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INTRODUÇ o
/ FC

A idéia de fazer um estudo sobre a revista O SACO, ressaltando as

poesias publicadas, vem de um longo convívio com a poesia dos anos setenta.

Um convívio como leitor e estudioso, e também influenciado por aquela

proposta na minha produção poética.

O pensamento inicial era estudar um poeta consagrado daquela

geração, ligando-o à Contracultura. Amadurecendo a pesquisa a ser desenvol-

vida, conclui que seria mais rico analisar algo da nossa realidade, e não ser

mais um trabalho entre inúmeros sobre o chamado boom poético dos anos

setenta, focalizando o eixo Rio-São Paulo.

A escolha quase que natural recaiu sobre O SACO, uma revista de

cultura realizada em Fortaleza entre abril de 1976 e fevereiro de 1977. Com

sete números, a publicação atingiu trinta mil exemplares, com circulação

nacional e aglutinou toda uma geração de intelectuais e artistas cearenses. A

receptividade e o reconhecimento da grande imprensa em todo o país, numa

éj.oca que aquele tipo de publicação, denominada de alternativa, era bastante

comum, demonstra a originalidade e a força dos projetos editorial e gráfico d'O

SACO. Esses são alguns dos indícios da representatividade da revista (outros

serâo colocados ao longo do trabalho). Diria mesmo do marco que ela



representou na história cultural cearense.

Numa perspectiva sociológica, a publicação interessa enquanto

veículo de idéias, de valores simbólicos. Perceber essas idéias, através da

proposta editorial de seus organizadores, ou através de um objeto artístico, a

poesia, é a finalidade dessa pesquisa, possibilitando um olhar sobre o Ceará

na década de 70, em plena ditadura militar.

A pesquisa foi dividida em quatro capítulos. Nos três primeiros, trata-

se de um resgate histórico dos anos cinqüenta aos setenta da produção

cultural no país, principalmente a poética, procurando relacioná-Ia com um

contexto mais amplo, ou seja, o sócio-econômico e político. No quarto capítulo,

feito o esboço da situação nacional, analiso o local específico da revista O

SACO dentro do que se denominou imprensa alternativa e do boom poético,

daí o destaque da poesia dentro da revista. Estes erQ.J'"Rfenômenos interliga-

dos e marcas registradas da produção cultural daqueles que foram chamados

erroneamente de "vazio anos setenta".

Para entrar no universo d'O SACO, contei com depoimento direto de

um de seus editores, Manoel Coelho Raposo, o único que residia no estado.

Um texto de Jackson Sampaio, outro editor, publicado na "Antologia Torquato

Neto" (ver bibliografia) serviu como testemunho do projeto e da publicação da

revista. Porém, o material mais valorizado nesse estudo foram os editoriais

publicados em cada número e a poesia veiculada no caderno VERSO. Os

primeiros foram fundamentais ao retratarem todas as dificuldades, desejos e

expectativas dos editores, resultando do interesse destes em estar sempre se

.omunicando com os leitores. A segunda foi o material que possibilitou

observar na prática a proposta estético-ideológica dos editores.

Acredito que esse trabalho venha contribuir para trazer à tona um

período importante da nossa produção cultural. Na valorização dos "rebeldes"

n senta, a década rir.> 70 é costumeiramente desprezada. Ao contrário
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do que se pensa, e no caminho da revisão que vem sendo feita, tanto uma

como a outra foram fundamentais na produção intelectual e artística brasileira.

Longe de poder ser taxada de alienada a geração dos anos setenta produziu

inúmeras alternativas políticas, no sentido amplo da palavra. Longe do vazio,

a diversidade. Longe da unidade, as diferenças. E entre elas O SACO tornou-

se fundamental no contexto cearense.

.....~
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o NOVO COMO ESPÍRITO DE lJMA ÉPOCA

Os anos cinqüenta: em busca da modernidade

Os anos cinqüenta, anos de pós-guerra, foram de intenso desenvol-

vimento no Ocidente. Houve um enorme avanço tecnológico, sem dúvida

incentivado pela indústria bélica. Mas, extrapolando-a, atingiu a produção de

bens de consumo. Grandes cidades receberam o estatuto de metrópoles. Fez-

se uso e abuso dos meios de comunicação de massa. Destaque especial: a

grande novidade da televisão. Os valores culturais e o ambiente físico, que

pareciam se modificar lentamente, passaram por aceleradas transformações.

Em ritmo crescente.

O Brasil não podia ficar de fora. Vivendo um período de relativa

democracia, debatia-se em todos os lugares os diversos meios para "viabili-

zar" o país. O tema recorrente era o desenvolvimento social, econômico e

cultural. Diversas eram as propostas. Comum a todas estava a necessidade

de industrialização. E ela tomaria um impulso definidor naquela década.

Patrocinada pelo Estado, numa época em que o populismo predominava na

política brasileira.
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Os governos nacional-populistas se caracterizam pela indefinição.

Em nosso país, favoreceram os interesses da burguesia industrial, se apre-

sentando como representantes de todas as classes. Classes que formam um

só "povo" da grande "Nação", na retórica do discurso nacionalista. Desta

forma, a sustentação desses governos, aponta Marly Rodrigues, "dependia do

equilíbrio de forças heterogêneas - os diversos segmentos burgueses repre-

sentados na burocracia civil e militar, e os trabalhadores - especialmente do

operariado" (RODRIGUES, 1992:42). De acordo com a correlação dessas

diversas forças, a ideologia nacional-desenvolvimentista ia assumindo suas

facetas no Brasil. "Patriótica" na época de Getúlio, "internacionalista" com

Juscelino Kubitschek.

De qualquer modo, ambos os governos faziam a apologia do desen-

volvimento via industrialização, dentro do modelo capitalista, pretensamente

racionalizado. Com isso, estavam sendo abertas as portas aquele segmento

que iria dominar a cena nas décadas seguintes: os técnicos e especialistas.

Esse pessoal seria responsável pelo funcionamento, planejamento e controle

estatal do capitalismo brasileiro. Presença bastante visível no Plano de Metas

de JK. Sua viabilização resultou na "afirmação dos tecnocratas na cena

administrativa brasileira e a criação de órgãos especiais de administração"

(RODRIGUES, 1992: 66).

A industrialização não trouxe apenas os sinais da tecnocracia.

Juntos vieram os sinais de modernização dos costumes. Intensa urbanização

e organização dos movimentos sociais na cidade; febre consumista, fomenta-

da e padronizada pela propaganda; avanço dos meios de comunicação de

massa e início da indústria cultural; transformações nas relações de gênero e

no comportamento. A década terminaria ainda construindo seu grande símbo-

lo de modernidade, a cidade de Bras ilia.
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A modernização e as artes B
A produção cultural não ficou alheia a essas transformações. Muito

menos a artística. Mesmo considerando a nascente indústria cultural e sua

cultura de massas incipientes, a sociedade de consumo chegou ao campo

artístico.

As artes plásticas passaram a ter valor de mercadoria, crescendo o

número de galerias e marchands. No começo da década realizou-se a primeira

Bienal de São Paulo, cujo objetivo, citado por Aracy Amaral, era o de "oferecer

por via de uma seleção de obras de artistas nacionais, uma visão de conjunto

das mais significativas tendências da arte moderna" (AMARAL, 1987: 245).

Modernizando o samba, na fusão com o jazz,-5urgiu a bossa-nova.

Criticada pelos nacionalistas, principalmente os de esquerda, por não repre-

sentar uma genuína manifestação da música popular brasileira. E mais, por ser

produzida pela pequena burguesia urbana.

o cinema, a arte da era industrial, tentou se afirmar com uma

produção nacional através das companhias cinematográficas Atlântida e Vera

Cruz. Ainda no final dessa década, surgiram os primeiros filmes do movimento

que daria destaque mundial ao cinema brasileiro: o Cinema Novo.

Se no teatro, por um lado, existia o TBC (Teatro Brasileiro de

Comédia) com sua performance clássica ou conservadora, por outro, o Teatro

Arena e o Grupo Oficina começavam a revolucionar a dramaturgia até então

praticada.

Na literatura, foi publicada aquela que talvez seja a grande obra da

língua "brasileira" - Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Obra

situada por Alfredo Bosi "na vanguarda da narrativa contemporânea" (BOSI,

1992: 488 .
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Por todo lado surgiam novidades e inovações. Como sintetiza Rena-

to Ortiz: "é impossível compreendermos a década de 50 e parte de 60 sem

levarmos em consideração este sentimento de esperança e a profunda convic-

ção de seus participantes de estarem vivendo um momento particular da

história brasileira. A recorrente utilização do adjetivo "novo" trai todo o espírito

de uma época" (ORTIZ, 1989: 110).
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Conceito de vanguarda e poesia concreta B

o novo, na arte moderna, denomina-se vanguarda. Origina-se da

palavra francesa avant-garde, um termo militar que significa estar à frente, na

linha do front. Na terminologia artística, uma obra de vanguarda é aquela que

está à frente de seu tempo, inovando e, palavra maldita, revolucionando as

linguagens estabelecidas. Incompreendida e temida por trazer o novo. Eis sua

função: "ser contrária ao que é público e vulgar, subverter a própria idéia de

história, ser um anátema para tudo o que a língua representa em estabilidade

e tradição" (KARL, 1988: 19). A vanguarda, quando começa a ser consumida

e assimilada usualmente, deixa de ser vanguarda ..

Se a vanguarda vem trazer a pesquisa e o acré-;cimo à linguagem, o

campo mais fértil a esse movimento é o da poesia. A linguagem poética "é

considerada pelos especialistas a principal área de testagem das línguas, o

setor onde a linguagem apura e concretiza suas potencialidades expressivas,

suas possibilidades como veículo do pensamento criador" (ÁVILA, 1978: 75).

Já foi visto como os anos cinqüenta eram propícios a essas

potencialidades. E elas se realizaram com o surgimento de algumas correntes

de vanguarda poética. Destaque para a poesia concreta, ou enquanto movi-

mento mais amplo, para o Concretismo. Essas vanguardas se opunham à

Geração de 45, um grupo de poetas passadistas que apregoavam o retorno às

concepções tradicionais de poesia (rima,métricaeformas tiposoneto,elegia,etc.).

O concretismo desejava abolir a idéia do verso na poesia brasileira.

Através de uma elaboração técnica, buscava-se o apuro formal. Poesia

racional na quebra das palavras em busca do efeito poüssêrnlco. Poemas

sonoros e, principalmente, visuais, valorizando o branco da página, próximos

às modernas técnicas de comunicação de massa (cartaz, posters, outdoors,
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Admiradores do antropofagismo de Oswald de Andrade, os poetas

concretistas não dispensavam os recursos utilizados pela literatura universal.

Nesse movimento, segundo Affonso Romano de Sant'Anna, "há uma esperan-

ça de que o poema se transforme num objeto útil e de consumo" (SANT'ANNA,

1978: 141), tornando-se um produto de exportação da mais alta tecnologia

poética.

Por ser unia poesia preocupada com a forma e de olho nas vanguar-

das internacionais, o concretismo foi, como a bossa-nova, bastante criticado

por aqueles que propuseram uma arte engajada politicamente e voltada para

o nacionalismo. Discurso comum na esquerda militante que marcaria as

concepções estéticas dominantes na década seguinte.

Apesar de todo preconceito, o concretismo, -oern como as outras

vanquardas, encontraria seu porta-voz. Foi o Suplemento Dominical do Jornal

do Brasil (SDJB). Entre 1956 e 1961, o SDJB foi o responsável por "um

verdadeiro levantamento do futuro da literatura brasileira, não só apoiando o

movimento de vanguarda dos poetas concretistas, como revelando os jovens

e ainda trazendo, para a nossa empobrecida área cultural, informações da

mais alta impor ância, para a formação e consolidação deste clima do novo, de

novidade, de que estava carecendo urgentemente" (BRASIL, 1986: 238).

Por outro lado, o concretismo procurava divulgar suas idéias lançan-

do diversos manifestos do seu movimento, expediente bastante utilizado na

história das vanguardas. O mais importante foi o "Plano-piloto para a poesia

concreta" assinado pelos três "noigrantes" da poesia concreta Augusto e

Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Dizia o seguinte:



10

"poesia concreta: produto de uma evolução crítica

de formas, dando por encerrado o ciclo histórico do

verso (unidade rítmico-formal), a poesia concreta

começa por tomar conhecimento do espaço gráfico

como agente estrutural. espaço qualificado: estrutura

espácio-temporal, em vez de desenvolvimento meramente

temporístico-linear (...)

(...)

uma arte geral da palavra. o poema-produto:

objeto útiL"

.-
Manifesto da poesia concreta (apud TELES, 1976: 343).
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PROTESTO NAS ARTES: ENGAJADOS E

TROPICALISTAS

Os anos sessenta: da esquerda nacional-popular ao AI-5

As intensas transformações sociais que ocorreram na década de

sessenta colocam-na como um marco na história da humanidade. Em quase

todo o planeta encontra-se nesse período comoções estruturais. Seja na

economia, na política ou na cultura. Ou em todas três, ao mesmo tempo.

No Brasil, nesse curto espaço, vivemos os mais diversos confrontos

e situações. A década se inicia sob o fluxo crescente das mobilizações político-

sociais que vinham desde o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Tanto no campo

quanto na cidade, parcelas consideráveis da sociedade civil se organizaram

nas mais diversas instâncias para reivindicar, transformar, enfim, interferir na

realidade. Tinha-se a impressão de que todos estavam engajados em alguma

u a Que todos defendiam ou militavam em alguma causa.

Essas mudanças constituiam-se num forte poder de pressão. Elas

colocavam problemas difíceis de serem resolvidos pelo governo. Mesmo para

o o populrsta orientado por uma proposta nacional-reformista, como
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era o de João Goulart, que assumiu após a renúncia de Jânio Quadros em

961. Pressionado por movimentos sociais e políticos cada vez mais radicais,

João Goulart vai tomando atitudes ousadas, procurando efetivar as prometi-

das reformas de base, como a reforma agrária.

Porém, se de um lado tinha-se uma organização dos movimentos

sociais e das forças de esquerda através do PCB, da UNE, do CGT, das Ligas

Camponesas, etc, por outro lado, as forças contrárias de reação, também

vinham se organizando desde a década anterior. Com o financiamento de

parte da elite nacional e de capital estrangeiro, fundou-se o IPES (Instituto de

Pesquisa e Estudos Sociais) que juntou-se com o IBAD (Instituto Brasileiro de

Ação Democrática). O corpo doutrinário do grupo veio na sua convergência

com a Escola Superior de Guerra que tinha elaborado a Doutrina de Segurança

Nacional. Segundo Maria Helena Paes, essa doutrina era na verdade "uma

ideologia que, partindo da bipolaridade mundial veiculada pela guerra fria e da

concepção de nação como um todo homogêneo - o que significa negar a

existência de classes com interesses opostos ou divergentes -, entendia toda

oposição como subversão e enxergava as greves, os conflitos sociais e as

mobilizações de massas como estratégias do comunismo internacional" (PAES,

1992: 33).

Em torno da Doutrina de Segurança Nacional e contrários ao "perigo

crescente do comunismo" agruparam-se diversos setores conservadores.

Esse grupo organizou e executou o movimento civil militar que em abril de 1964

golpeou o governo Goulart, instaurando uma ditadura que só iria ter seu fim

vinte anos depois, mesmo não existindo no movimento uma força homogênea.

O período que foi do Primeiro Ato Institucional até o fim do governo Figueiredo

observou o embate de pelo menos duas posições: a do grupo IPES-ESG e a

do grupo "linha dura". A alternância de uma maior ou menor repressão pelos

("Ir ernos militares depend u da correlação de forças desses grupos.
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Na década de 60, com o governo Castelo Branco (1964-67), o

predomínio foi do primeiro grupo. No restante da década, a "linha tíura"

alcançou o poder com Costa e Silva (1967-69) e com Médici (1969-74).

Nesses anos, deu-se o período mais negro da ditadura. Mortes, torturas,

prisões, desaparecimentos, censura, falta de liberdades foram exercidas sob

proteção de Atos Institucionais, tendo como marco o AI-5, editado num ano

emblemático: 1968.

A década se inicia com o povo na rua, sonhando a sociedade

capitalista, para depois descobrir absmado a fragilidade desse sonho com o

golpe. T rmina com o mesmo povo temendo a rua e trancafiado em suas

casas.
.....-
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poesia e o conceito de popular-revolucionário

A produção cultural ocupava espaços centrais em todo esse período.

Artistas e intelectuais participavam direta e ativamente, pelo menos até o AIS,

do processo político, fomentando o debate que girava em torno da relação arte

e sociedade.

Naquele contexto, acreditava-se mais do que nunca no papel das

artes como forças transformadoras da sociedade. Participar do cenário cultu-

ral da época significava tentar viabilizar um trabalho de aproximação entre a

população brasileira e os intelectuais, incluindo os artistas. Aracy Amaral,

entre outros autores, aponta essa preocupação com o popular, incentivada

inclusive pelos meios de comunicação de massa, como um fenômeno novo no

meio intelectual e artístico. É particularmente interessarse, no contexto dessa

pesquisa, a observação da autora de que "por sua natural articulação com a

arte particular da região, que emerge com força maior que em outras áreas do

país, em decorrência da forte tradição cultural, o Nordeste foi, de certa forma,

o precursor no 'descobrir' e 'assumir' a importância do popular neste início dos

anos 60, através de organismos especialmente criados para esse fim" (AMA-

RAL, 1987: 317).

Essa preocupação com a política e os assuntos públicos iria penetrar

também a literatura e mesmo a poesia concreta que vinha, desde os anos

cinqüenta, discutindo sobretudo as questões de apuro formal da criação

artística. Segundo Haroldo de Campos, "durante esse período de agitação

política no Brasil - a poesia concreta é convocada pela crítica para explicitar

o lugar que o aspecto semântico ocuparia na projeção de suas formas

desencadeando o salto conteudístico-semântico-participante" (CAMPOS, 1979:

27). A tendência cultural que assumiu de forma mais clara e direta a bandeira

00 enqajamento político era a que se definia como arte popular revolucionária.



Apropriada pela ideologia predominante nos movimentos e organiza-
,

ções da esquerda nacionalista e populista desse período, esta arte teria sua

estética delineada no anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura,

o famoso CPC da UNE, elaborado por Carlos E. Martins, em 1962. Nesse

manifesto coloca-se a relação imprescindível, mesmo que algumas vezes

inconsciente, entre o artista, sua arte e a sociedade. Para o CPC não há

neutralidade nessa relação. Os artistas engajados consideram fundamental a

ligação entre a produção cultural e base material ou infra-estrutura da socie-

dade. Por outro lado, era reconhecida a relativa autonomia da arte na dialética

infra-superestrutura. Essa autonomia que permitia à arte ser uma possível

força na transformação da base material. A crença na idéia de que o produto

artístico adianta-se à sociedade, tornando-se sua força transformadora, foi a

própria razão de existir do CPC. ..-
A partir dessa concepção, colocou-se aos artistas e intelectuais três

alternativas: o "conformismo", o "inconformismo" ou a "atitude revolucionária

conseqüente". Claro está que a posição "politicamente correta", usando o

jargão dos dias de hoje, seria a terceira, aquela que leva diretamente à arte

popular revolucionária. Esta distinguindo-se da "arte do povo" e da "arte

popular", consideradas inaceitáveis pelo CPC. Ou por ser primária ao nível de

sua elaboração, caso da arte do povo, ou, ainda que representando uma certa

divisão do trabalho na sua realização, por não alcançar determinado nível de

legitimidade artística, caso da arte popular. Na arte popular revolucionaria

havia uma opção do artista em ser povo, ou parte integrada a ele, vivendo

assim o fato da privação de poder na qual se encontrava a maioria da

população. Essa arte tornava-se popular quando se identificava com a aspira-

ção do povo de ascender ao poder. Era revolucionária quando se colocava

como instrumento de transformação da realidade na busca dessa tomada de

p P RTI S, 1979). A missão do artista era optar pelo povo. Traduzindo

usca da linguagem das massas, de um
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conteúdo pedagógico e esclarecedor da preemência do processo revolucionário.

Para Heloísa Buarque é clara aqui a influência populista. Em nenhum

momento se falou em classe social. A recorrência é a dessa abstração, desse

saco de gatos que é a palavra "povo". Na realidade, a tentativa do intelectual

de falar para e, principalmente como o povo é inútil. Referendada por Adorno,

Heloísa B. de Hollanda afirma que a doutrina que se defende exige a lingua-

gem do intelectual (...) A linguagem do intelectual travestido em povo trai-se

pelos signos de exagero e pela regressão estilizada a formas de expressão

provinciais ou arcaicas" (HOLLANDA, 1980: 19).

Por detrás disso tudo, ainda está o velho problema das relações

entre forma e conteúdo. Há uma supremacia do segund.g.sobre a primeira na

arte popular revolucionária. O problema se coloca na escolha entre o prazer

estético ou a integração com o povo. Carlos Estevam é firme em apontar na

arte uma função além da meramente estética. Enuncia a qualidade do artista

na tomada de consciência da necessidade e da urgência da revolução brasi-

leira. A arte não é importante por si, mas por ser mais um tipo de veículo, de

comunicação entre os produtores culturais e a população (MARTINS, 1979).

Abdicando da experimentação e da qualidade propriamente dita em

prol de uma mensagem engajada politicamente, pretensamente revolucioná-

ria, o poeta dicotomiza os termos indissociáveis: tendência e qualidade.

Valorizar qualquer um desses dois pólos, é tornar ineficiente qualquer produ-

ção artística. W. Benjamin coloca que "a tendência de uma obra literária só

pode ser correta do ponto de vista político quando for também correta do ponto

de vista literário". (BENJAMIN, 1987: 121).
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Redefinição da política e da estética

Entre o golpe militar em abril de 1964 e o AI-5, iniciou-se um novo

momento da nossa história. Quase todo aquele clima de efervescência

político-cultural caiu por terra. Quase todo, porque o exercício da ditadura num

primeiro momento foi dirigido. A tortura, prisões, desaparecimentos foram

exercidos sobre aqueles que tinham ligações diretas com a população, mais

especificamente com operários e camponeses. A produção intelectual e

cultural de esquerda não só foi deixada em paz, como, segundo Schwartz

(SCHWARTZ, 1978), exerceu relativa hegemonia no país. E ela continuou

sendo produzida ainda dentro da concepção da arte como veículo de trans-

missão de propostas políticas, marcadamente nacionalista, para o povo. Mas

agora, bloqueado o acesso às classes populares, Q,rc;ulando no restrito

espaço dos intelectuais, artistas e estudantes da classe média. Acontecia

aqui algo parecido com que Benjamin apontou na Alemanha de sua época, a

capacidade do aparelho burguês de produção e publicação de "assimilar uma

surpreendente quantidade de temas revolucionários, e até mesmo propagá-

los, sem colocar em risco sua própria existência e a existência das classes

que o controlam" (BENJAMIN, 1987: 128).

o novo contexto do país acabaria por redimensionar a arte popular

revolucionária. Não havia mais como estar ao lado do povo. Por outro lado, o

sentimento consensual de oposição ao regime, de certa forma homogeneitan-

e, possibilitou que a arte se tornasse a bandeira da revolução, seu símbolo

endável. Começou a ser elaborado o que Heloísa B. de Hollanda denominou

de signos de uma cultura de protesto ou design do novo revolucionário.

Schwartz aponta a transformação da arte em símbolo moral da

01' ica: "O gesto didático, apesar de muitas vezes simplório e não ensinando

a le o e iden e à sua pia éia cul a (...) vibrava como exemplo,
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valorizava o que à cultura confinada não era permitido: o contato político com

o povo.( ...) A mfinita repetição de argumentos, conhecidos de todos (...) não

era redundante: ensinava que as pessoas continuavam lá e não haviam

mudado de opinião, que com jeito se poderia dizer muita coisa, que era

possível correr um risco. Nestes espetáculos, a que não comparecia a sombra

de um operário, a inteligência identificava-se com os oprimidos e reafirmava-

se em dívida com eles, em que via a sua esperança" (SCHWARTZ, 1978: 79).

Justamente nessa infinita repetição de argumentos formou-se uma

nova geração de estudantes, que organizados na semi-clandestinidade reto-

mariam os contatos com o resto da sociedade. Criou-se um novo contingente

capaz de ameaçar o status quo estabelecido. Mas antes que a radicalidade

desse grupo se revelasse no seu todo, o regime reagiu com o golpe dentro do

golpe através do AI-5 em dezembro de 1968. Era o acirramento da ditadura. A

vitória da chamada "linha dura".
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Co cracultura e Tropicalismo

A oposição ao regime tendia à homogeneização, porém o engaja-

mento cultural influenciado pelo CPC não se tornou hegemônico. Heloísa

Buarque e Marcos Gonçalves lembram a existência de outras perspectivas

lutando dentro do espaço de produção cultural, colocando em cena questões

negligenciadas por essa arte didática e conscientizadora: "A preocupação

com a modernidade, que estivera presente nas teorizações e trabalhos das

vanguardas dos anos 50, especialmente no movimento da poesia concreta,

seria de certa forma retomada e redimensionada por alguns setores da

produção artística. A tentativa de trabalhar novas linguagens dentro de proje-

tos que levassem em conta a intervenção política marcaria a presença de
.,"-

novos interlocutores no debate cultural" (HOLLANDA & GONÇALVES. 1978:

79) Dentre eles destacou-se o movimento tropicalista em 67/68.

Para os tropicalistas era necessário estar atento ao mundo, e propu-

nham uma atualização da linguagem artística. A realidade moderna, fragmen-

tada, descontínua era trabalhada nos produtos tropicalistas numa intensa

utilização da alegoria.

Os artistas do tropicalismo recusaram a concepção nacional-popular

da esquerda tradicional e se encaminharam para a cultura de massa. Essa

opção não significou uma submissão à indústria cultural. O que se notou, pelo

contrário, foi a criação de uma imensa área de atrito entre os produtores

ropicalistas e os esquemas de consumo cultural.

Na realidade, o Tropicalismo foi o primeiro momento artístico no

.srasil de um acontecimento de âmbito internacional denominado Contracultura.

O o 'me n o contracultural surgiu na década de 60 enquanto mani-

te a ão asica e e a ju en ude. Foram influenciados pelos beatniks,

e a éca a a e ior o a a e sas
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linguagens: artística, corporal, etc. Nos anos sessenta houve uma massificação

dessas transformações. Muitas delas foram absorvidas pelo establishment e

pela indústria cultural.

Esta massificação atingiu todo o mundo ocidental apesar de ir contra

à cultura estabelecida neste mundo. Vale salientar que a avant-garde dessa

rebelião não representava os despossuídos, o proletariado, mas a juventude

das classes médias européia e americana.

Segundo Carlos Alberto Messeder Pereira, há uma rejeição da

"estrutura de pensamento que prevalecia nas sociedades ocidentais. Critica-

va-se e rejeitava-se, por exemplo, o predomínio da racionalidade científica,

tentando-se definir a realidade através do desenvolvimento de formas senso-
•..-

riais de percepção" (PEREIRA, 1986: 23). Diante de um sistema repressor e

massificante, "uma das características essenciais de toda contestação da

juventude vai ser a ênfase na afirmação da intelectualidade, dado que ao lado

de outras marcas não menos importantes, vai afastar esta população jovem

das formas mais tradicionais e disponíveis de luta política, aquela política

quadrada e careta - na versão desta mesma população - praticada muitas

vezes, por seus próprios pais" (PEREIRA, 1986: 29).

Podemos distinguir duas linhas básicas, porém não excludentes, no

movimento contracultural. Nos EUA, ele assumiu uma forma mais comporta-

mental. A busca de novas relações com o mundo através do sexo, das drogas,

do misticismo, no contato com a natureza, nas sociedades alternativas. Na

Europa, ele assumiu um lado meio intelectual, meio acadêmico. Era feita uma

crítica radical às tradicionais concepções de esquerda, surgindo daí a "Nova

Esquerda". Poderíamos dizer, seguindo Roszak, que nos EUA, a juventude

lutou contra a tecnocracia, definida por ele como uma "forma social na qual

lJ ocl d de industrial atinge o ápice de sua integração organizacional (...)

n,...,,,n,.1~ cnanoo-nos U a nização umana que compe e em precisão com
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nossa organização mecânica. Chegamos assim à era da engenharia social na

qual (...) tudo se torna objeto de exame e de manipulação puramente técnicos"

ROSZAK, 1972: 19). Na Europa, a luta concentrou-se contra o tradicional

inimigo, o Capitalismo, só que baseada em uma nova visão.

Como acontecimento influenciado pela contracultura o Tropicalismo

foi descrente à noção de revolução, de tomada de poder pelo povo, da

construção de uma futura sociedade socialista. A sua preocupação é com o

presente, o aqui e agora. Propunha outras revoluções, como a do corpo e a

comportamental, pois "na opção tropicalista o foco da preocupação política foi

deslocada da área da Revolução Social para o eixo da rebeldia, da interven-

ção localizada, da política concebida enquanto problemática cotidiana, ligada

à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em sentido amplo" (HOLLANDA &

GONÇALVES, 1986: 66).

Nessa subversão da moral e do costume era que residia a crítica do

Tropicalismo. A esse respeito comenta Heloísa Buarque: "mais do que um

procedimento literário, a fragmentação, nesse grupo, é um sentimento de

mundo, uma forma de comportamento" (HOLLANDA, 1980: 81). Era esse

binômio ArteNida que iria caracterizar de forma marcante a produção artística

e, principalmente, a poesia da próxima década.
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A EXPLOSÃO CONTRACULTURAL

Os ano setenta: apogeu e crise da ditadura militar

A década de 70 se iniciou sob o impacto do AI-5. Amparado por este,

o General Médici deu início ao período mais hediondo do regime militar. O

ápice do autoritarismo foi alcançado através de uma intensa censura nas mais

diversas áreas e com a organização dos órgãos de repressão tais como OBAN

'Operação Bandeirantes), DOI-CODI (Departamento de Operações Internas-

Centro de Operações de Defesa Interna), entre outros. Estes eram encarrega-

os de perseguir, prender, torturar e fazer desaparecer qualquer indivíduo

speito de "subversão".

Paralelamente, a tecnoburocracia civil-militar atingiu o seu ápice

inistrativo com o "milagre econômico" .Foi um período de crescimento e

s rialização, principalmente no setor de bens de consumo duráveis. Com

ices crescentes do PIB (Produto Interno Bruto), o país se proclamava a 8°

ação mais rica do mundo. Crescer e consumir eram os verbos empregados

a é oca. A classe média regogizava-se com tantas ofertas ao seu consumismo.

o e •• 'Ia •• eio do céu, Ele tinha bases bastante
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terrenas. Entre outras, "o aprofundamento da exploração da classe trabalha-

dora submetida ao arrocho salarial, às mais duras condições de trabalho e à

repressão política; a ação do Estado garantindo a expansão capitalista e a

consolidação do grande capital nacional e internacional; e a entrada maciça de

capitais estrangeiros na forma de investimentos e de empréstimos" (HABERT,

1992: 13).

A fragilidade do crescimento econômico brasileiro não tardaria a se

mostrar. Já em meados de 1973, a euforia do "milagre" começava a se esvair.

Com a crise mundial do Capitalismo, cujo sintoma mais visível foi a crise do

petróleo, a recessão chegou forte ao seu ponto mais frágil, o capitalismo

dependente. Apesar da retórica, o Brasil com sua exportação de manufaturas
••

baratas e importador de tecnologia estava incluído nesse grupo.

Com a crise, houve um acirramento das contradições sócio-econô-

micas. Os movimentos sociais, que nunca se extinguiram apesar de toda

repressão, começaram a ganhar novos adeptos e alcançar outros rumos. Para

garantir o regime era necessário mudanças. Já na sucessão de Médici, a "linha

dura" do regime começou a sair de cena. De Geisel (1974-79) em diante. a

"linha castelista" iria assumindo gradualmente o controle.

Iniciou-se um período de distensão política que "combinava a manu-

tenção dos principais mecanismos de repressão e controle com a progressiva

ns itucionalização do regime. Isto é, ao mesmo tempo que continuava usando

- e artamente- o AI-5, a Lei de Segurança Nacional, o aparelho repressivo,

omovia algumas reformas políticas nas instituições do poder" (HABERT,

992 43) Essa' abertura lenta, gradual e segura" manteve a hegemonia da

el e burguesa e seu conteúdo conservador



itica e it dú Iria culturai

As relações entre Estado e cultura no Brasil ocorrem desde sempre.

país pobre onde qualquer empreendimento corre o risco de não dar certo,

o cultural vê suas chances de fracasso multiplicadas sem o apoio estatal.

esmo nos últimos decênios, coma forte presença do capital privado no setor.

Lembrando que não são raras as vezes em que os dois aparecem juntos. Aliás

em qualquer área. É o que alguns teóricos denominam "capitalismo monopolista

de Estado".

Mas é justamente a entrada da empresa privada na relação Estado-

cultura que iria diferenciar esta relação a partir dos anos cinquenta e, principal-

mente, no pós-64. A crescente industrialização e o aumento do mercado de

consumo, nacionalizados e planejados pelos tecnocratas-acabararn por criar

espaços à produção e consumo específicos de bens culturais ou bens simbó-

licos. Apesar de não ser propriamente seu surgimento, a indústria cultural

entrou de vez e com muita força na economia brasileira nas décadas de 60 e

70. O que caracterizou esses anos, segundo Renato Ortiz, foi a intensidade do

mercado de bens culturais. Estes tendiam a ser cada vez mais diferenciados

e especializados, atingindo as diversas faixas econômicas, transformadas

numa grande massa consumidora, cujos desejos eram alimentados por um

complexo esquema publicitário. Durante esse período, "ocorre uma formidá-

vel expansão a nível de produção, de distribuição e de consumo da cultura; é

nesta fase que se consolidam os grandes conglomerados que controlam os

eios de comunicação e da cultura popular de massa" (ORTIZ, 1989: 121).

A outra face desse grande investimento privado e estatal na produ-

ção de bens culturais foi a necessidade de integração, preocupação constante

Id 010 de Segurança Nacional. A idéia de uma nação, de um povo

Ica a em rninimiz=r ao máximo as disparidades regionais. Em



contraposição a estas, devia-se comungar os interesses, formar um sentimen-

to de comunidade. Nesse contexto, a cultura foi vista como um dos elementos,

talvez o principal, na tentativa de construção desse sentimento. Assim, "o

Estado deve estimular a cultura como meio de integração, mas sob o controle

do aparelho estatal. As ações governamentais tendem assim a adquirir um

caráter sistêmico, centralizadas em torno do Poder Nacional ( ...). O Estado

procura, dessa forma, integrar as partes a partir de um centro de decisão.

Dentro desse quadro a cultura pode e deve ser estimulada" (ORTIZ, 1985: 83).

Heloísa 8. de Hollanda aponta que o Estado chegou ao ponto de ser "o maior

patrocinador da produção cultural viável em termos das novas exigências do

mercado" (HOLLANDA, 1980: 91).

Formava-se desde meados dos anos sessenta um público consumi-

dor de cultura, principalmente de cultura politizada que era, além de contesta-

ção ao regime, um negócio altamente rentável. Porém a questão lucro nesse

momento,nas relações entre a cultura e o Estado, era a meta menos importan-

te a ser atingida. Muito mais que retorno financeiro, havia a necessidade de

passar uma imagem positiva no meio de tanta censura. Para Marcos Pereira

e Heloísa Buarque essa "preocupação com a ideologia e a cultura parece

fundamental num momento que o Estado não pode mais apresentar-se à

sociedade apenas ou prioritariamente em sua dimensão negativa de coerção"

(HOLLANDA & PEREIRA, 1980: 35).

A necessidade de afirmar-se na área cultural tornou-se preponde-

rante no momento que a área econômica começou apresentar sinais de

desgaste. A política que resultou no "milagre econõmico" apresentou esse

sinais a partir de 1974. No ano seguinte, o governo Geisel lançou o Plano

Nacional de Cultura (PNC). Os objetivos básicos desse plano eram o conhe-

imento da psicologia do homem brasileiro, preservar a memória nacional, o

e i à c Ia"'':;J difusão e integração da produção cultural.
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Nesse contexto, o debate que relacionava artista-povo/público pas-
~

sou a problematizar as relações cultura-Estado. O Estado apropriou-se do

debate em torno do nacional e do popular, próprio à esquerda populista da

década anterior, colocando-o sob sua gerência. Ao mesmo tempo, "formulan-

do uma política pautada em esquemas ideológicos um tanto ambíguos e

abrangentes, o Estado consegue estabelecer um terreno possível de alianças

com os intelectuais. Mais do que possíveis, essas alianças chegam a ser tidas

como politicamente desejáveis" (HOLLANDA & PEREIRA, 1980: 37). Nesse

momento, muitos intelectuais e artistas, inclusive alguns reconhecidamente de

esquerda, migraram para a dependência da esfera estatal. Essa cooptação da

intelectualidade, juntamente com a censura, passaram a ser, nas palavras de.~
Flora Sussekind, a via de mão dupla "a ser percorrida por uma produção

cultural impelida a um diálogo constante com um Estado, ora repressor, ora

mecenas" (SUSSEKIND, 1980: 91).

Por outro lado, ao passar por um avanço nas relações capitalistas,

a lógica racional de gerenciamento e planejamento no país passou a ser a

retórica do esteblishmeni. O desenvolvimento da indústria cultural como um

odo trouxe para as artes uma igual necessidade de se organizarem empresa-

ialmente: "a conquista de mercado e a profissionalização apresentam-se

orno questões primordiais no próprio debate acerca das funções sociais e

01' icas da cultura na sociedade brasileira (...) O caráter de mercadoria do

oduto cultural torna-se um dado cada vez mais presente, a exigir da intelec-

a dade a reelaboração de táticas para lidar com seu trabalho, com o

ercado, com o capital" (HOLLANDA & PEREIRA, 1980: 37). O artista virou

e presário e produziu arte pensando em mercadoria.
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poéti O 110 ano setenta: vai uma poesia aí?

A produção poética dos anos setenta possuiu, pelo menos, duas

e ações bem definidas. Uma seria formada dentro do clima populista e

e gajan e da década anterior. Já com uma produção nesse período, ela

ejei ou no entanto a vanguarda formal dos concretistas e a de conteúdo da

oesia popular-revolucionária. A segunda geração foi aquela cuja formação e

produção aconteceu na década de setenta, ou pelo menos no período pós-68.

E ender o entrelaçamento dessas duas gerações é fundamental para com-

reensão dessa produção. Segundo Carlos A. Messeder Pereira, "há um

ocesso contínuo de aprendizagem e troca de experiências e informações

e e estas duas gerações, processo este que dá conta (...) de grande parte da

d nâmica bem como da especificidade do fenômeno em.,guestão" (PEREIRA,

980: 91).

A desilusão com a propostas e atitudes da esquerda tradicional, a

lência das formas de luta da década anterior e a influência crescente da

con racultura vinda da Europa e dos EUA fizeram com que aquela geração

a de sessenta numa crítica ou mesmo auto-crítica da ideologia popular-

e o cionária e parte da geração dos anos setenta caminhassem juntas na

sa das grandes transformações estruturais, via revolução, em direção à

ação localizada, microscópica, cotidiana

E certo que vivia-se um contexto histórico específico, marcado pela

ouaoura militar, assumindo sua face mais cruel justamente na primeira metade

ecada Porém, muito mais que uma reação mecanicista a este estado de

,..::;,..•...•LIJão, esseder vê "uma questão de estilo, em termos de dinâmica da vida

ral de dinâmica da crítica social, o que por sua vez, se liga a questões

a erais do que os dados mais imediatos da vida política brasileira"

8 .32 .
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Contrapondo-se ao campo das grandes empresas e do Estado, os

a istas iriam criar um amplo circuito "marginal" ou "alternativo" de cultura.

A uando desde a produção até a comercialização, ou seja, no todo que se

denomina "modo de produção", eles procuraram subverter as relações domi-

nantes de produção cultural e contestá-Ias. Foi o caso do cinema, do teatro,

das artes plásticas e, principalmente, da poesia.

Olhando mais de perto esse boom poético, pode-se apontar o ano de

1973 como 'marco dessa nova produção. Nesse ano aconteceu na PUC-RJ a

Expoesia I, levando a grande imprensa, pela primeira vez, a tornar-se atenta

ao surto de poesia que acontecia em vários pontos do país.

Os novos poetas não inovaram apenas na produção, edição e

distribuição de suas poesias. Em muitos deles encontravam-se modificações

estéticas, transformações e multiplicações da linguagem. Na realidade, o que

se tinha era a coexistência de diferentes linguagens, muitas delas em preces-

so de fusão: as experiências da vanguarda formal nos anos cinqüenta, a

vanguarda de conteúdo político da poesia popular revolucionária, os poetas

tropicalistas, a nova geração emergindo com características próprias, entre

outras.

Apesar da grande variedade de propostas, destaca-se a tematização

da experiência da vida cotidiana, numa linguagem carregada de coloquialismo,

já usada pelo Tropicalismo e radicalizada pela geração emergente. Neste tipo

de registro, observa Heloísa B. de Hollanda, tem-se um procedimento que vai

além da técnica literária, inovadora ou não. É uma nova forma de se relacionar

com a literatura, vista menos como criação e elaboração do que "existência

vivida". É a ratificação do binõmio arte/vida vinda dos tropicalistas. Numa

""omparação com o popular revolucionário, a mudança fundamental é a valo-

rização do presente .. 6.. idéia de futuro "que por tanto tempo definiu as

conquistas da humanidade, que permanece na versão capitalista, cristã ou
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arxista, como o valor mais profundo, num dos sintomas mais importantes das
-

transformações que estamos sofrendo, cede lugar ao instante, ao aqui e

agora. E esse aqui e agora delineia o sentido da produção novíssima"

(HOLLANDA, 1980: 100). Vale lembrar que esse cotidiano materializa-se

numa linguagem coloquial, herança dos modernistas, principalmente de Oswald

de Andrade.

Ligado a essa linguagem coloquial do cotidiano, a esse caráter de

efemeridade nos poemas, estava a recusa às formas de conhecimento dito

"sério". Contrapondo-se às diversas linguagens estabelecidas (técnicas ou

científicas), essa produção poética se colocava como uma forma alternativa

de simbolizar o real. Na desconfiança dos espaços oferecidos pelo poder, já

não havia intenção nenhuma de derrubar o sistema e implantar outro, qualquer...
que seja. Assim é que esses poetas iriam ser profundamente avessos à poesia

popular revolucionária predominante na década anterior.

Comparando o engajamento da poesia popular revolucionária com o

desbunde da poesia coloquial, podemos falar de alienação dessa segunda?

Para Heloísa Buarque, o que houve foi um deslocamento da crítica social. Na

primeira, chegava-se ao indivíduo via teoria. Na segunda, a sociedade funda-

mentava-se no indivíduo. E o que guiava esse indivíduo no seu geral era um

sentimento de marginalidade. No caso dos poetas, na marginalidade vivida

encontrava-se a marginalidade literária. Nesse contexto, "a exigência por

parte da crítica de uma definição programática dos novos poetas evidencia

uma falta de perspectiva global do problema. Se algum programa foi exigido,

ele deve ser buscado na própria ausência de programa do grupo (...). Esse é

exatamente um dos traços que configuram seu projeto e de onde tiram sua

maior força subversiva" (HOLLANDA, 1980: 102).

Lembrando Octávio Paz, no que ele denomina de "a nova estética de

i ere ça", Heloí a Buarque a on a o protesto dos jovens não mais no grito
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ou no silêncio, mas no desdém de um levantar de ombros. Há uma passagem

da utopia teleológica ao tempo mítico, circular. Essa preocupação com o agora

significa trazer ao primeiro plano uma palavra esquecida: prazer. Mesmo que

esta seja uma forma de resistência menos consciente ou planejada é "impor-

tante reconhecer que essa literatura, na tentativa de criar uma outra lingua-

gem, promove, ainda que de forma intuitiva e pouco organizada, uma reflexão

sobre as linguagens já legitimadas" (HOLLANDA, 1980: 117).

Apesar da falta de manifestos de projetos dogmáticos, não faltou a

esses poetas boa vontade para se reunir e produzir coletivamente livros na

forma de coleções, antologias, revistas, posters, postais, etc. É o caso da

coleção Vida de Artista que representou o enlace das d~-ªs gerações citadas
. .

anteriormente. É o caso também do grupo que se reunia em torno da revista

o SACO, publicada em Fortaleza, de abril de 1976 a fevereiro de 1977.
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Poesia de contracultura

Outra grande questão em relação à produção poética na década de

setenta refere-se à sua denominação. Ao substantivo poesia aglomeraram-se

nessa época inúmeros adjetivos: underground, independente, alternativa,

marginal (a mais conhecida), nanica, mimeografada, contracultural.

Na realidade, o que ocorreu nessa época é a pluralidade, o

entrecruzamento de linguagens, característico do que se denomina pós-

modernismo. Não existiam grupos com manifestos, feito os concretistas. Não

existiu uma linha estética única.

O que se observa em primeiro lugar é uma produção editorial fora do
•..-

esquema das grandes editoras. Este sim foi um aspecto comum às correntes

literárias. Nesse sentido podemos falar de uma poesia cuja veiculação material é

independente ou alternativa ao sistema editorial. Ou que seja marginal a ele.

Por outro lado, entre tantas linguagens literárias, destacava-se

aquela que se apresenta enquanto novidade, mesmo trazendo elementos do

Tropicalismo, influenciada fortemente pelas idéias contraculturais. Daí

denominá-Ia poesia de contracultura.

A presença da contracultura resulta numa linguagem poética com

características peculiares como postura anti-intelectual, presença de elemen-

tos esotéricos, valorização dos acontecimentos cotidianos e banais como

matéria prima da poesia. Isso resulta numa poesia de contracultura que Aracy

Curvello, citada por Leila Míccolis, considera "ampla desde o início, tendo

causas complexas e até contraditórias às vezes, e, pelo que já se pôde

documentar e levantar, com começo diferente em cada Estado, até que °
movimento tomasse conformações e aspectos semelhantes" (MíCCOLlS,

.•985: 3 ).



A REVISTA "O SACO"

A nova produção poética e o Nordeste

Para perceber o boom poético dos anos setenta é necessário deixar

de lado algumas noções bastantes difundidas, mas que reduzem o alcance

real dos acontecimentos.

A primeira é ver aquela produção sob o único prisma de uma poesia

marginal, sinônimo de contracultura. Glauco Mattoso (MATTOSO, 1981),

participante daquela geração, desestrutura o rótulo e seu caráter específico e

universal, apontando suas fragilidades. A palavra marginal deve ser sempre

utilizada em relação a algum ponto de referência. Quando não existe, ela fica

solta, sem substância e não determina nada. Por exemplo, a poesia concreta,

nos anos sessenta, apesar de publicada nas grandes editoras, continuou longe

das academias, não fazendo parte da maioria dos currículos dos cursos de

Letras. Por esse ângulo, a poesia concreta estava à margem de um importante

setor da produção intelectual brasileira, a universidade, mesmo com os livros

de seus poetas encontrados nas melhores livrarias, integrados ao grande

circuito editorial e comercial. Porém a estética cerebral, semiótica, "cien ífica"

e c ls o e''; .: o longe do trracionallsrno contracultural, e não
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caberia dentro do que se costumou chamar poesia marginal. Daí ser a melhor

denominação para essa produção a de poesia de contracultura. Acrescentan-

do que esta proposta estética estava longe de ser a única veiculada na época,

apesar de ser predominante. O universo estético era bem mais amplo, convi-

vendo nem sempre harmoniosamente, concretistas, popular-revolucionários,

contraculturais, etc.

Uma outra visão estreita que por muito tempo marcou os trabalhos

sobre a nova poesia dos anos setenta, foi ver no movimento algo quase restrito

ao eixo Rio-São Paulo-Minas. No máximo, uma concessão à Brasília. Na

realidade, a eclosão poética e a proliferação de publicações de literatura, nas

mais variadas formas, ocorreram por todo o Brasil. E até mesmo antes dos

setenta, apesar de atingir o auge nesse período, com o acirramento da

ditadura e da censura via AI-S. De acordo com a pesquisa feita por Leila

Míccolis (MíCCOLlS, 1985), a primeira editora alternativa surgiu em Salvador

em 1967, e chamava-se significativamente Cordel. No ano seguinte foi lançada

em Fortaleza a editora SIN de duração efêmera. Em 1972, Pedro Lyra tornou-

se um dos responsáveis pela introdução da Arte Postal no Brasil, mandando

postais poéticos do Ceará para o resto do país. Portanto, no início da década

de 70 já existia uma grande quantidade de publicações em todo o país. Saldo

que só viria a crescer com o surgimento de inúmeras editoras nanicas por toda

a década. Fora as do Sudeste, pode-se destacar a Noa Noa em Florianópolis

(1970), Grupo Hera em Feira de Santana (1972), a editora Opção que publicou

a revista O SACO em Fortaleza (1976), a Ed. Corisco em Teresina (1976),

conhecida por vender seus livros a preços populares, e a Pirata de Recife, no

final da década, considerada a maior das editoras alternativas.

Percebe-se não só a extensão nacional dessa produção alternativa

aos grandes circuitos editoriais, como a posição de ponta assumida em alguns

omen os pelos estados nordestinos.
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Observando a dificuldade que as regiões periféricas brasileiras, nas

quais se inclui o Nordeste, têm para introduzir no mercado dominado pelos

monopólios econômicos do Sudeste seus produtos, fica claro a necessidade

de constituir um mercado paralelo.

Ao ní el da produção simbólica, o mesmo se dá. É o caso desse

circuito editorial alternativo, cujas principais características são: "1) o auto-

financiamento ou cotização entre os membros do grupo para cobrir os gastos

da edição; a improvisação desses membros em editores (...); 2) a divulgação

caracterizada por lançamentos não tradicionais em lugares não-convencio-

nais (...); 3) a distribuição caracterizada pela presença do grupo e do poeta em

intenso circuito cultural, passando de mão em mão seus volumes (...); a

criação dos pontos de venda e a quase nula distribuição dos livreiros, com

raríssimas exceções" (MíCCOLlS, 1983: 89). Destacando que essas editoras

funcionavam mais como aglutinadoras culturais do que propriamente como

empresas.

Dentro desse quadro, quando surgiu em todo país as publicações

alternativas, era natural que o Nordeste se destacasse na busca de caminhos

para fazer circular seus produtos artístico-culturais. O que já se fazia há muito

tempo. Basta observar a prática da literatura de cordel, vinda desde a segunda

metade do século passado. A novidade foi a adoção de certas idéias próprias

à cultura popular pela chamada cultura de elite. Aquele foi um momento em

que se intensificaram as trocas entre essas duas instâncias, trocas que

sempre existiram (BURKE, 1989).
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A constituição da revista O SA CO

A perspectiva de construir um desses caminhos alternativos de

difusão artística e cultural reuniu em 1975, 72 intelectuais e artistas de

Fortaleza. A idéia era de uma cooperativa de artistas, no intuito de viabilizar

eventos nas mais diversas linguagens: dança, teatro, literatura, artes plásti-

cas, etc. Essa cooperativa teria duas funções básicas. A primeira seria romper

o bloqueio cultural imposto pelo eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais. A segunda

era funcionar como resistência cultural à ditadura militar.

Pela quantidade imensa de pessoas envolvidas e o conflito de

interesses daí resultante, o grupo acabou dispersando. Restaram apenas•....
quatro, mais ligados à literatura: Carlos Emílio Corrêa Lima, o idealizador da

reunião, José Jackson Coelho Sampaio, Manoel Coelho Raposo e Nilton

Fernando Maciel. Esse grupo seria responsável pela publicação da revista de

cultura O SACO, com o n° 01 saindo em abril de 1976, quase um ano após o

primeiro encontro de seus organizadores.

o esquema feito para viabilizar a revista é uma amostra do esforço

generalizado na época dos artistas verem seus trabalhos publicados e, mais

importante ainda, se tornarem produtores e animadores culturais. Três profis-

sionais de áreas distintas (Jackson Sampaio - psiquiatra, Nilton Maciel -

publicitário, Manoel Raposo -livreiro) e um estudante de Letras (Carlos Emílio)

se reuniram e montaram uma empresa, a Opção Editora Promoções e Publi-

cidade Ltda, base operacional para a publicação d'O SACO.

O Editorial nO03 comenta os desejos que impulsionaram a criação da

editora e da revista:
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"aumentar os mercados de trabalho e de consumo para o artista,

principalmente o escritor, pois uma revista é, primordialmente, um veículo

literário; estimular o surgimento de novos autores, fermentando o

crescimento quantitativo e qualitativo do ser cultural no seu senso estrito,

isto é, a faixa onde atuam os que pensam os modos de ser, do fazer e do

próprio pensar; desequilibrar o colonialismo intelectual interno".

o objetivo para os editores, portanto, não era se tornarem empresá-

rios. Havia, pelo contrário, uma leitura crítica e denunciadora do mercado

editorial brasileiro. A criação da editora era uma opção, daí o nome, ao

sistema e não uma adesão. Os objetivos estão bastante claros no Editorial n° 01:

•... -
"Do ciclo criação, publicação e distribuição somente a primeira etapa é

de controle do artista, a partir dela o material criado se aliena do criador.

(...). Assim a atividade de pesquisa e o silêncio criador são paulatinamente

substituídos pelo stress nos corredores das editoras, obrigatoriamente

firmas cuja sobrevivência é o lucro, cuja lei reguladora é a da oferta e

procura- Não há mercado? Não se publica. Fazer mercado? Muito empate

de capital sem segurança de retorno E os artistas tornam-se ,pouco a

pouco, a coisa menos importante no lucrativo mecanismo do comércio

cultural. Foi pensando nisso tudo que Carlos Emílio, Jackson , Raposo e

Nilton resolveram fundar uma editora realista e visionária, realista porque

organizada de acordo com o sistema e visionária porque sua principal

preocupação será o produto e não o superávit".

Cumprindo exigências legais, a equipe necessitou de um jornalista

rara assumir a direção formal da revista. Esse profissional acabou sendo

Edmundo de Castro, jorn lista da velha guarda, mas que na avaliação dos

rganizadores ãc i ' aderido à imprensa marrom. Assumindo o cargo de
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edi or, Edmundo de Castro possibilitou o registro d'O SACO na Polícia Fede-

ral. Foi criado ainda um Conselho Editorial constando de nomes consagrados

no meio cultural cearense: Estrigas Nilo Firmeza nas artes plásticas, F. S.

Nascimento na literatura e o próprio Edmundo de Castro no jornalismo.

Porém eram os quatro organizadores que levavam em frente a

revista. Dos sete editoriais, apenas o do número dois foi escrito por Edmundo

de Castro. Os editoriais dos números 01, 03, 04, 05 foram escritos por Jackson

Sampaio. E o restante foram compostos de textos diversos feitos pelos

organizadores. Segundo Manoel Raposo,

"nas questões específicas, o Nilton Maciel se encarregou da parte de

correspondência. Ele era o correspondente. Eu (Manoel Raposo) fiquei

no comando da parte financeira da revista. A p~[je de publicidade e

impressão. O Jackson Sampaio e o Carlos Emílio atuavam mais na

seleção dos trabalhos, apesar de que também era um trabalho de todo o

grupo, mas eles tinham mais essa parte específica de colecionar, de

receber e selecionar as matérias".

Na prática, o trabalho do editor e dos conselheiros editoriais era feito

pelo grupo organizador. Eles próprios se assumiam enquanto editores, não

como organizadores, apesar da ficha técnica da revista os colocarem dessa

forma: "Nós, os editores d'O SACO, somos bem representativos de quatro

tendências ético-estéticas. Dos quatro, três cuidam da escolha de textos ( ... ).

Todos os textos que nossa revista veiculou estavam na interseção dos gostos

de três dos seus editores" (SAMPAIO, 1983: 226). Existia um outro nome

f' .••rdarnental para o andamento da revista, apesar de não ser um dos editores.

Era o artista gráfico Humberto, responsável pelo projeto visual.

O SACO pretendia ser economicamente viável. Não por ser uma

re ista de fácil consumo, massificada. as por contar com o apoio
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organizacional e estrutural de uma editora. A estratégia era atuar no sistema

de vendas através das bancas de jornais e assinatura, e na veiculação de

publicidade. Outra pretensão era obter uma circulação nacional, o que repre-

sentaria um marco na história cultural cearense. Essas pretensões se comple-

tavam, pois atingir o país era multiplicar a potencialidade do público leitor e

consumidor

Para viabilizar a circulação, a Opção Editora fez um contrato, em

bases totalmente comerciais, com um pool de bancas de revistas e distribui-

dora carioca, a Superbancas, responsável na época pela distribuição do Jornal

do Brasil. A Superbancas levaria O SACO a todos os estados do país, ficando

inclusive a circulação no Ceará sob a responsabilidade dessa empresa. O

sistema começou a funcionar a partir do número dois. Se por uma lado ele
•...-

ampliou o alcance da revista, por outro, tirava da editora o controle da

distribuição e da venda. De um certo modo estava sendo traído um dos ideais

do grupo que era o de possibilitar ao artista o acompanhamento de todas as

etapas pelas quais passava seu produto. Com o n?01 , antes do contrato, 45%

das revistas colocadas nas bancas foram vendidas, alcançando além de

Fortaleza, São Luiz, Natal e Salvador. Com o n° 02, feito o contrato, a saída foi

de 78% e atingiu Fortaleza, Recife, Salvador, Niterói, Rio de Janeiro, Belo

Horizonte, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, entre outras. A distribuição direta

passou de 418 a 720 endereços. Isso possibilitou para o próximo número um

aumento de tiragem.

Se os números acima retratam bem o aumento de circulação após o

contrato com a Superbancas, o Editorial n? 05, desmistifica um pouco o

..es so:

"o mecanismo da distribuição e das prestações de conta precisa ser

s udado a ní rnplo, coletivo, pois não é problema de determinado
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distribuidor, é problema da distribuição. Já estamos saindo com o nO05

e, por força de contrato, ainda não recebemos nem o retorno do nO02, o

primeiro a ter distribuição centralizada e nacional".

A análise é lúcida em apontar o problema na estrutura de distribui-

ção de publicações no país, excludente e discriminatória, e não numa empresa

específica.

Quanto à parte de assinatura e publicidade, o mesmo editorial coloca

as dificuldades que envolviam essas operações. A editora, no intuito de

melhorar seus serviços, entregou a venda de publicidade, que antes era feita

por ela própria, a uma firma especializada, a Stágio Arte Visual Propaganda e

Marketing. O resultado foi a constatação de que todos os contratos de anúncio,

e até mesmo as assinaturas que a firma conseguiu eram--fãlsas. Outra decep-

ção foi a de uma moça contratada para colher assinaturas e que fugiu com o

dinheiro, sem que os editores soubessem quantas assinaturas foram feitas,

nem quem as tinha feito.

Apesar da pretensão de se organizar uma estrutura comercial,

independente o mínimo possível, ela se revelou frágil. Manoel Raposo confes-

sa que a base publicitária da revista era a propaganda das Livrarias Feira do

Livro, cujo principal proprietário era ele próprio. A livraria comprou também mil

exemplares do número dois para a distribuição (e não para a venda). Ou seja,

no final a revista era bancada pelos seus responsáveis diretos, característica

generalizada entre as publicações alternativas. Realidade sempre presente

para todos que assumiam tais empreendimentos. No caso d'O SACO, por

exemplo, seus editores assumem no Editorial nO 01, que uma certa origem

comum de classe os impedia de temer a perda de algum dinheiro investido no

projeto. No seu depoimento Manoel Raposo, responsável pela parte financei-

r o que era quem investia mais capital, se via como "o principal proprietário

o opine elemento da re ista. Eu me coloco em pé de
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igualdade com os outros três do ponto de vista cultural. Eu diria até que eles

estivessem acima de mim, mas do ponto de vista do domínio da revista, de ser

o dono da revista, era eu".

Outro sinal de dependência, e mesmo de reprodução das velhas

relações de clientelismo entre cultura e Estado, foi a compra de mil exemplares

pela Secretaria de Cultura e devolvidas aos editores para serem distribuídas

entre intelectuais e-artistas do Brasil e do Exterior. Aliás, a não continuidade

desse apadrinhamento estatal será apontada como uma das causas da

falência da editora. Revela também uma certa contradição entre os ideais e as

práticas dos editores da revista, pois O SACO surge como participante de um

grande questionamento feito no Ceará da política cultural da Universidade e do

Estado, e acaba se beneficiando dessa mesma política .._•...

Ironizando as dificuldades que a revista passou a enfrentar a partir

do número três, quando então mostrava a sua grande força e potencial,

Jackson Sampaio relata: "coisas estranhas começaram a ocorrer, a firma que

fazia a nossa composição não aceitou mais fazê-Ia, inexplicavelmente; o

caminhão que levava o nO02 para o Rio passou dez dias na viagem; firmas que

haviam se prontificado a colaborar deixaram até de visitar a nossa redação.

Tudo muito misterioso" (SAMPAIO, 1983: 222). Numa outra análise, mais

esclarecedora, ele lista as causas que observou para o fracasso e falência do

projeto:

"- Pelo alto investimento e baixo, além de lento, retorno. Ausência de

capital de giro. -Pela falta de infra-estrutura administrativa capaz de

avançar na caça publicitária- Pela dependência às distribuidoras do

Sudeste que começavam a distribuí-Ia e depois se negavam a dar

con inuidade ao processo - Pela censura prévia que subvertia todos os

a -Peadesco essão o Sistema que fo permi indo ou ros
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ins ru entos de fala ( ...) E uma revista literária foi ficando só isto - uma

revista literária - Pelo não profissionalismo dos editores, que dedicavam

bico de pena à revista - Pelo não crescimento concomitante de apoio dos

meios intelectuais e governamentais da província (... ) - Por uma certa

babelização do veículo que não se vinculou as expectativas de nenhum

grupo: partido nenhum, instituição nenhuma, escola literária nenhuma,

old wave ou new wave nenhum se sentia dono do veículo. Será que isto

é um erro ou uma virtude? Existirá esta independência" (SAMPAIO, 1983:

231).

Com exceções da censura, da abertura do Sistema, da inexistência de apoio

dos intelectuais e da não vinculação da revista a grupos, itens a serem

discutidos, os outros apontam para a questão econômiça.tinclusive a falta de

apoio estatal, revelando uma dependência a fatores não mercadológicos): a

dificuldade de se criar uma publicação de cultura e um espaço de

comercialização paralelo.

O resultado desse tipo de empreendimento, outra marca dessas

publicações, é o seu caráter efêmero. ° SACO acabaria no n? 07, um ano

depois de lançado. Para ser exato, em fevereiro de 1977. Na segunda metade

dos anos oitenta, houve uma tentativa de retomar a proposta. Acabou sendo

mais efêmera: não passou de um único número. Jackson Sampaio possui uma

leitura mais cultural do que econômica dessa efemeridade. Analisando os

movimentos e publicações da história cearense, ele observa

"uma tendência, fora da arte conservadora (acadêmica, formalizada, clássica,

múmificada através das academias e das regras gramaticais), para o efêmero.

Ocorrem súbitos e grandes iluminações que logo se dissipam. Assim foi

a Padaria Espiritual, com o Modernismo de Maracajá e Cipó de Fogo, com

o 9 uoo C a. com a revis a OSACa" (SA PAIO, 1983: 230).
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São leituras, entretanto, que longe de se excluírem, se completam. A questão

das propostas culturais ou ideológicas da revista, mais especificamente na

parte da poesia, será retomada mais adiante. De qualquer modo, O SACO

partiu de 3.000 exemplares no n? 01 para atingir no n? 07, 30.000, distribuido

em todas as capitais do Brasil e mais quinze países. Números bons para um

semanário de notícias atualmente. Espetaculares para uma revista de cultura

produzida no Nordeste, a quase vinte anos. Segundo Manoel Coelho Raposo,

esse número era superior a reunião das tiragens de todas as revistas de

cultura do país, numa época que havia um alto índice de circulação com a

Escrita em São Paulo e a Ficção no Rio de Janeiro.

Aliás, essa era a meta d'O SACO: se igualar em qualidade gráfica,

tiragem e circulação às grandes revistas alternativas, publicadas basicamente•...--
no eixo Rio-São Paulo. A idéia era descentralizar a produção cultural, ao

mesmo tempo afirmando à nível nacional, aquela feita no Nordeste, especial-

mente no Ceará. A análise feita pelos editores era que as propostas estéticas

chegavam atrasadas no Estado, pela posição periférica ocupada em relação

ao eixo Sudeste. Era feito uma nova versão das "idéias fora do lugar" do

Roberto Schwartz (SCHWARTZ, 1988)_A revista viria, então, como uma forma

de atualizar, mesmo sintonizar o Ceará e o Nordeste com o resto do país.

Alguns passos para alcançar esses objetivos já foram comentados:

a infra-estrutura editorial e a busca de circulação nacional. Um outro, e que

aproxima O SACO das outras revistas alternativas, foi a inventividade, a

criatividade na concepção da revista, a originalidade do formato no qual ela se

materializou.

O SACO, como o próprio nome denuncia, vinha na forma de um saco,

que funcionava como capa e contracapa. Ou, na definição de Jackson Sampaio,

"uma revista envelope para o cordel das bancas urbanas" (SAMPAIO, 1983:

2 O). o; erior ,i a q at o cadernos, separados, e com folhas grampea-
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trechos de romances. O segundo, VERSO, vinha com poesias. O terceiro,

IMAGEM, com trabalhos de artes plásticas. A rigor, as ilustrações não ficavam

restritas a esse caderno, e estavam presentes em toda a revista, inclusive

compondo as peças publicitárias. E o quarto era o ANEXO reunindo o Editorial

e os textos não artísticos.

Sobre o projeto gráfico d'O SACO, o primeiro boneco feito pelo

artista Cartaxo acabou sendo inviável, pois pouco tempo depois sa ia em São

Paulo a revista Escrita, com formato muito semelhante. O jeito foi retomar a

forma do envelope, proposta por Nilton Maciel. Havia uma proposta de que as

folhas viessem soltas, mas acabou prevalecendo a de juntar o material em

comum através de cadernos. Ainda sobre os cadernos- Jackson Sampaio

comenta que

"o nome ANEXO, para o 4° caderno, não é bem feliz, pois dá a idéia de

que é uma parte menos nobre. Isso não é verdade. Queremos para o

anexo tudo o que for mais jornallstico, mais científico e/ou menos ligado

à área específica do interesse dos editores, que é a literatura, mas não

há escala de valores entre os cadernos" (SAMPAIO, 1983. 221).

Outra observação partiu do crítico Joaquim Branco num artigo onde escreveu

que o nome "VERSO" para o segundo caderno comprometia a revista com

uma certa concepção reacionária que vê no verso a forma básica do poema,

e que o melhor nome seria "POESIA". E o nome "PROSA" para o primeiro

seria mal escolhido por abranger um universo muito amplo, inclusive o não-

ficcional. Lembrando que as questões de nomenclatura não são discussões

-
superficiais, o editorial nO05 comenta a crítica de Joaquim Branco:
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"a poesia é o sangue fértil que mantêm a obra, tanto em verso com em

prosa, viva, em funcionamento. Obras escritas em versos são, por sua

vez, textos também. Nossa atitude teve raízes intencionais de preservação

do potencial da palavra escrita que possua conteúdo e força e que se

realce dentro da frase, não fora da frase, no espaço extraliterário. Daí

porque resolvemos dividir o material de acordo com suas características

formais estabelecidas. embora superficiais."

Várias matérias e críticas sobre O SACO surgiram em jornais e

revistas de diversas cidades brasileiras por diversos escritores: Sérgio Matos,

na Bahia, José Afrânio Moreira Duarte, em Minas, Pedro Lyra, no Rio, etc.

Porém, onde o debate tornou-se acalorado foi nas páginas do jornal O Povo.

O poeta José Alcides Pinto tinha escrito em maio de 1976 neste jornal, um

artigo onde coloca suas impressões sobre a revista. Tendo-a vista ainda em

processo de composição, achou de "um mal gosto terrível". Porém, ao

observar o resultado final, escreveu: "quando os obreiros do sonho mostra-

ram-me O SACO pleno de idéias brilhantes, com aquele show de diagramação,
.

reconheci, de imediato, que estava duplamente errado. O SACO é de um bom

gosto a toda prova." (O POVO. 1/5/76: 33 "Considerações em torno de uma revista

literária"). O problema veio num outro artigo do poeta publicado em outubro do

mesmo ano em que faz uma análise da poesia veiculada no número três:

"lamentável, sob todos os aspectos, o caderno de poesia do terceiro

número Dos seis poetas inseridos não há um s6 que se possa ler. Os

responsáveis pela publicação não deveriam distribuir "O Caderno de

verso", pois este elenco (mistura de cearenses, baianos e paulistas)

acaba com o nome da revista. O que esses poetas ensacados dizem pela

manhã não serve nem para a tarde" (O POVO, 3/8/76: 29 "Vão bem as

e 'as Ceará"
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A resposta viria pelo poeta Roberto Pontes, iniciando uma série de réplicas e

tréplicas, que longe de fazerem análises d'O SACO, partiram para questões

pessoais, dispensando qualquer aprofundamento aqui, apesar do agito que a

polêmica causou nos meios literários. O editorial n° 05 comenta o assunto:

"ficamos sobremaneira felizes quando um crítico cearense ocupou as

páginas de um jornal daqui para analisar O SACO. O sr. José Alcides

Pinto, já publicado como contista no nosso nO02, teceu elogios gerais e

passou o sarrafo no caderno Verso nO03. Aconselhou-nos, entre outras

coisas, a tirar de circulação o referido caderno. É bem verdade que o

ilustre crítico não aprofundou certos critérios. Os critérios da crítica

devem ser analisados e defendidos na frente do.,Le-itor,não devem ficar

ocultos, como pressupostos óbvios, por trás do gosto pessoal do crítico

(... ). Nessa altura do campeonato um outro crítico se alevanta, o sr.

Roberto Pontes, pouco acrescentando ao panorama já confuso. Por

coincidência, que passou a ser deliciosamente curtida por nós, após

constatada, os dois principais debatedores estão juntos nesse nO05."

A preocupação dos editores com a crítica no sentido de apontar

falhas na revista, para possíveis correções era grande. Toda opinião que

caminhasse nesse sentido era bem recebida. Com esse propósito foi tomada

uma atitude rara na imprensa cultural brasileira, mesmo entre os alternativos:

foi pedido a uma equipe de intelectuais cearenses não envolvidos com O

SACO uma análise dos números até então publicados para que fossem

pensadas mudanças no projeto editorial. O documento final entregue pela

equipe resultou num outro, "A propósito de análises", escrito por Jackson

Sampaio, onde comenta o trabalho empreendido pelo grupo de intelectuais.

Outro ponto de confluência d'O SACO com as publicações alternati-



46

vas da época era o lançamento de seus números. Longe daquela cerimônia

tradicional, repleta de discursos oficiosos, num local normalmente aceito para

esse tipo de evento, por si só um reconhecimento do meio social, os

organizadores da revista preferiam a festa, o happening. Este consistia num

evento múltiplo, envolvendo música, artes plásticas, dança, declamação de

poesia, teatro, etc. O local era o mais inesperado possível. O n° 01, por

exemplo, foi lançado numa livraria de shopping center, longe de ser um palco

nobre para a Arte. No entanto, ele foi um sucesso. O editorial do n° 02

compara esse lançamento a um comício, onde só se via cabeças, sem

possibilidade de se ver o chão, devido a imensa quantidade de pessoas

presentes. De acordo com o editorial havia mais de quinhentas pessoas numa

livraria que não dispunha de espaço para tanta gente. AoffT'aioriacomposta de

jovens embalados pela música e pela caipirinha, participando do que "outros

chamariam de solenidade, mas que na verdade não chegou a tanto. Pois não

houve formalismo, tudo era descontração, uma autêntica festa em família". O

jornal O Povo anunciava o lançamento com o show de Cirino e Lúcio Ricardo,

acompanhados pela exposição do artista plástico Siegbert ( O Povo, 31/03/

76: 15).

Esses happenings, essa mistura de linguagens artísticas, esses

lançamentos que eram em si verdadeiros acontecimentos culturais estavam

ligados à vontade generalizada dos editores serem mais do que editores, e as

revistas mais do que revistas. Tudo deveria ser um ponto de partida para uma

multiplicação de eventos. O intuito era o da produção, da animação cultural.

A revista O SACO resultou da tentativa frustrada de se criar uma cooperativa

de artistas. Apesar da frustração, os editores nunca assumiram o lugar

específico do papel com o único modo da publicação atuar. A pretensão era

algo mais.

s e os ar s an es da revis a ser lançada. foram
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convidados pelos estudantes de Letras da Universidade Estadual do Ceará

para uma série de debates. Os encontros, além de resultarem numa apostila,

acabou por incentivar no grupo de estudantes algumas vocações literárias.

Depois de lançado O SACO, um outro convite veio de uma professora de

Educação Artística para um debate no conjunto habitacional Prof. José Walter

Cavalcanti, periferia de Fortaleza. O encontro acabou sendo registrado no

caderno Anexo do n° 03. Numa associação de forças com a TV Educativa e a

Universidade de Fortaleza, os editores trouxeram o escritor Ignácio de Loyola

Brandão.

Os acontecimentos não se restringiam ao Ceará. Através do convite

da Livraria Nosso Tempo e com apoio da Fundação Cultural do Estado,

ocorreu em Salvador, Bahia, um lançamento do nO03 no toyer cc Teatro Castro.-
Alves. A convite da Faculdade de Comunicação da Universidade Católica de

Minas Gerais, Carlos Emílio foi representar a revista num debate nacional

sobre imprensa alternativa. O Editorial nO 05 sintetiza as inquietações do

encontro, tornando-se um testemunho fundamental dos problemas vividos

pelos editores alternativos, à nível nacional:

"a) As revistas literárias estão sendo feitas no muque, não há dinheiro.

b) Algumas se baseiam no mecenato, outras estão preocupadas com

infra-estrutura comercial sem filisteísmo ideológico. c) Não há viabilidade

para a reunião de algumas revistas com o intuito de baratear o custo

industrial. Elas montariam uma gráfica. Onde o dinheiro? Onde montar?

Como estaríamos descolonizando o Nordeste se pegássemos nossa

matéria prima intelectual e a fôssemos imprimir no Sul? Que absurdo,

para a distribuição, editar revistas no Sul a serem impressas no Nordeste?

Que organização legal controlaria esta gráfica? (... ) d) Poderíamos

pensar na união de algumas revistas com o intuito de facilitar certos

a e os e e ara ear ce s c s os o erac ona s. Cada revis a
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representaria a outra no seu Estado, pesquisando a memória literário de

seu Estado para as outras, fiscalizando a distribuição e venda, etc. Cada

revista faria publicidade cativa das outras. Cada revista faria,

primordialmente, sua caça ao assinante e ao anunciante, mas poderia

veicular o mesmo serviço para as outras, ganhando a porcentagem de

praxe. Organizar em cada Estado um grupo único de colaboradores para

todas, a serem gagos por rateio. Franquear para todas os contatos no

exterior que cada um tivesse. e) Promover reunião nacional para troca de

experiências entre os gerentes comerciais das revistas que se

interessassem, principalmente daquelas com preocupação da infra-

estrutura comercial".

De uma certa maneira, essa perspectiva de .u--além dos limites da

revista acabou por se introduzir dentro dela própria, na medida que publicou

autores não só cearenses ou nordestinos, mas de qualquer parte do país e até

de outros. Porém, a intenção original era publicar só autores cearenses. A

abertura para o resto do Nordeste e depois para o Brasil, foi gradual e

apresentou uma série de problemas e questionamentos. Com a circulação

nacional começaram a aparecer contribuições do sul do país e em alguns

casos de artistas que não eram principiantes, contrariando outra meta dos

editores de publicar artistas jovens e inéditos. Segundo Manoel Coelho

Raposo,

"a gente tinha o máximo de cuidado para não fechar as portas para o

pessoal que estava se iniciando, que era um dos pontos básicos da

revista, de descobrir os valores novos que não tinham espaço na imprensa

da época".

ues ã a: ACO pretendia ser um elemento na luta da
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descolonização cultural interna como publicar artistas das "regiões explorado-
o.

ras", ocupando espaço que poderia ser de um "colonizado"? As questões

foram jogadas ao público através do Editorial nO03:

"fazer uma revista nordestina para publicar autores do Sul será

descolonizar intelectualmente o Nordeste? Editoras de cada região,

publicando seus próprios autores, utilizando parque gráfico regional,

para circulação nacional, isto não significa um perfil cultural autônomo

contribuindo, através dos choques e interenriquecimentos, para a

formação do perfil cultural da nacionalidade? Serão válidos os

pressupostos que nortearam estas questões?".

A resposta veio com a decisão de tornar a revista um "centro

aglutinador da cultura universal". A partir daí passou a ser publicados textos

de qualquer procedência, contanto que atendessem aos critérios estéticos dos

editores e fossem inéditos. Foi mantida, contudo, a feição nordestina, e

mesmo esta longe do folclorismo. Numa contabilidade dos sete números d'O

SACO constata-se que dos noventa autores veiculados, sessenta e nove eram

nordestinos. Desses, cinquenta e quatro cearenses. O maior número de

contribuições fora do Ceará vinha de Salvador e Belo Horizonte. Sobre os

colaboradores, Jackson Sampaio comenta que a maior colaboração vinha dos

poetas e contistas, reforçando a literariedade da revista. Os artistas plásticos,

teatrólogos, músicos, etc pareciam estar mudos.
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Censura: haja saco

o grande boom de publicações alternativas nos anos setenta deve-

se, entre outras coisas, à falta de liberdade de expressão. Não é à toa que as

primeiras publicações surgem depois de 1968, ano do AI-5, e a ditadura entra

na sua fase mais repressiva. Os grandes meios de comunicação e a produção

cultural como um todo estavam sob forte vigilância. Contudo, a censura não

era exercida sobre o produto cultural por sua natureza intrínseca. Se fosse

assim, a década seria marcada por um imenso vazio intelectual, idéia, aliás,

bastante difundida. O que ocorreu, na realidade, foi o contrário, com o

crescimento da indústria cultural e o apoio do Estado na produção artística.

Isso tornou-se possível pela ação seletiva da censura q~e só recaía sobre as

obras que ameaçassem a política e a moral estabelecidas. O necessário era

um olhar vigilante sobre toda a produção.

A opção em publicar fora dessas articulações era a possibilidade de

falar o que quisesse, do modo preferido. Como a maioria eram publicações

pequenas, de pouca circulação, sem registros oficiais, utilizando artistas

jovens, desconhecidos, ficava difícil para os censores o controle sobre todas

elas. Levando em consideração ainda a imensa quantidade dessas publica-

ções em todo país, na fácil manufatura, até mesmo no fundo dos quintais via

mimeógrafo, xerox, serigrafia, etc e seu caráter efêmero, compreende-se a

impossibilidade da censura controlar toda aquela produção, por mais micros-

cópico que fosse o olhar.

Por essa relativa liberdade de expressão, a produção alternativa

também ficou conhecida com "independente". O problema dessa denomina-

ção, é que muitas daquelas publicações ditas independentes estavam ligadas

a 9 upos políticos, sindicatos, associações de bairro, etc que impunham às

icações suas ~ le""' ações ideolóqicas. aquelas onde não havia esse tipo
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de vínculo existia a figura do(s) editor(es) ou do grupo que viabilizava a

publicação, repassando sua concepção de vida. Não existe neutralidade na

ciência e nem na arte.

Apesar da dificuldade de controle, ou por ela mesma, a repressão a

essa produção não era menor. Pelo contrário, o que se viu foi uma vigilância

furiosa caindo sobre ela. Segundo Leila Míccolis, "o governo sempre viu a

produção independente com maus olhos e até como atividade suspeita (...);

mas foi a partir dos últimos anos da década de 70 que tal tipo de produção

começou a ser sistematicamente perseguida, com o enquadramento no item

"ofensa à moral e aos bons costumes". Sob esse pretexto, diversas obras e

jornais foram apreendidos. Obviamente não se tratava de uma censura ética,

mas política, disposta a tirar de circulação qualquer texto que ameaçasse ou

questionasse seriamente a "ordem" estabelecida" (MíCéOLlS, 1983: 84).

A opção dos editores d'O SACO em fazer uma publicação comercial,

mesmo criando um circuito alternativo, acarretou num duplo registro oficial: o

da editora, enquanto empresa e o da revista, enquanto publicação. O resultado

foi a inscrição n° 1.576 - P. 209/73 na Polícia Federal e a facilidade de controle

pela censura. Essa faca de dois gumes (maior circulação, menor liberdade) foi

vivida pelas "grandes" publicações alternativas: Pasquim, Lampião, Opinião,

Escrita, Ficção, etc. E seria uma marca de toda a trajetória d'O SACO.

As dificuldades começaram logo no primeiro número. Uma prova de

todo o material composto e montado foi mandado para o Departamento de

Polícia Federal, em Brasília, com objetivos de aprovar e liberar o registro. O

mesmo ritual foi repetido para o número dois, principalmente pela matéria no

número anterior que foi considerada uma ofensa à moralidade, e para o

número três. A verificação prévia só seria liberada a partir do n° 04.

Os editores tinham plena cor sciência dos dois lados a serem harmo-

nrz auo merc ri P. ce sura \J é à toa que a questão seria analisada no
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Editorial n? 04, quando a revista estava fora da pressão da censura prévia e

entrou em jogo um novo elemento: a auto-censura, única forma de impedir a

revista de sair de circulação por uma censura posterior, ocasionando enormes

prejuízos financeiros. A questão foi tratada de maneira direta:

"Um problema que nos tem posto diante de discussões essenciais é o da

Censura. De antemão somos contra qualquer tipo de censura ao

pensamento e à expressão do pensamento. Existindo a censura e nós

nos colocamos ao lado do bom senso, analisando táticas e estratégias,

momentos de avançar e recuar, como nos poderíamos situar entre

censura e auto-censura? Como nos poderíamos situar entre a censura

que um funcionário do poder exerce (... ) ou a exercida por nós próprios
•....~

(... ). A censura prévia é mais cômoda porém O SACO poderia cristalizar-

se, virar mais outro amontoado de press releases oriundo das repartições.

A liberação para a auto-censura incomoda e dói, faz-nos ver dois abismos:

o da esterilidade ou o da maioridade política, política em seu censo lato,

a ação e a colocação do Homem consciente nos amplos jogos do social".

o problema da auto-censura ou da censura interna era maior nas

chamadas publicações nanicas, do que na grande imprensa, apesar de exis-

tirem em ambas. Porém, na segunda, havia o poder econômico e político por

detrás dessas empresas para assegurar pequenos deslizes que seus jornalis-

tas incautos pudessem cometer. Mesmo que esse poder nem sempre tenha

funcionado, ele era real.

Nas possibilidades desses "jogos do social" colocados aos editores

SACO eles tiveram que optar pela auto-censura, mantendo o mercado.

~egundo Manuel Raposo Coelho, "nós não tínhamos auto-censura. Auto-

censura era uma dessas coisas que para nós sempre foi uma das coisas piores

e e exrs :r". pe ar der - rotesto apaixonado contra a auto-censura,
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é o próprio Raposo quem diz logo depois em seu depoimento:

"nós procuramos usar o máximo a meta-linguagem para burlar a vigilância

da censura (... ), se fosse confrontar ia todo mundo para a cadeia e a

revista não tinha ido para a frente. Nós tivemos que ter muito jogo de

cintura. E esse jogo de cintura era colocado através da palavra, através

da meta-linguagem, de uma linguagem que burlasse a censura. (... ). A

gente sempre teve esse cuidado de usar uma linguagem para burlar,

lançar a nossa mensagem burlando a vigilância da censura".

Comentando a questão, Leila Míccolis escreve: "Afinal quem disse que não

havia censur~ prévia para obras literárias? Se a Polícia Federal não a exercia,

os próprios autores a mantinham, através da auto-censura, adotando posturas

reservados e linguagens metafóricas" (MíCCOLlS, 1983: 77).
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J s idéias e as estéticas d'O SA CO

A publicação alternativa compreendia publicações financiadas pelos

próprios artistas, individualmente ou em cooperativa, ou por pequenas edito-

ras, quase todas de existência bastante efêmera. Os motivos básicos que

resultaram nesse boom foram: 1) a crise econômica, que levou o mercado

editorial fechar as portas para os jovens escritores e 2) a crise política, onde

a censura limitando a liberdade de opinião levou um grande número de

pessoas procurarem formas criativas para driblá-Ia.

Dentro desse universo, diversos grupos de intelectuais e artistas

expressaram suas idéias em inúmeras publicações dejornais, revistas, livros,

cartazes, panfletos, etc. Mais que a variedade dos tipos ãe-publicações, era a

de idéias. A diversidade de propostas políticas, filosóficas, estéticas, quase

nunca aparecendo separadas, foi a marca daqueles anos. Outra marca era a

dificuldade de convivência dessas propostas. Na academia, o estruturalismo

dominava o marxismo. Na política, a esquerda clandestina explodia em mil

facções. Na poesia, os poetas popular-revolucionários tinham ojeriza aos da

contracultura, denominados pelos primeiros de porra-loucas, desbundados.

Sem contar os concretistas, desprezados por ambos.

A luta pelo poder existe talvez desde o primórdio da humanidade, e

deverá existir até o seu fim. Na literatura, esta briga também está presente. O

que se ressalta observando aquela época é o seu acirramento, próprio aos

períodos de maior ligação entre Arte e Política.

Nesse aspecto, O SACO destoa das publicações congêneres. Não

que ele não tenha vindo para demarcar espaço dentro dessa luta de poder

literário. O Editorial n° 04 assume essa demarcação:
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"há uma vácuo na esfera intelectual nordestina que O SACO, gáseo,

tende a preencher ocupando todo o espaço (... ) Desde a Padaria Espiritual

que não ocorre, de forma significativa, refluxo da criação artística cearense.

A nível de revista nada iniciava nosso tipo de caminhada, a maior parte

era sedimento da maré vinda".

Porém esse confronto gira mais em torno da revista, do acontecimento

cultural, enquanto marco da história literária. E não em torno de uma proposta

estética, de um manifesto poético a ser arduamente defendido. Jackson

Sampaio analisando os acontecimentos da literatura cearense afirma que "a

Padaria Espiritual e O SACO foram mais intelectuais e multiestilístico. Os

outros foram mais exclusivamente literários, tendendo p~r.a a fixação de uma

Escola" ( SAMPAIO, 1983: 230).

A proposta estética da revista era ampla, aberta, como consta em

diversos editoriais e documentos. O discurso democrático dos editores com-

prova-se na prática, através da análise dos poemas publicados no caderno

VERSO.

No Editorial n? 01 tem-se o seguinte:

"os editores d'O SACO só poderiam optar por uma linha ideológica

democrática nas suas tendências dialéticas gerais, no antagonismo

harmônico de seu corpo ativo: liberdade de idéias, poder coletivo de

decisão, eletividade dos padrões medianos (... ). Nossa recusa ao

extremismo poderá ser definida como recusa em ultrapassar os limites

inferior e superior da faixa de prudência, pois abaixo está a covardia e

acima está o suicídio. Além do mais este é um SACO aberto, daqui

azemos um apelo a todos ar ístas cearenses para que venham colaborar

co asco"
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as colocações acima, nota-se entrelaçado na questão estético-ideológica,
,

o problema da necessidade de auto-censura, como forma de garantir a

circulação da revista. No Editorial n? 04, os editores se colocam contrários a

"fracionar a inteligentzia, dividir os que, bem ou mal, se colocam ao lado

da democracia (sem adjetivos). A característica principal d'O SACO é a

de não ser veículo de um grupo coeso lutando por impor determinada

visão do literário e do social. O SACO se pretende aglutinador, catalizador,

não aríete de idiossincrasias ideológicas pessoais".

Jackson coloca que

" um dos itens mais discutíveis é o da exigência da caracterização

ideológica da revista. Acreditamos que o debate livre de idéias, o choque

de intenções, o enfrentamento de vivências e pensamentos, seja o

esforço dralético que faz a democracia viver( ... ) Se o público consumidor

de literatura é pequeno, que dirá o público agrupado numa determinada

e difícil visão de mundo? É o dilema de um órgão não subsidiado, que

não é órgão de partido, vive da publicidade que consegue com esforço

e da livre venda nas bancas" (SAMPAIO, 1983: 225).

Manoel Coelho Raposo acredita que a posição e a briga que travou com as

panelinhas foram alguns dos motivos que rapidamente credenciou O SACO

junto ao público.

Ao analisar as diferentes esferas artísticas, Jackson Sampaio diz que

"a c arna a a e op Ia" oferece a u a originalidade de tratame to, de
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temática e de recursos de divulgação, aos resquícios coloniais ibéricos.
,

Mas submerge diante do imediatismo interesseiro e do mecenato

coronelesco. A chamada arte pequeno-burguesa, quando se casa com a

vertente popular e com momento histórico significativo, adquire alguma

densidade, força, originalidade, dignidade. Mas isto é raro. Habitualmente

se dilui no impasse existencial".

Depois completa afirmando que O SACO buscou recursos tanto na

arte popular quanto na pequeno-burguesa, e ainda na arte conservadora.

Ao contrário do que possa parecer, trabalhar com esse ecletismo não

era tarefa fácil. Este foi o primeiro problema surgido com a circulação da

revista, segundo o Editorial n? 03:
•...-

"O primeiro grave problema a surgir foi quanto aos limites do permitido.

Baseando-se na fórmula de Spinoza para quem o poder social é a soma

dos poderes individuais, todos os establishments, até hoje, têm procurado

impedir, de uma forma ou de outra, sutilmente ou não, legalmente ou não,

o florescimento das divergências pois, isto ocorrendo, significaria um

empobrecimento do próprio poder, o surgimento de uma espécie de poder

marginal" .

Os perigos que passou O SACO ao trabalhar com essa proposta de linha

editorial foi comentada por Jackson Sampaio:

"Num determinado momento, O SACO correu o risco de ser monopolizado

por certo tipo de preconceito ideológico, somente um tipo de literatura, um

tipo de visão do mundo poderia ser publicado. Isto não vingou. O SACO

só não é aberto para os reacionários, para os fascistas de direita ou
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esquerda. Noutro momento O SACO correu o risco de virar saco de gatos,

a abertura seria total, acreditou-se que toda atividade de seleção é

repressora e míope. Os próprios limites físicos de uma revista (as páginas

são obrigatoriamente limitadas) e os limites econômicos de tal empresa

em tal sistema, dissolveram este insaciável antropofagismo" (SAMPAIO,

1983: 221).

Isso não implica que a revista não tivesse posições definidas. Havia,

pelo contrário, um posicionamento bastante claro contra a ditadura militar, bem

mais profundo do que uma mera oposição. Em certos momentos, ressalta-se

a crença revolucionária de seus editores, aproximando a revista do popular-

revolucionário. Em tom metafórico, esse ideal está exposto no Editorial n? 01:
•....-

"O SACO quer se tornar o arauto do grito TERREMOTO! Mas enquanto o aviso

não chega, quer ir registrando o dia-a-dia da resistência cultural cá nesse

canto do Brasil". Numa linguagem mais objetiva e até agressiva, no Editorial

"Quando O SACO aborda determinados assuntos ou usa determinada

linguagem mais violenta, aparentemente discriminativa, não está

pretendendo a atitude romântica do rebelde sem causa, do jovem zangado

e iconoclasta: também não, a atitude narcísica do revolucionário

profissional, o achar-se o Único, o Melhor, o Superador; nem tampouco

a baixeza da farsa publicitária, o ir atrás de atenção a qualquer preço. O

SACO está tentando ser maduro e dialético, o que é dificílimo devido a

suas próprias características. (Não é órgão de movimento definido a

publica o escolhido dentro do que chega a sua redação, não pode

priori, embora pretenda que, do material publicado e das discussões que

detone, possa surgir o movimento. É revista de demanda voluntária,

fi a c ar pesquisa própria e não pode pagar colaboração, assinatura é
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apenas pagamento simbólico.) Existe uma tese - o marasmo. Para que se

consiga uma síntese avançada será necessário por tática adequada, o

uso de certos radicalismos, certos pretensiosismos. Mas por sobre o caos

de alguns esquematismos, muitos descuidos, inúmeros inacabados, tem

havido sempre um farol ideológico harmonizando as coisas".

Manoel Coelho Raposo aponta inclusive a ânsia de luta contra a ditadura e a

favor da democracia, difundida por toda sociedade civil, e a ligação d'O SACO

a este sentimento, um dos fatores que facilitou um bom desempenho da

revista.

Essa posição política está presente na concepção de Arte definida e

defendida no Editorial n? 04:

<IAArte produzida por uma elite e que circula exclusivamente dentro dos

limites desta elite está condenada à inutilidade, à impotência, aos delírios

necrofílicos. A arte produzida por uma elite e que faz todo o circuito da

sociedade, retorna policrômica, dinàrnica, fértil, capaz de tornar adjetivável

desta maneira a elite que a criou. Infelizmente temos que tratar da arte

produzida por determinados indivíduos, identificados como especialistas,

portadores ativos/passivos de estreitos preconceitos. A arte coletiva,

impessoal, representativa do inconsciente criador de determinado cultura

está perdida nas dobras da pré-História ou projetada nas vagas cortinas

de névoa da pós-História. Se os que dirigem O SACO não fossem

intelectuais pequeno-burgueses gostariam de ser anônimos criadores de

lendas e mitos, o estofo primário das culturas, o extrato poético que se

saca das vivências do povo".

E o documento, citado anteriormente, escrito por Jackson Sampaio:
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"O artista é antena sensível, que de tão sensível altera a forma do real
~

que capta: mas o real assim apreendido tem sua forma alterada na obra

de arte, na direção de deformações que ocorreriam inevitavelmente com

este real. O artista individualiza linhas de ruptura, capta-as e deforma-as

por antevisão. Talvez os cérebros político-pragmáticos jamais aceitem

que um determinado real não se deformou porque um artista profetizou

denuncianfe. Sabemos que não se faz revolução com ficção e com

poesia (... ) A arte, pelo seu caráter mágico, pelo que contém de institiva

e de desrepressão, pode muito bem ser forja de idéias insuspeitas até o

momento histórico da elaboração desta obra artística, pode muito bem

sacar na direção de caminhos originais e desnudar profundas essências

humanas" (SAM PAIO, 1983: 228).
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poesia d'O SA CO

É nos trabalhos veiculados na revista O SACO que se pode perceber

realmente a pluralidade de idéias pretendida pelos editores. Tanto nos analí-

ticos quanto nos artísticos, espalhados pelos quatro cadernos.

Neste trabalho, o único caderno a ser analisado será o VERSO, por

veicular a matéria principal desse estudo, a poesia. Os poemas, ao serem

destacados, não o serão por considerações puramente estéticas, quando elas

se referem a questão do Belo. A Arte será analisada na sua ligação com as

idéias mais gerais de uma sociedade historicamente datada. É claro que as

concepções de beleza de uma época estão ligadas a essas idéias. Mas

nenhuma se sobrepõe a outra, e mantém entre si uma certa independência.

Por outro lado, é inegável que a criação artística, em especial a

literária, possua vínculos mais amplos do que a formalista busca do Belo.

Mesmo quando ela pretende negar ou abolir esses vínculos. Segundo Heliane

Castro, "a criação literária é um assunto, uma idéia ou um conjunto de idéias

- ideologia, mesmo ou principalmente quando ela fala da própria arte literária.

A ideologia é o fundamento da criação literária, pois a partir dela passam a

existir os dados constituintes da obra" (CASTRO, 1983: 17).

Essa ligação da literatura com a ideologia, na concepção acima

exposta, torna-se mais forte do que nas outras manifestações artísticas por ser

a língua (oral ou escrita) a matéria-prima a ser trabalhada. A linguagem talvez

seja a maior criação cultural da humanidade, e por isso está marcada pelos

mais diversos valores e interesses. Qualquer obra literária, trabalhando com

essa diversidade de interesses, acaba por representar esses conflitos, ou uma

das suas vertentes.

A ideologia pode estur presente no texto literário, nesse caso leia-se

oes a, de rês formas a id gia individual a social e a da produção literária.
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Elas não são excludentes e, na realidade, dificilmente se consegue separá-

Ias. Porém uma consegue sobressair às outras no texto.

A ideologia individual não trata aqui da ideologia do poeta enquanto

indivíduo. Este, é claro, possui uma percepção do mundo e que influencia a

obra literária, conscientemente ou não. Não se pode é deduzir que a poesia

seja o reflexo da ideologia do autor, porque se assim fosse o resultado seria

um texto filosófico, 'não uma obra artística. A Arte, acima de tudo, é criação,

ficção, mesmo quando pretende desesperadamente retratar o real. Essa

condição indispensável não pode ser nunca perdida de vista. Dessa forma, a

ideologia individual existe na poesia "quando o artista literário trata do eu,

podendo estar a expressar a sua vida e o seu modo de ser psicológico. Não

importa se há relação direta entre a vida e a psicologia do-artista e o texto, mas

o fato dele tematizar o eu "ou "apresentar uma posição existencial coerente,

ainda que não sistematizada" (CASTRO, 1983: 18). Essa temática está muito

presente no Tropicalismo e na poesia de contracultura, na valorização do

indivíduo e seu cotidiano.

Relembrando que esses níveis de ideologia não se excluem, pois

segundo Heliane Castro, "a problemática individual impõe simultaneamente a

problemática social; e a problemática social é colocada por uma consciência"

(CASTRO, 1983: 19), em certos textos a realidade social se impõe às questões

individuais, resultando na predominância da ideologia social. O mais importan-

te nessa abordagem é "saber de que maneira o social faz parte da construção

da obra literária, partindo da hipótese de que, (...), o artista literário não

reproduz a situação social, mas cria-a coerentemente. O artista literário

enfraquece os limites da realidade organizada do homem, da qual o social faz

parte" (CASTRO, 1983: 19). Isso implica que a ideologia social não está

presente somente naquelas obras que procuram retratar de maneira fiel o real,

as também na uelas que tratam a sociedade de forma dissimulada, através
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dos recursos linguísticos, tais como a alegoria, a metáfora, a hipérbole, etc.

Esse tipo de ideologia é a que comanda, por exemplo, a poesia popular

revolucionária.

o terceiro tipo de ideologia, o da produção literária, ocorre quando a

poesia se utiliza do recurso da metalinguagem, ou seja, discursa sobre ela

própria. Para Heliane Castro, esta "é, de todas, a mais complexa, pois ocorre

quando o texto exprime, direta ou indiretamente, a própria natureza da arte

literária, podendo constituir-se até em uma diretriz para a leitura da obra"

(CASTRO, 1983: 20). Esse recurso foi bastante utilizado pela poesia concreta.

O segundo caderno d'O SACO, denominado VERSO, era o respon-

sável pela publicação das poesias. Este, juntamente cosa primeiro, PROSA,

eram os principais cadernos, pois, como assumiam seus editores, aquela era

acima de tudo uma revista de literatura. Foram nesses dois cadernos que os

quatro organizadores publicaram a maioria de suas contribuições. O caderno

VERSO se destaca por ter sido a década de setenta conhecida pela enorme

produção editorial, e nela em destaque a edição de poesia, daí o conhecido

boom poético dos anos setenta.

Observando o VERSO em sua cronologia percebe-se uma grande

quantidade de poetas e de diversas tendências. No n" 01, temos Manoel

Coelho Raposo e José Maria Mapurunga Filho. Raposo, um dos editores da

revista, publicou quatro poemas sob o título geral de Cantos para alguém dizer.

A tônica central de seus trabalhos é a da existência humana, a do sentido de

viver, o que os coloca na ideologia individual. Assim é em Curvatura:
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"minha morte caminha cansada sobre caminhos sussurros

minha vida formiga prantos e contos labirintando ilusões

meus sonhos balanço de folhas maduras em terreiros alheios"

ou em Vôo aberto:

"caminho como todas as pessoas

mas

os meus caminhos não são fugazes

movo-me sobre pés que não se ferem nas pedras finas

movem-me pensamentos que não se diluem no vácuo"

Em alguns versos, a questão social é colocada de forma diluída,

metafórica, onde a revolta do eu aponta para as transformações sociais. Por

exemplo, em "Meu eco":

"tenho um eco forte para roer as pedras

dos mundos silenciados

cristalizo nas palavras! sons meus sons

de pás e solavancos"

Outro é o caminho de Mapurunga Filho que reuniu oito trabalhos sob

o título "As sementes e um fruto". No que ele chamou de "As sementes" são

sete poemas históncos, que apesar de se intitularem com nomes de indivíd.uos

específicos, tratam da própria história brasileira. "Pero Coelho" por exemplo:
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"Lá construirei a minha Villa,

alimentarei minha ganância,

dormirei meu sono ambicioso.

Lá terei os meus escravos,

as minhas mulheres,

a minha cachaça"

Em "Um fruto", o único não histórico, Mapurunga dá um tom existen-

cial, porém termina o poema resgatando o aspecto social ao dizer:

"sirvo qualquer rei

contra a semente da minha vontade"
•....-

No nO 02, sobressaem a maior quantidade de colaboradores e o

resgate que será feito, a partir de então, da obra de escritores cearenses

consagrados, de gerações bem anteriores, quase todos nascidos no século

passado ou no início deste. Nesse número, o autor foi Francisco Carvalho,

nascido em 1927. Esse cuidado da revista em registrar os autores da velha

guarda, muitos com suas obras fora de circulação, demonstra a preocupação

dos editores com a pluralidade de idéias, incluindo representantes de escolas

literárias anteriores ao Modernismo.

Ainda no n° 02, Floriano Martins reúne nove poemas sob o título geria

de "Composição", onde é forte a conotação social. Por exemplo:
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"A cidade eleva-se em suspiros

(na garganta o ocidente impedido

de palavras). As máquinas rangem"

"Em cada uma das nações

4 mortos celebram a transl

posição da ferida para

o seio de uma geração"

Nesse próximo poema é interessante notar o tom metafórico com o

qual o poeta proclama o caminho (em busca de quê?), mesmo contra as

facilidades da desistência:

"Não se envolver

com o aroma

das rosas a caminho"

Em "Composição", Floriano Martins junta a questão social à indivi-

dual:

"a luz ausente nesse pobre canto

adormece um novo mundo inatingível

talvez seja esta a última noite de espera

desse estranho mundo que fala

estou compondo uma nova madrugada"
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Ricardo Alcântara, por outro lado, busca nos seus medos e memória

o motivo de suas poesias. O próprio título sob o qual reuniu seus poemas

aponta essa opção: "Oficina abstrata". Em "Lua de bolso":

"Busco a lua de bolso

mas, melancólica

ela vaga na antiga

cidade do interior"

Ou em "Jardim exterminado":

"A infância fragmentada nas distâncias

na essência desse medo e na memória.

Restou a cinza do ocaso envolvendo

o perfil noturno da paisagem" .'-

Inaldo Queiroz aparece com um poema, "Urbanalto", onde revive o

personagem drummoniano, José, e traça um perfil psicológico e social do

homem brasileiro em dias de ditadura:

"minha mão

mão de José

mão no bolso vazio

de José

( ... )

José dono dos meus passos

sem temer meus passos

nos trilhos"

O erceiro número mante-r- a 'nesrna quantidade de participantes do

o. ent os eis oe as Pa r cez, retra a a re o a me afórica a época:
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"As palavras clamam por justiça

na noite de silêncios rnile: rios"

Ou critica o capitalismo americano via metalinguagem:

"Ita

tá lá

nos Estados Unidos

onde cada verso

vale um dólar"

Ana Lagoa revela as manifestações dos anos sessenta no poema "O

que me ensinou" I feito emblematicamente em 1968:

"a praça cheia

bandeiras e discursos

o ar pesado pairando

apreensivo

o pequeno ponto se movendo

quase inexistente

a cor da inexistência

a condição social da inexistência"

Sérgio Mattos retoma a metalinguagem tematizando o próprio ato de

escrever:
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"senti o poema

somei os sentimentos

mas não o escrevi

era perfeito demais para existir"

No nO04, o caderno VERSO retoma os autores consagrados publi-

cando "Terra bárbara" de Jáder de Carvalho, nascido em 1901, onde o autor

traça um painel do sertão nordestino.

Domingos Pellegrini Jr. tematiza algo muito comum na época, e já

visto aqui em poemas anteriores, o papel do indivíduo no social:

.....
"Num porão cantei sozinho a multidões.

Num pedaço de muro aprendi o alfabeto.

Recebi as moedas do salário

mas nunca tive tempo de contar dinheiro"

Vergílio Alberto Vieira, português e primeiro colaborador fora do

país, é quem inaugura n'O SACO uma estética propriamente concretista na

utilização visual da página:
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A memória

a semente

mais audível

transfere

+

o órgão

atente

ao acto

crepuscular

a morte

em rendição"

•... -
o nO05 traz "O luxo" de Juvenal Galeno, nascido em 1836. Nele, o

poeta critica a nossa mania provinciana de copiar a moda européia, principal-

mente a francesa.

Paulo Henrique volta à temática do social através da metáfora em

"Louvação" :

"à sombra do mundo antigo,

tudo continua igual

( ...)

O rei passeia nu pelas alamedas

e os súditos aplaudem, fervorosos.

O âmago do poema continua longe.

Os namorados seguem calados,

sonhando com um país distante.

( ...)

C o á I a cer eza

I e
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A defesa de uma poética engajada o leva a utilizar a metalinguagem

em "Poética":

"não temos o direito

de trair a poesia

nem, tampouco, crucificá-Ia

numa sexta-feira de passivismo.

Jamais expô-Ia

como símbolo de uma vanguarda

precoce, medrosa.

(" .)

A escuridão dos calabouços,

as câmaras de tortura:

nada fará calar os poetas.

A poesia sobreviverá

às bombas de gás, ao tédio"

•.. -

Com o nO06, tem-se o resgate do poeta Américo Facó, que nasceu

em 1885, com "Nocturno".

Caetano Ximenes Aragão publica "Poema da denunciação à cidade

de Fortaleza", traçando um retrato poético das lutas histórias e da cidade de

Fortaleza.

Manoel Coelho Raposo retorna com "Treme o lado direito da rua",

que classifica como um poema direto, sem rodeios, contra o Capitalismo:
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"jornais do mundo rico

abrem-se em manchetes colossais

e do lado esquerdo da rua

o silêncio

(o. o)

do silêncio

surge a profecia

toda noite tem aurora

quebra-se o silêncio

do lado esquerdo da rua

rompe o sol no horizonte

os raios invadem o lado esquerdo da rua

a liberdade

se anuncia

treme o lado direito da rua"

Luis Martins da Silva traz novamente aO SACO a estética concretista

ao mesmo tempo que critica a censura, juntando a poesia concreta com a

social:
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, o artista vai

c

cr

cri

cria

crian

criand

criando

o censor vai

cortando

cortand

cortan

corta

cort

cor

co

c"

o último número da primeira fase d'O SACO (lembrando: a segunda,

nos anos oitenta, não passou de um único número) traz o nome de Demócrito

Rocha com um poema clássico na literatura cearense, "O rio Jaguaribe é uma

artéria aberta".

A cidade de Fortaleza, seus personagens populares e seu cotidiano

retoma como temática no poema "Itinerário de Fortaleza 1971-1976" de

Jackson Sampaio.

Veda Estergilda fecha o caderno e como que prevendo o final de

revista publica "Reflexão":
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"tudo passa, tudo fica

tudo morre e se modifica.

a palavra passa, o gesto fica".

.....-
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CONCLlJSÃO

A simples inclusão d'O SACO nas listagens das publicações alterna-

tivas feitas por Leila Míccolis ou Glauco Mattoso, entre outros, não era•...

suficiente para caracterizá-Ia enquanto tal. Havia a vontade dos editores em

tornar a revista comercialmente viável, o contrato com uma distribuidora

nacional de jornais e revistas, o esquema de publicidade como sinais apontan-

do superficialmente um grande esquema editorial. Era necessário entrar nos

desejos e aspirações dos seus organizadores, nas suas propostas estéticas e

idéias políticas, ao que não se propuseram os autores acima citados.

Assumindo essa necessidade, e ao final da pesquisa, pode-se

concluir que O SACO se encaixa dentro das características mais gerais e

essenciais da imprensa alternativa, mantendo ainda assim a sua especificidade.

Apesar de sua grandiosidade em circular nacionalmente, o que é

compreensível para uma publicação feita num estado marginalizado, a princi-

pai peculiaridade da publicação acabou sendo a sua abertura estético-ideoló-

gica apregoada e, como foi sendo comprovada ao longo da pesquisa, pratica-

da pelos seus editores.

Como foi dito, a imensa quantidade de jornais e revistas alternativas
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tinham como objetivo, na maioria das vezes, divulgar idéias específicas de

grupos específicos. No contraponto à concepção generalista do marxismo, os

anos setenta foram marcados pela individualidade contracultural, resultando

nos movimentos gay, dos negros, feminista, indígena, ecológico, etc. No plano

artístico, mais especificamente na poesia, surge a estética de contracultura

em contraposição à popular-revolucionária, nominante na década anterior. A

cada uma dessas propostas correspondia um órgão de divulgação.

A análise dos editoriais e das poesias publicadas n'O SACO mostra

um posicionamento contrário de seus editores à tendência generalizada da

época de se vincular a grupos ou correntes artísticas. Os poemas veiculados

no caderno VERSO mostram uma diversidade estético-ideológica, com repre-•... ~

sentações do concretismo, do popular-revolucionário e do poema de contra-

cultura. Destacando ainda a maior incidência da poesia de cunho social,

quando linha dominante nos anos setenta era a de contracultura.

Esse ecletismo, longe de desfigurar O SACO, acabou por torná-Io

ainda mais alternativo aos grupos e "panelinhas", características do mundo

artístico, e mais arraigados nos lugares onde esse espaço é mínimo, como é

o cenário cearense.
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