem das artes estão ligadas a uma significação existencial, emotiva, afetiva
— são confundidos com a aplicação teórica que deles faz a ciência.” MANIFESTO NEOCONCRETO.
Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 22 mar. 1959, p. 8. Se, no caso do neoconcretismo, tratava-se de
trazer à pauta o aspecto humano da concepção artística, em Cultura posta em questão o ponto passa
a ser a magnitude do histórico.

151 Cultura posta em questão, p. 17.
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As posições assumidas pelo Centro Popular de Cultura diante das questões

fundamentais da arte popular e da arte em geral não são posições que

derivam diretamente de uma reflexão exclusiva sobre os problemas

estéticos. Nós (…) temos também nossas concepções estéticas, mas a elas

chegamos partindo de outras regiões da realidade. Assim pensamos e

assim agimos porque consideramos que a arte, bem como as demais

manifestações superiores da cultura, não pode ser entendida como uma ilha

incomunicável e independente dos processos materiais que configuram a

existência da sociedade. Nem tampouco acreditamos que ao homem, por

sua condição de artista, seja dado o privilégio de viver em um universo à

parte, liberto dos laços que o prendem à comunidade e o acorrentam às

contradições, às lutas e às superações por meio das quais a história

nacional segue seu curso. Antes de ser um artista, o artista é um homem

existindo em meio aos seus semelhantes e participando, como um a mais,

das limitações e dos ideais comuns, das responsabilidades e dos esforços

comuns, das derrotas e das conquistas comuns.153

Há diferenças claras quanto ao estilo — o texto de Gullar é sintético e mais objetivo,

enquanto o de Martins, mais prolixo e contraditório —, mas no geral o que se

defende, quanto ao papel do artista, é o mesmo. No anteprojeto, entretanto,154

adiante se propõe que são três as posições possíveis: entre o “conformista” (ou

“descomprometido”) e aquele com “atitude revolucionária consequente” (ou

“comprometido”) está o “inconformado”, isto é, aquele que é avesso, ao menos no

nível do sentimento, ao estado atual do campo artístico, mas que muitas vezes se

esconde sob um discurso de “independência” sua incapacidade de abandonar uma

posição “idealista” da arte — mantendo-se próximo, portanto, dos “conteúdos mais

expressivos da ideologia opressora”. Enquanto inexistem as citações diretas a155

qualquer artista, seja de forma positiva ou negativa, o texto do anteprojeto também

conta com um predomínio de conceitos de economia política, como é possível

verificar neste trecho:

155 CPC, Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura. In: HOLLANDA, H. B. Impressões de
viagem, p. 142.

154 “Artista”, em Cultura posta em questão como um todo, não se refere apenas a “artista plástico”,
“pintor” ou qualquer outro tipo específico de produtor de arte, mas sim à soma de todos, incluindo
poetas, escultores, arquitetos etc.

153 CPC, Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura. In: HOLLANDA, H. B. Impressões de
viagem, p. 135.
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Perdido em transviamento ideológico, [o artista alienado] não se dá conta

que a arte quando vista no conjunto global dos fatores humanos não é mais

do que um dos elementos constitutivos da superestrutura social, juntamente

com as concepções e instituições (…) existentes na sociedade.156

Em Gullar, a discussão se dá em outra terminologia, ainda que muitas vezes os

argumentos sejam próximos, como é possível apreender neste trecho sobre o

trabalho do crítico, por exemplo:

o significado global da obra no seu processo social. É desnecessário dizer

que essa dedução não se faz pela simples constatação de um propósito

explícito que a obra contenha. O que é necessário é que esse conteúdo

ideológico seja computado no julgamento. Uma obra pode estar

tecnicamente muito bem realizada mas, por seu significado, ser menos

importante do ponto de vista social do que outra, tecnicamente equivalente.

É claro que esse juízo será dado de acordo com a perspectiva social do

leitor ou do crítico. Não se pode desejar que um reacionário considere

socialmente positiva uma obra de significado revolucionário. Se a obra

conseguir mudar-lhe a perspectiva, tanto melhor.157

Chama a atenção neste trecho as diferentes tarefas atribuídas ao crítico. Cabe a ele,

numa mesma análise, buscar o “significado global da obra no seu processo social”,

computar o “conteúdo ideológico” presente no “propósito explícito” da obra, bem

como avaliar sua importância “do ponto de vista social” enquanto aspecto paralelo

ao técnico. Prioriza-se, portanto, um esforço de cotejamento temático da obra que,

se for oportuno às causas definidas como relevantes sob o “ponto de vista social” —

o que, explica-se, é subjetivo ao crítico, que afinal pode ser um reacionário —,

favorece a leitura do elemento estético, ainda que o inverso — a leitura da

importância social como o passo seguinte à avaliação estética — não seja cogitado.

É difícil imaginar na prática como tal operação de crítica se daria, e este é um dos

casos em que Gullar não traz um exemplo do que propõe.

Ao final deste capítulo, o problema da aplicação prática da teoria da arte

“comprometida” se mantém. Ao comentar a distância existente entre o refinamento

do campo artístico e o que “a vasta maioria do povo” consome, chega-se a um

157 Cultura posta em questão, p. 22. Grifo meu.
156 Ibid., p. 137. Grifo meu.
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impasse: se os críticos se opõem ao abandono de tal linguagem “refinada”, resta ao

artista produzir para poucos. A solução estaria na “arte participante”, a partir da qual

o artista, ao mesmo tempo, compreenderia o potencial de “comunicação coletiva” da

arte e abandonaria seu comportamento “instintivo, cego à realidade que o cerca”.

Existiria uma “legitimidade cultural” na produção do artista que colocasse isso em

prática.

Cabe notar que esta é a única vez que a expressão “arte participante” aparece em

Cultura posta em questão, e é intrigante que seja na penúltima linha do capítulo,

principalmente considerando que o próximo não traz de uma continuação direta dos

argumentos. Se há um trecho em que, conforme propõe Renato Ortiz, confunde-se a

função do campo artístico com a ideia de “conscientização”, é neste, portanto.158

O quarto capítulo, “Fala, meu papagaio”, tem uma estrutura bastante distinta do

anterior, além de ser mais extenso: são dezessete páginas contra as seis de

“Função do artista”. Como apontei, fora publicado em 1962 no Jornal do Brasil,

dividido em seis partes, e traz uma discussão com profundidade teórica — e número

de citações — consideravelmente maiores. Menos propositivo que os capítulos159

anteriores, neste é proposta uma leitura histórica de longuíssima duração — do

neolítico até a contemporaneidade, num esforço extremo de síntese — do que se

entende verdadeiramente por arte.

Seu argumento inicial é que em algum momento da história antiga, possivelmente no

Egito, a arte passou a servir como “instrumento de autoridade” e, desde então, sua

produção aponta para o passado, ainda que busque legitimidade futura:

Tudo o que perde a função vira arte. O passado inteiro é arte. O presente

seleciona, no passado, a “verdadeira arte” através do que, no presente, é

tido como arte. A arte do presente está sempre minada da má-fé

fundamental de que ela é feita para o futuro, para ser passado. Mas, como o

159 Como era comum ocorrer nas colunas sobre arte do Suplemento Dominical do Jornal do Brasil,
local onde Gullar trabalhou como copidesque e publicava já havia alguns anos — o próprio “Manifesto
neoconcreto”, como vimos, foi publicado pela primeira vez lá. Uma compilação das colunas de Gullar,
organizada por Renato Rodrigues da Silva e Bruno Melo Monteiro, pode ser encontrada em GULLAR,
F., Antologia crítica.

158 ORTIZ, R., Cultura brasileira e identidade nacional, p. 72. Retomarei essa discussão no capítulo
seguinte.
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futuro, ao se tornar presente, seleciona a arte do passado, a arte de hoje,

consciente disso, quis ditar ao futuro a arte dele. Mas meio século de arte

moderna foi suficiente para revelar aos homens de hoje que essa tentativa é

vã, e a arte entrou em desespero.160

Quando comenta brevemente o caso do Império Romano, Gullar embasa sua crítica

do capítulo anterior à “arte pela arte” por meio de uma correspondência histórica e,

em certo sentido, psicanalítica: “A arte pela arte coincide sempre com a crise dos

valores de uma civilização. Essa arte surge como um refúgio, uma compensação: é

o que se pode fazer quando não se pode fazer o essencial: é a idealização da

impotência.” Em seguida, argumenta, numa nota com tom de historiografia, que,161

se se trata de uma arte que, por séculos, voltou-se ao passado, isto não remete

apenas aos artistas, mas também — o termo “crítico” talvez se mostrasse

anacrônico — àqueles que formavam o juízo do que seria a arte mais “bela” dentro

das disputas de legitimidade do campo. Em outras palavras, o olhar retrospectivo

para a arte do passado tem que levar em conta tais disputas, caso contrário se

naturalizaria a ideia de que os artistas que permaneceram são os de obra “melhor”

ou mais “bela”, como se tais definições não fossem verificáveis historicamente.

Assim, a história da arte deve trazer ao primeiro plano sobretudo os artistas

“menores”, os esquecidos, aqueles que fugiam ao ápice do juízo — derrotados,

portanto, na disputa por poder inerente a um campo artístico sem autonomia —, uma

vez que tal juízo, por si só, não deixa de ser conteúdo ideológico trazido sem

mediação para a contemporaneidade, tanto quanto uma obra da mesma época. Um

Botticelli, por exemplo.

O termo por excelência usado por Gullar para definir a arte de seu tempo é

“moderno”, e o nome de Van Gogh funciona aqui como uma alegoria para defini-lo.

Só que, no mundo onde existe a arte moderna — e um campo artístico em operação

autônoma, como lhe corresponde —, a discussão sobre “arte pela arte” ganha um

contorno novo, no qual o “estético” ocupa o lugar do passado como chave

legitimadora do que define a arte:

161 Ibid., p. 26.
160 Cultura posta em questão, p. 25.
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Selecionamos o passado em nome de uma estética, mas terminamos por

nos convencer de que tudo é estético. Todos os quadros do passado, sem

faltar um, deviam estar nos museus. Que digo? Todos os objetos: garrafas,

pratos, copos, garfos. E os que foram achados estão…162

A “arte pela arte” seria, portanto, também uma visão projetada à história da arte.

Retomo esta discussão pois, a meu ver, o ponto de Gullar — ainda que não seja dito

literalmente por ele — é o de que o “estético” não basta para a arte moderna, com a

qual ele identifica sua trajetória. Não apenas porque a visão do “estético” como não

ideológico é falaciosa e “alienada”, mas porque a consequência desse esteticismo é

a morte de Van Gogh, e portanto de toda forma de arte “comprometida”.

A segunda parte deste capítulo escapa um tanto da discussão anterior: Gullar

comenta uma palestra que o filósofo alemão Max Bense — professor da Escola de

Ulm — proferiu no Rio de Janeiro, na qual propôs uma maneira científica de avaliar

uma obra de arte. Como se trata de uma discussão pouco relevante aos objetivos

almejados para este capítulo, não vou comentá-la em detalhes, porém um aspecto

dela é indispensável. Em um resumo rápido, Gullar vincula o pensamento de Bense

a uma concepção cientificista da realidade artística, na medida em que reduz a

leitura de uma obra qualquer a uma escala de entropia, quantificável e, portanto,

ranqueável. Isto tampouco enfrenta o problema do esteticismo: no máximo o leva

para outra terminologia, tão arbitrária quanto a original. O ponto para o qual eu

gostaria de chamar a atenção é que os autores que Gullar mobiliza para criticar

Lange são Maurice Merleau-Ponty, Ernst Cassirer e Susanne Langer. O primeiro

contato do autor de Cultura posta em questão com Merleau-Ponty foi demarcado

historicamente com exatidão por Otília Arantes como influência direta de Mário

Pedrosa: “é por indicação sua que os neoconcretos adotarão, ao final dos anos

1950, a autoridade da Fenomenologia da percepção para se afastarem da Gestalt e

marcarem sua divergência com o concretismo.” Já Cassirer e Langer fazem parte163

da trajetória das reflexões de Pedrosa durante a década de 1950, conforme mapeou

163 ARANTES, O., Mário Pedrosa: itinerário crítico, p. 78. Gullar e Pedrosa foram, durante a década
de 1950, muito próximos. O núcleo do grupo neoconcretista foi resultado das famosas reuniões
dominicais na casa de Pedrosa. Gullar por diversas vezes se definiu como seu discípulo.

162 Cultura posta em questão, p. 26. Grifo meu.
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Arantes, sendo que Merleau-Ponty foi curiosamente um autor menos comentado por

ele.164

Torna-se importante notar, portanto, que o abandono da experiência da vanguarda

neoconcreta, ao final dos anos 1950, que acabaria por levar Gullar a aproximar-se

do CPC, não configurou um rompimento com o referencial teórico anterior. Vejamos

um trecho do argumento contra a posição de Bense:

Uma das críticas que se pode trazer à teoria do Prof. Bense é a de que nela

não se distingue o comportamento espontâneo, fenomenológico, e o

comportamento objetivo do cientista. Sua análise da obra é feita do

ponto-de-vista de um observador científico, situado acima do tempo e do

espaço, que olha sem compromisso coisas criadas fora da contingência.

Mas quem é esse observador? Mas qual é essa obra? A objetividade

científica é imprescindível para se examinarem os fenômenos físicos na sua

condição de fatos a-históricos, não humanos (…) Mas vale essa mesma

objetividade para a compreensão de atos contingentes, de obras criadas por

homens criados na sua condição dramática de homens?165

Em suma, a concepção fenomenológica da obra de arte permanece no centro da

crítica a quaisquer tentativas de "cientificação" do campo artístico. A ela se agarra,

em certo sentido, também o descarte de uma tentativa de produção ou crítica

“neutras”, elemento central em Cultura posta em questão.166

Na terceira parte do capítulo, Gullar expande o argumento do descompasso entre

países desenvolvidos e subdesenvolvidos quanto ao campo artístico, na medida em

que, no Brasil, instituições e espaços que garantem legitimidade a um artista ou obra

se pautam sob critérios desconectados da realidade local. Além disso, tendo-se em

conta que, mesmo nos países centrais para o mercado internacional de arte, “o povo

166 O tema da militância é também central em Pedrosa, para o qual a necessidade de que a crítica
seja “parcial, apaixonada, política” é primordial: “[Baudelaire] não acreditava, certamente, na
capacidade do homem fazer justiça: o crítico não pode ‘despojar-se, voluntariamente, de toda espécie
de temperamento’ e como é, antes de tudo, um apreciador consciente da obra de arte, não pode
posar de juiz e dar do alto de seus coturnos, uma sentença sem ódio nem amor.” PEDROSA, M. O
ponto de vista do crítico. In: Política das artes, p. 162. Publicado originalmente no Jornal do Brasil em
12 jan. 1957.

165 Cultura posta em questão, p. 29. Grifo meu.
164 Ibid., p. 79.
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não se interessa pelo destino que venha a ter a pintura” , cabendo, portanto, a167

círculos de críticos de arte, galeristas, diretores de museus e uma ou outra

autoridade governamental a definição desses critérios, que facilmente, dada sua

origem, tendem a um esteticismo. A solução, para Gullar, passa pelo abandono

destes critérios, ainda que não fique claro o que exatamente deveria ser adotado no

lugar.

Quando, na quarta parte do capítulo, Gullar se dedica a comentar as exposições de

arte infantil, o argumento principal é um reforço da contradição inerente à crítica

“objetiva” — ou “descomprometida”, para voltar ao termo —, isto é, aquela que deixa

de incluir aspectos fenomenológicos em sua análise. Se não se leva em conta que o

autor ou autora de determinada obra é uma criança, e que apenas este elemento já

garante uma diferença enorme em termos de “dimensões sócio-culturais”, que leitura

poderia ser feita sob um ponto de vista “objetivo”? O mesmo, sob certo aspecto, se

passa com a situação da arquitetura no Brasil — “arte eminentemente prática” ,168

segundo Gullar, portanto parte integrante do campo artístico, com especificidades

como todas as demais —, tema da quinta e última parte. Para ele, inexiste uma

crítica propriamente arquitetônica no Brasil, uma vez que:

O exercício da crítica de arquitetura obrigaria os críticos a mudar de vida.

Entre a discussão de problemas estéticos puros e a discussão da

arquitetura com todas as suas implicações econômico-sociais, vai uma

distância imensa. Implica, sobretudo, um engajamento que começaria por

abalar seriamente os princípios em que se firma a crítica de arte

contemporânea. Como admitir, na arquitetura, a precedência dos fatores

“práticos” sobre os estéticos e continuar a sustentar o contrário na pintura e

na escultura? A crítica de arquitetura conduz inevitavelmente ao exame

global dos problemas econômicos e sociais, e a uma tomada de posição

diante deles. Isso cheira a política, e “belas artes” como a “bela crítica”,

sonham com um mundo apolítico, a-histórico, fora do tempo e do espaço,

dimensão dos deuses…169

169 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 38-9. Grifo meu. Cabe notar que o termo “engajamento”
neste trecho é muito provavelmente uma referência a Jean-Paul Sartre, talvez o intelectual mais
popular no Brasil à época. Há, inclusive, uma referência a ele em Cultura posta em questão, porém
apenas como citação indireta (p. 23) e cujo argumento não é desenvolvido. Para um relato da difusão

168 Ibid., p. 41.
167 Cultura posta em questão, p. 31.
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Aqui, a solução retoma um dos argumentos centrais em Cultura posta em questão

como um todo: não há saída para os impasses de todo o campo artístico que não

seja por meio da transformação da estrutura social. A escolha do artista entre o

“comprometimento” e o “descomprometimento”, no âmbito das lutas sociais, não

deixa de se aplicar ao arquiteto: aquele que, diante dos problemas práticos para a

construção de seus projetos no Brasil, prioriza o aspecto estético, faz uma opção

“descomprometida”; enquanto aquele que entende que estes problemas estão

enredados na estrutura econômica atrasada — e que portanto precisa ser

enfrentada —, faz uma opção “comprometida”. Sem o envolvimento com o campo

político não haverá desenvolvimento do campo artístico.

Em termos de um entendimento do campo cultural “no seio do campo do poder”,

conforme propõe Bourdieu, o capítulo quinto, “Morte cultural da arte”, é bastante

rico. A ascensão da “arte contemporânea” — que Gullar localiza o conjunto dos

movimentos, posteriores ao cubismo, que paulatinamente abandonam qualquer

“intenção construtiva” — dificulta o trabalho da “bela crítica” brasileira, uma vez que

sua posição esteticista apresenta dificuldades até mesmo para enquadrar as novas

concepções de arte. Como os principais elementos que caracterizam esta nova arte,

Gullar cita seu “extremo subjetivismo”, bem como adoção de “linguagem cifrada

onde nenhum juízo objetivo se mantém”, os quais, no plano internacional, também

provocaram uma reação dos críticos. Um autor citado diretamente é Helmut

Hungerland, pintor e professor alemão que fez sua carreira docente nos EUA, e

autor de Sugestões para a crítica de arte e outros ensaios, no qual propõe

mecanismos “objetivos” para uma crítica de arte renovada. Gullar descarta seu

“método” rapidamente, uma vez que se trata de outra tentativa de se excluir a

autoria — tanto para a obra quanto para o crítico ou a crítica — do seu processo de

produção, de forma tão “a-histórica” quanto as anteriores. Uma vez que o artista

contemporâneo fala, sobretudo, a si mesmo, este tipo de proposta revela-se um

tanto esdrúxulo.

da obra de Sartre no Brasil, bem como de sua visita ao país em 1960, ver NUNES, R. C. A presença
de Sartre no Brasil dos anos 1960. In: A encenação de a engrenagem de Jean-Paul Sartre, p. 11-47.
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Quando fala da arte contemporânea, entretanto, Gullar tem uma posição distinta

daquela que aplica ao campo artístico brasileiro. Não há “engajamento” possível se

“a obra de arte, que já falava a uma minoria bastante restrita de iniciados, não fala

mais nem a esta minoria, tornando-se, quando muito, uma questão pessoal entre o

artista e ele mesmo.” A arte contemporânea é rejeitada por Gullar, que chega até170

mesmo a pôr em xeque sua legitimidade artística, quando, por exemplo, ironiza a

obra do alemão Kurt Schwitters, que passou a “colher nas ruas restos e detritos para

com ele compor suas ‘obras de arte’.” É notável que, na sequência, Gullar faça171

uma história, em três parágrafos, do processo de autonomização do pintor, o qual, a

partir de Rembrandt, pôde ter a si mesmo como tema de sua obra. Sua conclusão é

que, quase trezentos anos após a morte do pioneiro pintor holandês, a autonomia

estava completa, e basicamente o artista passou a instituir a legitimidade de sua

própria obra. Num contexto de ascensão da burguesia dos EUA, na primeira metade

do século XX, abriu-se uma demanda de mercado inédita por arte, e a injeção de

dinheiro no campo artístico resultante desse processo trouxe tamanha autonomia

que, para Gullar, o momento era de inversão do sistema construtivo, a ponto de que

“quanto mais estapafúrdia nos pareça uma obra de arte mais chance ela tem de se

tornar no futuro uma obra-prima.”172

Feito o diagnóstico sob tal prisma, a seguir Gullar passa a olhar para o cenário

brasileiro. Aqui, a arte moderna cresceu não sob uma “desesperada procura de seus

próprios fundamentos”, mas como apropriação “das várias soluções plásticas

europeias para versar uma temática nacional” — ao contrário da matriz europeia,173

no entanto, sem abandonar um interesse por uma abordagem representativa. Isto

dura até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o apelo individualista que

começava a dominar o cenário europeu desembarca no Brasil, e o resultado, em

resumo, é o concretismo.

A maneira pela qual Gullar trata o concretismo neste capítulo é, no mínimo, singular:

ele é citado apenas como uma espécie de ponte para o neoconcretismo. Vejamos:

173 Ibid., p. 56.
172 Ibid., p. 53. Grifo do original.
171 Ibid., p. 49. Grifo meu.
170 GULLAR, F. Cultura posta em questão, p. 46.
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“A evolução coerente da arte concreta levou a um rompimento com os meios

tradicionais de pintar (arte neoconcreta), conduzindo o artista a uma posição radical,

em que se faz evidente a contradição básica da arte individualista.” Não há —174

diferentemente do que ocorre para todos os outros movimentos comentados no

capítulo — citação a um único artista, e a exceção ganha um tom mais atípico se

lembrarmos que se trata de um movimento do qual o próprio Gullar fez parte.175

Rapidamente, o texto volta ao cenário do primeiro mundo e passa a comentar a

expansão do tachismo na Europa e do expressionismo abstrato nos EUA,

movimentos a partir dos quais Gullar conclui que a arte contemporânea está presa

em seus próprios mecanismos de legitimação, a ponto de serem tais mecanismos o

seu “motor verdadeiro”, ao invés de qualquer tipo de expressividade com lastro

cultural. Não se trata de mais de uma escolha esteticista, tal qual tanto se criticou

acerca do campo artístico brasileiro, mas de um “destruidor” processo de alienação

total. Em Cultura posta em questão, está morta a arte que não se refere ao mundo

comum, alheio à expressividade subjetiva de seu criador.

O último capítulo a trazer elementos importantes para as temáticas do

funcionamento interno do campo artístico brasileiro, bem como o status de sua

posição diante do campo do poder, é o sexto: “O pintor, esse marginal”, redigido

exclusivamente para Cultura posta em questão. É apenas nele que Gullar se ocupa

de definir o que quer dizer por “obra de arte”, qual seja “objeto que não possui

nenhuma função prática mas apenas a função de comunicar uma mensagem

estética”. No caso brasileiro, tal mensagem teria despertado um interesse176

diminuto, mas que vinha crescendo desde a década de 1920, em função da eclosão

modernista. É apenas a partir dos anos 1950, entretanto, que um outro elemento

fundamental para a autonomização do campo artístico brasileiro se consolida: o

176 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 63. Curiosamente, poucos anos depois, em 1968,
Umberto Eco elaboraria o mesmo conceito em sua obra A estrutura ausente, na qual “a mensagem
assume uma função estética quando se apresenta estruturada de modo ambíguo e surge como
auto-reflexiva, isto é, quando pretende atrair a atenção do destinatário primordialmente para a forma
dela mesma.” (A estrutura ausente, p. 52)

175 A experiência concretista no Brasil, evidentemente, tem uma relevante história própria
voluntariamente ignorada por Gullar, cuja importância reverbera até hoje no campo artístico brasileiro.
Para uma análise da história concretista, bem como de tais reverberações, ver SANDES, L. F. S.
Geração concretista em São Paulo.

174 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 57.
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mercado de arte. A observação que Gullar faz a respeito tem um tom bastante

sociológico:

Para que o artista sobreviva permanecendo fiel a si mesmo, urge haver um

mercado para as suas obras. E esse mercado só agora começa a se formar

no Brasil.

Mas em que consiste um mercado de arte? Consiste na presença ativa de

marchands que atribuem um valor monetário às obras de arte. Criado o

mercado, a obra de arte se torna um meio de investimento, que justifica a

sua compra independentemente do interesse estético do comprador,

embora uma coisa não exclua a outra.177

Este trecho é particularmente relevante porque Gullar parece caminhar para as

mesmas conclusões dos capítulos anteriores, segundo as quais o processo de

busca por autonomia levou a arte, ao menos na Europa e nos EUA, a tornar-se um

exercício sobretudo acerca de si mesma. Entretanto, o que se verifica para o caso

brasileiro é diferente, ainda que seu próprio autor reconheça certa contradição:

Pode parecer irrisório afirmar tal coisa quando é notório o desinteresse do

povo pelas manifestações artísticas de vanguarda. Mas o fato é que

nenhum artista desiste da possibilidade de que sua arte fale à maioria da

coletividade a que pertence, e muito pouco lhe agrada ter como público

precisamente aquela parte da sociedade da qual ele discorda de maneira

radical. E assim, negando-se a um tipo de atividade que o poria em

contradição com sua arte, termina ele por aceitar um compromisso que o

põe em contradição consigo mesmo.178

Há uma diferença clara na forma pela qual Gullar fala do “artista”. Ele parece, em

última instância, referir-se a si mesmo sob a forma de um wishful thinking, pois não

há sequer menção às duas escolhas — comprometimento ou descomprometimento,

como visto em todas as outras vezes: nenhum artista de fato quer estar afastado do

“povo”, ainda que as circunstâncias que o levem a isso sejam estruturais, fora de

seu controle. Não se trata, claro, de inquirir algo como uma validação etnográfica

para o argumento de Gullar, mas chama a atenção a afirmação, exclusiva a este

178 Ibid., p. 63.
177 Ibid.,  p. 65.
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trecho, de que todo artista discorda da elite econômica que consome sua obra.

Como sustentar tal posicionamento?

No final deste capítulo, Gullar traz o primeiro exemplo de caso em que o processo

de autonomização não levou a uma alienação social do artista. Trata-se da Bauhaus,

escola de arte vanguardista alemã, espécie de fundadora do design enquanto área

independente. Para ele, Walter Gropius, organizador e idealizador da escola, é um

precursor do combate à alienação do artista, por meio da tentativa de integrar o

trabalho artístico com a produção industrial. A arte não alienada, para Gullar, deve

servir para algo, ter uma utilidade prática e social. E, se tal utilidade for a

transformação das estruturas do país, tanto melhor.

“Cultura popular” é, sem dúvidas, o conceito mais importante usado em Cultura

posta em questão. Apenas nos dois primeiros capítulos — onde é abordado em

detalhes —, ele é citado nominalmente vinte e quatro vezes: exatamente uma

citação para cada página dos dois capítulos, somados. Parte dos argumentos

citados a partir da discussão em torno do conceito reverberam por todos os demais

ensaios do livro, conforme já vimos para o caso da discussão sobre arte e campo

artístico. Cabe, portanto, uma análise específica da sua aplicação no livro de Gullar.

Logo na primeira página, ele é entendido como “uma denúncia dos conceitos

culturais em voga que buscam esconder seu caráter de classe” e ao mesmo tempo

um lembrete para a “necessidade de pôr a cultura a serviço do povo, isto é, dos

interesses efetivos do país.” Para este reposicionamento do campo cultural, é179

necessário que se obrigue o intelectual a decidir entre a adesão à “cultura popular”

ou o desligamento cada vez maior em relação ao “povo”.

No primeiro parágrafo da segunda página, a definição se expande para “a

consciência de que a cultura tanto pode ser instrumento de conservação como de

transformação social” e pela primeira vez o conceito é atribuído a um círculo180

específico: a “jovem intelectualidade brasileira” que rejeita qualquer desvinculação

180 Ibid., p. 2.
179 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 1.
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entre o fazer político e o cultural. É pertinente notar que o “artista” é um agente

secundário neste primeiro momento, dando lugar ao “intelectual” ou “homem de

cultura”, definições intercambiáveis que servem para localizar socialmente o agente

primordial da “cultura popular”. Esta escolha é justificada pois o passo seguinte, no

argumento de Gullar, é explicar por que só então, no período de escrita do livro, a

discussão sobre o tema estaria em voga. Ocorre que sua origem estaria nos meios

universitários, porém marginalizada dentro do campo intelectual nos anos anteriores,

rompendo sua barreira apenas com “o próprio processo desenvolvido na

infraestrutura da sociedade que, agravando as contradições, abalou os conceitos

vigentes e trouxe à luz do dia o que era conhecido apenas dos analistas

especializados.” Em outras palavras, é dentro do contexto de lutas sociais do181

começo da década de 1960 que a “cultura popular” passa a ser discutida com

relevância fora de seus meios de origem. Só a partir de então passaria a ter alguma

repercussão no campo artístico, onde é entendida como “‘nova tendência’ que se

caracteriza por uma temática nacional e direta ou indiretamente didática”, e sobre a

qual é importante “não perder de vista suas profundas raízes sociais, que a

distinguem dos movimentos apenas estéticos ou ditados preponderantemente pela

dialética interna dos meios de expressão artística.”182

Diferentemente dos conceitos de “engajamento” ou “arte popular revolucionária”,

entretanto, “cultura popular” transcende o campo artístico e seu vínculo primeiro é,

sobretudo, com a transformação do país:

A cultura popular é, em suma, a tomada de consciência da realidade

brasileira. Cultura popular é compreender que o problema do analfabetismo,

como o da deficiência de vagas nas universidades, não está desligado da

condição de miséria do camponês, nem da dominação imperialista do país.

Cultura popular é compreender que as dificuldades por que passa a

indústria do livro, como a estreiteza do campo aberto às atividades

intelectuais, são frutos da deficiência do ensino e da cultura, mantidos como

privilégios de uma reduzida faixa da população. Cultura popular é

compreender que não se pode realizar cinema no Brasil, com o conteúdo

que o momento exige, sem travar uma luta contra os grupos que dominam o

182 Ibid., p. 3.
181 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 2.
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mercado cinematográfico brasileiro. É compreender, em suma, que todos

esses problemas só encontrarão solução se se realizarem profundas

transformações na estrutura sócio-econômica e consequentemente no

sistema de poder. Cultura popular é, portanto, antes de mais nada,

consciência revolucionária.183

“Cultura popular” é, ao mesmo tempo, o diagnóstico de que as lutas pelas

transformações do país compõem a mesma pauta revolucionária, e o prognóstico de

que cada uma de tais lutas — em especial a do campo artístico, evidentemente —

precisa mirar nesta pauta revolucionária. Uma convergência ao mesmo tempo

fragmentada e coletiva, na qual o avanço de um representa o avanço de todos,

ainda que não se trate de grupos em posição de igualdade diante das lutas sociais.

O principal deles, o “povo” está, conforme o próprio texto reconhece, em condição

inferior ao intelectual; e, portanto, cabe a estes o esforço de contribuir, a seu modo,

para a inclusão do “povo” nas lutas.

Aqui se torna importante retomar rapidamente uma clara discrepância em relação ao

“Manifesto do CPC” — documento contemporâneo de Cultura posta em questão,

como vimos: o “povo”, para Gullar, é parte ativa do processo, enquanto no outro

caso é objeto:

Para nós, tudo começa pela essência do povo e entendemos que esta

essência só pode ser vivenciada pelo artista quando ele se defronta a fundo

com o fato nu da posse do poder pela classe dirigente e a consequente

privação de poder em que se encontra o povo enquanto massa dos

governados pelos outros e para os outros. Se não parte daí não se é

revolucionário, nem popular, porque revolucionar a sociedade é passar o

poder ao povo.184

Já em Cultura posta em questão:

Paralelamente a esse trabalho de crítica dos valores culturais, que visa a

ganhar a nova geração de produtores de cultura, e que se completa na

produção de obras que estabeleçam padrões para o trabalho criador no

campo da cultura popular, é necessário que uma ação mais próxima da

184 CPC, “Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque
de. Impressões de viagem, p. 149. Grifos meus.

183 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 3-4. Grifo meu.
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massa, não apenas produzindo obras “para” ela como procurando trabalhar

“com” ela, visando tanto desenvolver, nela, os meios de comunicação e

produção cultural, como obter, nesse trabalho, um conhecimento mais

objetivo de determinada comunidade que permite maior eficácia na

elaboração da obra que seja dirigida à massa.185

Mesmo na posição de Gullar, entretanto, há uma discrepância entre a defesa da

inclusão do povo no processo da “cultura popular” a nível abstrato e a descrição dos

meios para que isto se realize objetivamente. Os exemplos de problemas que, para

o “homem de cultura”, passam a surgir a partir do momento em que ele deseja

produzir obras sob a “cultura popular”, dizem todos respeito a qual o melhor meio de

chegar ao “povo”, tornando-o também, em larga medida, objeto. Trata-se, portanto,

de um problema de comunicação:

São os problemas dos meios práticos que levarão a obra ao público que se

deseja atingir: a peça deverá ser feita para um palco de teatro ou para um

palco volante, tipo “carreta”? O poema deverá ser feito para edição em

volume ou para ser lido por jogral? E conforme seja o caso, também, se

uma história é escrita para cinema ou para livro, deve-se levar em conta as

dificuldades da censura e a resistência dos distribuidores e exibidores.186

No segundo capítulo, “Cultura e nacionalismo”, a questão da “cultura popular” é

retomada sob o viés de seu lugar no mundo, enquanto fenômeno que parte

exclusivamente dos problemas brasileiros. No plano internacional, o conceito se liga

de forma quase imediata ao combate contra o imperialismo, na medida em que

“cultura popular”, no campo da arte, é a recusa da arte “alienada” que vem do

primeiro mundo e que não deve, sob nenhuma circunstância, ser reproduzida

acriticamente por aqui. Isto retoma uma série dos argumentos discutidos no

subcapítulo anterior, porém faz-se importante ressaltar um ainda não abordado:

“cultura popular” também é a leitura crítica da “cultura contemporânea como um

fenômeno internacional” , a qual não inclui nenhuma tentativa de isolamento187

cultural do Brasil, porém considera que não é possível equiparar a discussão

artística no mesmo nível que ocorre com aquela ligada ao desenvolvimento dos

187 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 15.
186 Ibid., p. 4.
185 Cultura posta em questão, p. 6-7.
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meios de comunicação ou da ciência, uma vez que não é possível utilizar a noção

de “evolução” em arte, ao contrário do que é corriqueiro nos outros casos.

Retomando o “Manifesto do CPC”, é notório que nele não apareça, em nenhum

momento, o conceito de “cultura popular”. É possível, talvez, argumentar que tal188

ausência por si só seja uma evidência da abordagem distinta que o “povo” e suas

manifestações artísticas recebem no texto de Martins. Por exemplo, não há, em

Gullar, uma crítica à “arte popular” não engajada que se assemelhe a este trecho do

anteprojeto:

A arte do povo é predominantemente um produto das comunidades

economicamente atrasadas e floresce de preferência no meio rural ou em

áreas urbanas que ainda não atingiram as formas de vida que acompanham

a industrialização. O traço que melhor a define é que nela o artista não se

distingue da massa consumidora. Artistas e publico vivem integrados no

mesmo anonimato e o nível de elaboração artística é tão primário que o ato

de criar não vai além de um simples ordenar os dados mais patentes da

consciência popular atrasada. A arte popular, por sua vez, se distingue

desta não só pelo seu público que é constituído pela população dos centros

urbanos desenvolvidos, como também devido ao aparecimento de uma

divisão de trabalho que faz da massa a receptora improdutiva de obras que

foram criadas por um grupo profissionalizado de especialistas. Os artistas

se constituem assim num estrato social diferenciado de seu público, o qual

se apresenta no mercado como mero consumidor de bens cuja elaboração

e divulgação escapam ao seu controle. A arte do povo e a arte popular

quando consideradas de um ponto de vista cultural rigoroso dificilmente

poderiam merecer a denominação de arte; por outro lado, quando

consideradas do ponto de vista do CPC de modo algum podem merecer a

denominação de popular ou do povo.189

A análise do conceito de “cultura popular” também enfrenta, entretanto, seus

problemas, uma vez que são tantas as definições atribuídas a ele ao longo de

189 CPC, “Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque
de. Impressões de viagem, p. 147. Grifos meus.

188 Apesar da ausência, o CPC é definido tacitamente no “Manifesto” como “órgão cultural do povo” —
talvez a expressão mais sintética a respeito do tão discutido “dirigismo” dentro do CPC, em especial
de seus integrantes mais ligados a Martins e ao PCB, conforme apontado em GARCIA, M. A questão
da cultura popular. Revista Brasileira de História, 2004, 24(47), p. 149. Martins se dedicaria, em 1963,
a uma obra específica sobre o conceito de “cultura popular”. VER, MARTINS, C. E., A questão da
cultura popular, 1963.
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Cultura posta em questão que se torna uma tarefa impraticável sintetizá-lo, a não ser

em termos um tanto vagos. É possível, por exemplo, estabelecer que se trata de

uma proposta de convergir as diversas lutas por transformações sociais no Brasil

sob o prisma dos campos artístico e cultural, porém não fica claro em nenhum

momento, a não ser no plano das intenções, de que maneira o grupo

correspondente à parte popular do conceito de fato teria participação ativa nele. Se,

retomando o argumento de Ortiz, a “cultura popular”, na prática, remete a um

esforço de conscientização — isto é, de combate à alienação —, não resta enfim190

papel ativo algum para o “povo”, uma vez que a ele cabe apenas ser ensinado. O

que abre espaço para nos questionarmos a real reciprocidade do lado popular do

conceito.

Na outra ponta, digamos, do campo artístico está o “intelectual”. Entre ele e o

“artista” há uma série de sobreposições, ao menos em termos de quais seriam suas

funções, e ambos constituem o lado produtor do campo, aquele responsável seja por

teorizar e aprofundar-se na obra de arte, seja por simplesmente produzi-la.

É na introdução de Cultura posta em questão que Gullar se ocupa de definir o

intelectual. A primeira informação a respeito aparece no terceiro parágrafo, onde nos

é explicado que se trata daquele que se dedica à literatura e à arte. E, num trecho

mais adiante, são dados exemplos: “O escritor, o cineasta, o pintor, o professor, o

estudante, o profissional liberal redescobrem-se como cidadãos diretamente

responsáveis, como os demais trabalhadores, pela sociedade que ajudam a

190 ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional, p. 71-75. O conceito de “alienação”,
compartilhado sob denotação semelhante entre Gullar e Martins, tem impacto direto do livro
Formação e problema da cultura brasileira, de Roland Corbisier, conforme demonstra GARCIA, M. A
questão da cultura popular. Revista Brasileira de História, 2004, 24(47), p. 134. Diz Corbisier:
“Limitam-se, os mais lúcidos, a verificar que a "cultura" brasileira está marcada pela alienação, pela
falta de autenticidade. Na "situação" em que nos encontramos já podemos compreender porque os
sociólogos, pensadores e ensaístas que nos antecederam não puderam ir além da simples
verificação daquilo que consideravam ser característico da vida cultural no Brasil. Não foram além,
não compreenderam, simplesmente porque não podiam compreender. Imersos no "contexto colonial",
entendendo, ou melhor, vivendo a vida da cultura na forma de "leitura", e não da solução efetiva de
problemas, não podiam os "intelectuais" brasileiros distinguir, por exemplo, a erudição da cultura, e
muito menos compreender que, no complexo colonial não há, não pode haver cultura, mas apenas
essa forma alienada da cultura que é a erudição.” (Formação e problema da cultura brasileira, p.
72-73. Grifo do autor.)
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construir diariamente, e sobre cujo destino têm o direito e a obrigação de atuar.”191

Todo artista, portanto, no que diz respeito à “cultura popular” é também um

intelectual. Esta definição ‘intelectual’ também pode ser atribuída ao já citado livro de

Corbisier, Formação e problema da cultura brasileira, ainda que com terminologia

distinta: o intelectual “descomprometido” em Corbisier é vinculado ao elemento

“colonial” de sua postura, na medida em que tem a sua atuação mirando

exclusivamente a Europa e os EUA, e a tal ponto que desconsidera o descompasso

entre a realidade nacional com a estrangeira:

Colonizado mentalmente, o intelectual brasileiro assim como utilizava, sem

transformá-los, os produtos acabados da indústria estrangeira, assim

também pensava, sem transformá-las, com as ideias prontas que lhe

vinham de fora. Como se engolisse pedras em lugar de alimentos, não

digeria o produto cultural estrangeiro, não o incorporava à sua substância,

não o fazia circular em seu sangue. Não via o real através dessas ideias,

mas se detinha na visão das próprias ideias, que, por serem opacas, lhe

ocultavam, em vez de lhe revelar, o mundo que realmente vivia.192

Veja-se a aproximação com este trecho, já na segunda página de Cultura posta em

questão:

E é exatamente num tipo de sociedade como a nossa, em que o poder

dominante de classe se disfarça detrás de uma máscara idealizada, que as

manifestações artísticas e literárias tendem a colaborar naquela idealização,

definindo-se a si mesmas como valores absolutos, em termos aos valores

morais da classe dominante.193

193 Cultura posta em questão, s.p. [introdução].

192 CORBISIER, R., Formação e problema da cultura brasileira, p. 80. É importante contextualizar
rapidamente o papel de Corbisier dentro do ISEB, uma vez que não se trata apenas da reverberação
de uma obra individual sua, mas do conjunto de intelectuais da própria entidade e sua produção
coletiva. Sob a direção de Corbisier, o ISEB “constituiu o corpo de professores e pesquisadores do
instituto. Corbisier foi responsável por um processo gradual de inserção do ISEB em discussões que,
além de abordarem os problemas inerentes à realidade brasileira, diziam respeito à politização destes
temas. Fator marcante entre inúmeras entidades comprometidas com a questão do desenvolvimento
nacional, mas que tinha uma relação especial, justamente, com um determinado contingente de
intelectuais de esquerda que migravam das hostes partidárias na direção de um espaço público
fortalecido pela pluralidade de ideias. Em outras palavras, aquilo que o relatório do IPM do ISEB
descreve como “antro de pregação comunista”, era a definição dessa aproximação do instituto com a
intelectualidade de esquerda que emergia no final da década de 1950.” (CZAJKA, R. Praticando
delitos, formando opinião, p. 109)

191 Cultura posta em questão, p. 3.
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A opção que se exige do intelectual, Gullar explica adiante, tem relação não apenas

com a ascensão de novas forças no campo político, mas com a própria “evolução

histórica do problema artístico” . Destaco este trecho, ainda da introdução do livro,194

pois é nele que é inserida a primeira citação direta da obra, na qual Gullar se apoia

na edição francesa A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de Walter

Benjamin, para argumentar que, dadas as transformações propiciadas pelos meios

de comunicação de massa no campo artístico, principalmente quanto a seu caráter

cultural, não há caminho possível para o intelectual engajado que seja desligado do

“povo”. A famosa proposta de “politização da arte” proposta por Benjamin ao final195

de seu ensaio é, em Cultura posta em questão, vinculada como uma das metas

principais do intelectual da “cultura popular”.

Um aspecto menos comentado a respeito do intelectual, no livro de Gullar, é sua

presença numericamente limitada e profundamente conectada com a elite

econômica. O campo artístico — ao menos aquele “descomprometido” — é

composto por uma “faixa reduzida de intelectuais, críticos de arte, também

desconhecidos da vasta maioria do seu povo” e isto compõe uma minoria em todo o

mundo: “A mesma minoria que existe no Rio, em São Paulo, em New York, em

Tóquio, em Roma” e que “como uma seita, defende seus princípios de aristocracia

espiritual no mundo inteiro.” Por conseguinte, a opção pelo engajamento, por parte196

do intelectual, também se refere a um aspecto quantitativo de ampliação do alcance

do seu trabalho, para além de um esforço de combate à “alienação” na arte

brasileira, em si. E isto é analisado por Gullar, retomando, como parte do processo

histórico inerente ao estado do campo artístico, sobre o qual o impacto dos novos

meios de comunicação de massa marca um dialético ponto de não retorno.

Há também, em Cultura posta em questão, um curto trecho onde seu autor faz uma

análise, com alguma profundidade, acerca do “processo cultural brasileiro”, e no

qual, de forma um tanto distinta de todas as demais, não se trata do tema

196 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 12-13.

195 Em uma nota editorial, cabe realçar que esse ensaio de Benjamin seria traduzido, no Brasil,
apenas em 1968, conforme PRESSLER, G. K. Benjamin, Brasil: die Walter Benjamin-Rezeption in
Brasilien.

194 Cultura posta em questão, s/ p. [introdução].
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exclusivamente sob o prisma da rejeição à arte “alienada”, ainda que ele não deixe

de aparecer. Isto ocorre no começo do último capítulo do livro, “Em busca da

realidade”, no qual Gullar elabora uma discussão acerca da literatura “participante”

— ou aquela que, nos termos que mais utilizei aqui, é “comprometida” ou

“engajada”. A discussão sobre o afastamento entre o artista de vanguarda e o

público, resultado de um formalismo excessivo, é retomada, e quase que a

totalidade dos textos (poemas) mobilizados para justificarem o argumento são, de

forma bastante heterodoxa, do próprio Gullar. Retomarei adiante a análise197

específica que Gullar faz de si mesmo. Por ora, creio que seja importante chamar a

atenção para o fato de que, pela primeira vez, há uma avaliação positiva das obras

de escritores contemporâneos à redação de Cultura posta em questão, mesmo que

seja apenas em termos de uma melhor leitura do estado do campo artístico/literário:

(…) não estou negando a importância de gênios como Kafka, ou talentos

como Pound ou Beckett. Acredito que tais expressões literárias, com as

atrofias que implicam, são determinadas por forças reais que atuam dentro

do processo literário como reflexo de pressões exercidas, sobre a cultura,

pelas contingências sociais. De fato, essas atrofias mesmas é que indicam o

quanto o artista pode estar aderido ao complexo cultural (que evolui

condicionado pela infraestrutura) como quem despenha pela ribanceira

dentro de um carro em chamas. A questão é saltar do carro ou continuar

nele: admitir que fora do carro em chamas não há nada, ou compreender

que os outros homens — a vasta maioria — continuam a viagem na estrada,

lá no alto.198

A análise do elemento cultural, em Gullar, seja sob o seu aspecto “popular” ou não,

também tem como um de seus suportes o conceito de “vanguarda” — que ora serve

como contraponto à “cultura popular”, ora como justamente o que constitui a

198 Cultura posta em questão, p. 94-95. Grifo nosso.

197 A tese principal do capítulo dá conta de que, inclusive, concretismo e neoconcretismo fizeram parte
do grande arco dos movimentos “descomprometidos”, uma vez que não se deram conta de que sua
própria reflexão sobre a produção artística — na verdade, fala-se apenas em termos de poesia, mas a
derivação é inevitável — marginalizou de forma extrema o próprio artista, num afastamento drástico
entre o campo artístico e o campo do poder, de modo que “a evolução natural da poesia que se funda
no alheamento dos problemas concretos conduz à sua própria destruição.” (GULLAR, F., Cultura
posta em questão, p. 94). O trecho está destacado por completo no original.

91



condição do artista “comprometido”. Tal conceito aparece num número menor de

vezes em relação aos demais conceitos citados até o momento, porém sua

importância pode ser verificada na própria trajetória de Gullar, uma vez que sua

experiência junto aos demais artistas no arco do neoconcretismo — ele próprio uma

vanguarda comentada em Cultura posta em questão — traz consigo um peso

próprio.

O trecho em que Gullar fala em “vanguarda” pela primeira vez está na introdução, e

remete à sua definição como as manifestações mais avançadas, em termos

estéticos, na arte: “Não será, portanto, em nome de supostos compromissos de

vanguarda que o escritor deixará de engajar-se (…)” . Apenas seis páginas depois,199

“vanguarda” é usado para definir o trabalho da UNE e do CPC:

(…) deve-se acentuar a importância que tem desempenhado, na vida

cultural brasileira, o movimento universitário, cujo centro de irradiação é a

União Nacional dos Estudantes. O papel da UNE se realiza, não só através

do impulso que dá aos Centros Populares de Cultura, que hoje se

multiplicam pelo país inteiro, mas também através dos seminários que

organiza, das publicações e das campanhas públicas de esclarecimento do

homem da rua e da própria massa estudantil. O trabalho dessa vanguarda,

que se ampliou através dos anos, convocando também para suas

campanhas a intelectualidade progressista, vai vencendo as limitações do

ensino universitário, o espírito comodista e antinacional que procura incutir

na juventude, e abriu a mentalidade do estudante para a visão atual da vida

brasileira.200

Este trecho é particularmente importante, pois inaugura um uso do termo que será

encerrado apenas no último capítulo, e que de certa forma sintetiza parte do

argumento central de Gullar. Como vimos, todo o raciocínio presente em Cultura

posta em questão em torno da escolha que o intelectual precisa fazer —

“comprometer-se” ou não — não se refere apenas a um problema objetivo de

escolha entre duas visões possíveis para o futuro do campo artístico. A escolha pelo

“descomprometimento” tem, na verdade, uma viabilidade de curto prazo, posto que a

conjunção do campo artístico com o campo do poder representaria o limite real da

200 Ibid., p. 6. Grifo meu.
199 Ibid., s.p. [introdução].
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experiência de vanguarda, bastando “apenas” que a radicalidade renovada a cada

novo movimento vanguardista ultrapassasse o aspecto estético e se voltasse à

própria condição política e, até mesmo, existencial. Nesse âmbito, o elemento

vanguardista do CPC e da UNE diria respeito, também, a seu elemento de

ocasionadores primeiros da transformação social no âmbito cultural/artístico, para

além de portadores das características do que uma vanguarda realmente

“inconformada” com o mundo deveria possuir.201

Esta é uma premissa que compõe um dos elementos que distinguem Cultura posta

em questão do "Manifesto do CPC”, de Martins, e do livro Formação e problema da

cultura brasileira, de Corbisier: a noção de que o elemento histórico da ascensão

das vanguardas artísticas traz em si as sementes de uma conciliação destas com o

processo de “politização em arte”. Basta notar, numa leitura quantitativa rápida, que

a expressão “vanguarda” aparece apenas uma vez em cada um destes documentos,

e com denotação semelhante, mais ligada a uma interpretação política à esquerda

do termo. Em Martins:

Não poderia haver CPC antes que fossem criadas e consolidadas as

diversas formas de arregimentação e fortalecimento das massas, antes que

fossem constituídos os sindicatos operários, as entidades e associações

profissionais e regionais, Os diretórios estudantis, os partidos políticos de

esquerda, os núcleos, as ligas, as frentes, as uniões e todos os demais

organismos de vanguarda que centralizam e dirigem unificadamente a ação

ascensional das massas.202

Já em Corbisier:

202 CPC, Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de.
Impressões de viagem, p. 144. Grifo meu.

201 Isto se opõe, por exemplo, à visão do “vanguardismo” do naturalismo de Émile Zola, presente
apenas em comparação ao estado anterior do desenvolvimento do romance (ver GULLAR, F., Cultura
posta em questão, p. 16). Este caso, curiosamente, também é abordado por Bourdieu em As regras
da arte, ainda que, evidentemente, sob um prisma distinto (ver As regras da arte, p. 145). Adiante em
Cultura posta em questão, Gullar fará uma leitura semelhante do modernismo no Brasil,
entendendo-o como um rompimento com “a atitude do artista acadêmico e com a sua linguagem
convencionalizada”, de forma porém menos intensa do que no caso Europeu — o exemplo, mais uma
vez, é Rembrandt —, uma vez que embebido pelo processo político daqui, inicialmente em meio às
agitações sociais pré-Revolução de 30 e, posteriormente, restritas, ainda que não invisibilizadas, pelo
Estado Novo. (ver GULLAR, F. Op. cit., p. 63-64)
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Entendida como autoconsciência da cultura, uma filosofia brasileira

implicará o prévio reconhecimento, o diagnóstico da situação colonial.

Entendida como tarefa histórica de libertação e não como exercício

acadêmico, não será uma reflexão desinteressada sobre o mundo e sobre

nós mesmos, mas, ao contrário, uma arma que nos permitirá transcender o

colonialismo e edificar a nossa própria cultura. Libertando-nos do complexo

colonial, à medida que toma consciência dele e o converte em objeto, uma

filosofia brasileira nos trará a revelação de nossa própria entidade, de nosso

ser como destino. Convertendo-nos ao Brasil e nos reconciliando com nossa

circunstância, nos reconciliará com nós mesmos, tornando autêntica a

nossa existência. Engajados no processo histórico da nação, como

vanguarda consciente de seu desenvolvimento, não seremos mais os

gratuitos comentadores do pensamento estrangeiro, mas os intérpretes

lúcidos do destino nacional. Se é verdade, como já se disse, que ‘não há

movimento revolucionário sem teoria do movimento revolucionário’, não

haverá desenvolvimento sem a formulação prévia de uma ideologia do

desenvolvimento nacional.203

Cabe notar, entretanto, que o exemplo que Gullar fornece restringe-se ao Brasil, de

modo que em nenhum momento é apresentada iniciativa análoga ao CPC ou à UNE,

por exemplo, em outros lugares do mundo. O arco que Gullar constrói com o termo é

encerrado quando, na parte final do livro, descreve:

Estive de tal modo comprometido com aquelas experiências [das

vanguardas concretista e neoconcretista] que hoje, quando me volto para a

poesia de participação, provoco suspeitas acerca da coerência de minha

posição atual.

Tais suspeitas decorrem de não se compreender que, entre a mais

extremada experiência estilística e a poesia de participação, existe apenas

uma mudança de ponto de vista com respeito às possibilidades de uma

poesia nova desligada dos problemas sociais. A própria experiência de

vanguarda, que exprime um inconformismo limitado ao recinto das formas

literárias, quando levada às últimas consequências ultrapassa os limites do

âmbito literário e recoloca o problema existencial e político.204

204 Cultura posta em questão, p. 95.
203 Formação e problema da cultura brasileira, p. 87. Grifo meu.
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Assim, a noção de “vanguarda”, em Cultura posta em questão, também transpassa

um pouco de como seu autor vê a si mesmo dentro dos embates do campo cultural,

na medida em que sua passagem da “extremada experiência estilística” para a arte

“comprometida” configura um rompimento, mas uma certa continuidade radical.

Um último aspecto específico cuja presença em Cultura posta em questão eu

gostaria de analisar, dado o tema central deste trabalho, são as leituras acerca do

próprio mercado editorial, uma vez que há no livro pelo menos cinco referências

diretas a elementos seus, os quais compõem uma outra área, na qual tanto os

efeitos das transformações tecnológicas nas comunicações pelo mundo, quanto o

contexto de luta pelas “reformas de base”, no Brasil, se encontram.

Dando sequência ao trecho, já comentado, em que Gullar faz referência direta a

Benjamin, a leitura é estendida para suas consequências no âmbito editorial:

A possibilidade editorial hoje existente nos países desenvolvidos, e que já

alcança volume considerável no Brasil, tende a liquidar com os preconceitos

oriundos de uma época em que a atividade literária era privilégio de uma

elite. Tal fato revela como a literatura, seguindo o jornalismo, volta-se cada

vez mais para o quê diz o escritor em oposição ao formalismo do como diz.

Eis por que se publicam hoje livros como o Diário de uma favelada, de

Carolina de Jesus, e o público os aceita com avidez.205

À parte a duvidosa constatação de que o sucesso dos livros de Carolina de Jesus

diz pouco em respeito a um aspecto formal, o ponto é que Gullar vê uma positiva

mudança em termos da dinâmica do mercado de livros, na qual autores não

oriundos da elite conseguem quebrar o quase monopólio destes quanto à

possibilidade de terem livros publicados. Entretanto, como reconhece poucas

páginas depois, existe um gargalo no mercado do livro, diretamente relacionado ao

componente ainda bastante elitista dentre os agentes do campo cultural. Além206

disso, a existência de um mercado de livros com bons números em termos de

vendagem não se reflete diretamente na qualidade das edições, e isto traz duas

206 Ver ibid.., Cultura posta em questão., p. 3.
205 Cultura posta em questão, s.p. [introdução].
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consequências diretas para o campo artístico: a primeira delas é que o predomínio

de obras de baixa qualidade não gera oferta de trabalho a ponto de que os artistas

— o exemplo é o gravurista carioca Oswaldo Goeldi — possam ter rendimentos

suficientes para viverem desta atividade; e a segunda é que o custo de produção no

mercado editorial é demasiadamente elevado, de modo que se torna difícil ao artista

que finalmente consegue um trabalho nesta área levar sua obra às massas, mesmo

sendo o mercado editorial um dos setores do campo artístico mais acessíveis à

população em geral.

Há também, por fim, a constatação de que o artista que quer trabalhar ilustrando

livros não deseja ilustrar qualquer livro. Daí que, seguindo o exemplo de Gullar,

Goeldi ilustrou Dostoiévski, mas dificilmente ilustraria Proust e, sem dúvida, não

ilustraria Cronin ou Somerset Maugham. “É que o artista de hoje sente necessidade

de exercer a sua atividade livre de toda e qualquer imposição exterior. Ele necessita

dessa liberdade para justificar diante de si mesmo a sua expressão.”207

Verifica-se, quanto ao aspecto de estrutura de Cultura posta em questão, que,

dentre as muitas proposições e ideias colocadas em pauta, uma conecta todos os

capítulos, incluindo a introdução : a de que o processo histórico do campo artístico208

brasileiro, quando da redação do livro, caminhava para uma paulatina aproximação

com o campo do poder, incorporando parte de suas demandas, até que enfim se

politizasse por completo, arrematando assim sua autonomização em relação às

elites econômicas. Isto, para Gullar — em outro exemplo de que Cultura posta em

questão e o “Manifesto do CPC” se aproximam em alguns argumentos, mas

afastam-se em outros — não significava um processo de abandono completo do

aspecto estético, muito menos algo próximo a uma autocensura do artista, mas um

desdobramento orgânico do campo, desde que o ímpeto radical presente em cada

novo manifesto artístico deixasse de dirigir-se apenas para a estética e se voltasse à

208 Pode-se verificar até mesmo na orelha de Cultura posta em questão, escrita por Leandro Konder:
“Rejeitada, em princípio, a tola perspectiva de um isolacionismo cultural, que critérios devemos utilizar
para a assimilação da produção cultural estrangeira, com vistas ao pleno atendimento das exigências
mais profundas do nosso povo.” (KONDER, L. [Orelha do livro]. In: GULLAR, F., Cultura posta em
questão, 1965.)

207 Cultura posta em questão, p. 65.
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sua própria natureza, enquanto construção humana e, portanto, política. Em sua209

versão autóctone, Gullar via na UNE e, principalmente, nos CPCs e demais

movimentos culturais, uma vanguarda que já caminhava nessa direção, sendo ele

próprio, Ferreira Gullar, como demonstrei, um exemplo dessa passagem do estético

ao político.

209 No “Manifesto do CPC”, admite-se tacitamente que uma autocensura pode ser necessária ao
artista “comprometido”: "Desejando acima de tudo que sua arte seja eficaz, o artista popular não pode
jamais ir além do limite que lhe é imposto pela capacidade que tenha o espectador para traduzir, em
termos de sua própria experiência, aquilo que lhe pretende transmitir o falar simbólico do artista. A
quem nos disser que isto representa um cerceamento da liberdade criadora, responderemos que sim;
a quem nos disser que não devia ser assim, responderemos igualmente que sim. O que só não
podemos aceitar é a afirmação de que os valores formais sejam tão valiosos que em seu nome se
justifique o nosso afastamento do povo.” (CPC, Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de
Cultura. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem, p. 160-1. Grifo meu.)
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4 CONCLUSÃO

A perspectiva que Cultura posta em questão oferece sobre o estado do próprio

campo artístico aponta para uma autonomização interrompida, na medida em que,

se a partir da Semana de 22 e dos desdobramentos modernistas no país a arte

brasileira teria passado a receber, de forma crítica, as inovações vindas da Europa

— bem como a ter um olhar próprio para dentro do país —, isso não representou a

inclusão do “povo” para além do status de objeto dessa interpretação. Integrar o

“povo”, por conseguinte, não seria mais do que seguir com o andamento histórico de

tal processo, especialmente num contexto de ascensão das lutas populares — e,

portanto, de afirmação política do “povo” enquanto agente de seu próprio destino.

Fica claro, entretanto — como também ocorre no “Manifesto do CPC” de forma ainda

mais evidente — que a inclusão prática do “povo” no campo artístico representava

uma vicissitude, uma vez que, ao mesmo tempo, ele não era visto como capaz de

aderir imediatamente, em sua maior parte, às lutas. Por consequência, se de um

lado era necessário atuar junto ao “povo” para educá-lo — veja-se o elogio que

Gullar faz ao MCP do Recife —, de outro era preciso que a arte “comprometida”,210

ao menos momentaneamente, fosse produzida para ele, não por ele. A lógica de

funcionamento do campo artístico, portanto, juntamente com o próprio habitus,

permanecia atrelada a uma intelectualidade oriunda dos setores médios e ricos, por

mais que essa mesma intelectualidade, ou pelo menos sua porção à esquerda,

acreditasse ser possível converter-se, de alguma forma, em “povo”.

Sob um ponto de vista macro, como vimos, esse quadro da situação cultural

brasileira sofreu um trauma que antecedeu à própria publicação do livro. Sua edição

príncipe, assim, não chegaria ao público, e uma nota de rodapé logo no primeiro

capítulo da edição corrente, justamente num trecho de elogio da aproximação que

se fazia com o “povo” a partir das organizações de “cultura popular”, traz o

diagnóstico do problema: “O golpe militar de 1º de abril de 1964 fechou todas essas

entidades e prendeu ou persegue seus integrantes.” Cultura posta em questão é,211

211 GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 5 [nota].
210 Ver GULLAR, F., Cultura posta em questão, p. 7.
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desta forma, um livro efetivamente publicado quando o eixo principal de suas

propostas já se mostraria, dado o novo cenário político, irrealizável.

Isto, entretanto, é uma leitura posterior. À época de sua publicação, em 1965, o livro

recebeu algumas leituras na imprensa as quais, à parte serem a favor ou contrárias

aos posicionamentos do livro, discutem-nos como sendo ainda partes de seu

“horizonte de expectativas”. É o caso, por exemplo, da breve resenha de Thereza

Cesário Alvim no Última Hora de 30 de março de 1965, na qual ela aponta:

Se Ferreira Gullar publicou seu livro em março de 1965 e não lhe

acrescentou qualquer apêndice, é porque seu ponto de vista não sofreu

maiores alterações. (…) A contribuição de Ferreira Gullar é preciosa, não só

pela qualidade intelectual que ele traz ao debate, como pela qualidade

moral que lhe acrescenta (…).212

O mesmo pode ser verificado, ainda que num viés crítico ao argumento central de

Gullar, em texto de Nogueira Moutinho, no Jornal do Dia de Porto Alegre, publicado

em duas partes, entre junho e agosto de 1965. Para ele, tanto o artista “alienado”

quanto o “engajado” — ou, nas palavras de Moutinho, “recrutado” — são posições

equivocadas. Gullar, portanto, estaria correto ao ver nessa “alienação” da produção

artística brasileira um problema, porém a solução seria não a tomada de consciência

social, mas uma autonomização absoluta quanto às forças que tentam domá-la —

dentre elas a imposição dos padrões vindos do exterior. De qualquer forma, é213

importante notar que o próprio texto não faz referência ao golpe de 1964 e coloca

seus argumentos em termos claros de um debate em andamento.

Ainda nos jornais, há uma série de outras menções, mais curtas, ao lançamento de

Cultura posta em questão. A primeira delas possivelmente é a de Valdemar

Cavalcanti no periódico carioca O Jornal, de 20 de março de 1965, elogiosa

sobretudo à “autocrítica” de sua obra poética que Gullar faz no último capítulo.214

214 Ver CAVALCANTI, V. Poesia e arte: perspectivas. O Jornal. Rio de Janeiro, 20 mar. 1965, p. 2.

213 Ver MOUTINHO, N. Cultura posta em questão .Jornal do Dia. Porto Alegre, 28 jun. 1965, p.11; e
Idem. “Cultura posta em questão (conclusão)”. Jornal do Dia. Porto Alegre, 29 ago. 1965, p.11.

212 A indagação do poeta. Última Hora. Rio de Janeiro, 30 mar. 1965 p. 41. É curioso, no entanto, que
ela cite Cultura posta em questão como exemplo do aprofundamento forçado dos “problemas que
formam a realidade brasileira” após o golpe de 1964, sendo que ela mesma identifica que o conteúdo
fora redigido em momento anterior ao golpe.
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Lago Burnett, no Jornal do Brasil de 4 de abril de 1965, é bastante peculiar em sua

leitura, ao atribuir um elemento psicológico aos argumentos do livro: “Gullar

abandonou a torre de marfim da mesma maneira como chegou até lá: por uma

necessidade interior de realizar-se, de encontrar respostas às numerosas

indagações que torturam o artista e produzem o fenômeno da angústia.” Já em 8215

de junho de 1965, no Diário de Notícias do Rio Grande do Sul, aparece a resenha

talvez mais elogiosa ao livro, ainda que num texto de autoria anônima, a partir do

qual considera-se o argumento de Gullar leitura obrigatória para “todos os que estão

empenhados na busca de soluções racionais para as grandes questões ora

examinadas pelo ensaísta.”216

Cultura posta em questão também foi lido publicamente em outros meios. Um

exemplo é a resenha de Luís Washington Vita, secretário da Revista Brasileira de

Filosofia, publicada na própria na edição de março de 1966, e que elogia a

pertinência e profundidade dos argumentos de Gullar. Outro caso, mais217

conhecido, é o de Clarival Valladares, que em um texto intitulado “Uma questão de

cultura”, publicado na revista Cadernos Brasileiros em agosto de 1965, e da qual era

editor, acusa Gullar de “perverter” os conceitos de “povo”, “civilização” e “cultura”,

rendendo inclusive um paratexto posterior: uma resposta de Gullar na edição

seguinte da mesma revista.218

Além desses, a própria Revista Civilização Brasileira trouxe algum debate sobre as

propostas de Gullar, ainda que não propriamente uma resenha de Cultura posta em

questão. É o caso do texto do poeta Sebastião Uchoa Leite, na edição número 4 da

revista, intitulado “Cultura popular: esboço de uma resenha crítica". Nele, constrói-se

um panorama das instituições que atuaram com base no conceito de “cultura

popular” e elogia-se o seu esforço no sentido de alfabetizar as massas e criarem

218 Ver VALLADARES, C. Uma questão de cultura. Cadernos Brasileiros, v.7, n.4, p.83-8, jul./ago.
1965; GULLAR, F, Sim, uma questão de cultura. Cadernos Brasileiros, v.7, n.5, p.106-8, set./out.
1965. Para uma análise deste debate, ver GARCIA, M. A questão da cultura popular. Revista
Brasileira de História, 24(47), p. 127-62. 2004.

217 Ver VITA, L. W. Resenha de Cultura posta em questão. Revista Brasileira de Filosofia, v. XVI, fasc.
61. jan./mar. 1966, p. 140.

216 CULTURA POSTA EM QUESTÃO. Diário de Notícias. Porto Alegre, 8 jun. 1965, p. 8.

215 LAGO BURNETT, J. C. Cultura em questão. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 04 abr. 1964. Cad. B.
Coluna de Literatura.
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"pelo menos uma indicação da vitalidade dentro desse campo de pesquisas e

experiências", ainda que, em sua visão, o analfabetismo constitua uma barreira para

sua eficácia artística: “Uma cultura meramente propagandística perde-se no vazio se

deixam de existir as condições políticas de sua subsistência.” É inusitado que219

Gullar, que publicou em praticamente todos os números da Revista Civilização

Brasileira e era parte de seu conselho editorial, não tenha comentado publicamente

esse artigo.220

A manutenção da pertinência dos argumentos de Gullar após o golpe de 1964

mostra como os impactos de uma grande ruptura política não são, necessariamente,

imediatos. É preciso, da minha parte enquanto pesquisador, além disso, atentar para

não atribuir aos agentes históricos uma clareza da situação política que seria

impossível, à época, a quem quer que fosse. Ao argumentar que havia um

“horizonte de expectativas” com relação à viabilidade do que é proposto em Cultura

posta em questão, não pretendo dizer que esses agentes não estavam a par do que

ocorria; apenas que o golpe, à época da publicação de cada texto, não fora

suficiente para aplacar tal viabilidade — independentemente dos autores em

questão concordarem ou discordarem do que Gullar propõe.

Um trecho no artigo de Leite, de certa forma, deixa claro como a perspectiva de que

em breve um retorno a um momento democrático — onde ainda fosse possível

voltar a pensar em “cultura popular” enquanto prática, portanto — talvez se

concretizasse:

Naturalmente que essa política educacional [dos grupos ligados à "cultura

popular"] sofreu uma solução de continuidade a partir da crise política de

março/abril de 1964, que gerou um governo de exceção ainda persistente e

que não sabemos se terminará com as prometidas eleições de 1966.221

221 Ibid., p. 280.

220 Para uma leitura da organização da revista sob a perspectiva da editora Civilização Brasileira e de
Ênio Silveira, ver GALÚCIO, A. L. X. A trajetória da editora Civilização Brasileira. In: Civilização
Brasileira e Brasiliense.p. 118-72.

219 LEITE, S. U. Cultura popular: esboço de uma resenha crítica. Revista Civilização Brasileira, ano 1,
nº 4, set. 1965. Respectivamente, p. 288 e 280.
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Foge às premissas da presente dissertação avançar para além dos limites

paratextuais da edição corrente de Cultura posta em questão. Cabe apenas apontar

que parte de seus argumentos seria retomada durante a década de 1980, de forma

geral no contexto da “ramificação da relação entre o populismo e o nacionalismo”,

conforme demonstrou Garcia. Além disso, o livro seria reeditado apenas em 2002,222

pela editora José Olympio, porém com composição bastante distinta, a começar pelo

fato de que seu texto foi conjugado com o de Vanguarda e subdesenvolvimento, de

1969. Em termos paratextuais, a diferença mais relevante é um novo prefácio,223

escrito por Gullar, no qual ele afirma que seu argumento, em termos genéricos, “às

vezes simplificou demasiado algumas questões importantes, tanto no plano estético

como no político ou social” ; já quanto aos acertos, estes com exemplos, dedica224

mais linhas:

[o livro] Defendeu a autonomia cultural, sem no entanto se deixar levar pelo

mito do nacionalismo; detectou a ação do poder econômico sobre certas

manifestações artísticas no país, como por exemplo o cinema, mas afirmou

que a defesa da autonomia devia se apoiar fundamentalmente numa visão

crítica, fundada na experiência própria. Compreendeu que seria impossível

isolar-se num mundo caracterizado pela internacionalização mas entendeu

também que a arte autêntica é reflexo do vivido, donde a necessidade de

distinguir-se, na relação com a obra de arte, o fruir do fazer.225

Ao analisar a gênese de Cultura posta em questão, vimos como todo o processo de

produção do livro foi viabilizado a partir de uma série de agentes e entidades que

convergiram politicamente no arco das lutas pelas reformas sociais no Brasil.

Tratava-se não apenas de refletir sobre quais os melhores caminhos para a

implantação dessas reformas, mas de como agir para implementá-las. A Editora

Universitária se mostra, por si só, uma iniciativa neste sentido. Seu papel foi

claramente reduzido, especialmente se comparado ao alcance da editora Civilização

225 Ibid., p. 9.
224 Prefácio. In: Cultura posta em questão, Vanguarda e subdesenvolvimento, p. 9
223 Hoje, tanto José Olympio quanto Civilização Brasileira fazem parte do Grupo Record.

222 GARCIA, M. A questão da cultura popular. Revista Brasileira de História, 24(47), p. 127-62. 2004,
p. 128.
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Brasileira — sua clara inspiração —, entretanto é fundamental ter em conta, nesta

leitura, que se trata de um empreendimento encerrado à força ainda em uma fase

incipiente, e que portanto os indivíduos que nela trabalharam não apenas não

vislumbraram tal encerramento, como tinham ambições grandiosas.

Já na análise da estrutura da obra, ficou claro que seu argumento central — de que,

tanto sob uma perspectiva do desenvolvimento das discussões próprias das

vanguardas artísticas, quanto sob a necessidade urgente de abandono de uma

perspectiva esteticista e “alienada” para a arte brasileira, o caminho futuro para arte

passaria por sua politização — é consolidado apenas enquanto parte da mesma

convergência de lutas pelas reformas sociais. Em outras palavras, um campo

artístico cuja perspectiva de “verdadeira” autonomia em relação às elites

econômicas só seria obtida por meio de uma aproximação voluntária com o campo

do poder.

O próprio andamento da discussão sobre “cultura popular” nos números da Revista

Civilização Brasileira mostra que tal perspectiva não se efetivou, uma vez que esse

tema nunca mais seria retomado. Gullar publicou entrevistas com artistas brasileiros,

críticas de exposições de arte e ensaios, onde pode-se obter uma interpretação do

novo momento do campo artístico brasileiro. Seu último comentário a respeito está

ainda no número 1 da revista, em trecho com tom de retrospectiva:

Enquanto, entre 1960 e 1964, o teatro, o cinema, a poesia, a música,

respondiam à tensão derivada da luta pelas reformas sociais, a pintura

permanecia infensa ao que se passava. É certo, porém, que isso não

impediu que ela sofresse as consequências do clima político

pré-revolucionário: as vendas caíram verticalmente. A classe abastada,

consumidora de arte, estava excessivamente assustada naquele período

para pensar em comprar quadros. Tal fato agravou a crise e fez com que

outros artistas saíssem à procura de plagas mais amenas, onde os ricos

estão tranquilos e podem pensar em arte.226

226 GULLAR, F. Por que parou a arte brasileira. Revista Civilização Brasileira. Ano 1, nº 1. mar. 1965,
p. 227.
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Os ventos da mudança também aparecem em uma outra criação de Gullar. Poucos

meses após o golpe de 1964, não há mais espaço para ilusões nem ficções da

juventude. Porém, da opressão cotidiana, quem sabe, virá a transformação:

AGOSTO 1964227

Entre lojas de flores e de sapatos, bares,
mercearias, boutiques,

viajo,
num ônibus Estrada de Ferro-Leblon
Volto do trabalho, a noite em meio,
fatigado de mentiras.

O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaud,
relógio de lilases, concretismo,
neoconcretismo, ficções da juventude, adeus

que a vida
eu a compro à vista aos donos do mundo.
Ao peso dos impostos, o verso sufoca,

a poesia agora responde a inquérito policial-militar.

Digo adeus à ilusão,
mas não ao mundo. Mas não à vida,
meu reduto e meu reino.

Do salário injusto,
da punição injusta,
da humilhação, da tortura,
do terror,
retiramos algo e com ele construímos um artefato
um poema,
uma bandeira.

20/8/64

227 Conforme GULLAR, F. Agosto 1964. Revista Civilização Brasileira. Ano 1, nº 2, maio 1965. p. 153.
As versões posteriores do poema contam com diagramação ligeiramente distinta.
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