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Mas um rio não acaba assim. Ele continua seu curso, 

subterraneamente, e quem tem bom ouvido pode 

escutar-lhe o rumor debaixo da terra.  

(Ferreira Gullar, 1967)  
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RESUMO 

 

Nesta tese analisamos a relação entre a Geração Mapa e os projetos educacionais em curso, a 

partir dos anos 1930, no Brasil. Trata-se do primeiro grupo literário baiano desenvolvido no 

ambiente estudantil, no contexto da educação pública, secundarista e universitária. Sendo 

assim, defendemos neste trabalho que suas características peculiares – presença feminina, 

formação de plateia, direcionamento de conteúdo, ocupação de espaços na imprensa – estão 

vinculadas a um cenário local específico que deriva dos projetos desenvolvidos por Anísio 

Teixeira e outros educadores liberais, tanto na formatação das escolas secundaristas públicas, 

caso do Colégio Estadual da Bahia, onde se deram as apresentações inaugurais deste grupo, 

como das primeiras escolas de nível superior, no âmbito da Universidade da Bahia, sob o 

reitorado de Edgard Santos.  

 

Palavras-chave: Literatura baiana. Educação. Modernismo. Geração Mapa.  
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ABSTRACT 

 

The thesis analyzes the relationship between the Geração Mapa Literary Society and its 

educational projects from the 1930s onwards. Geração Mapa was the first literary society 

established within a student environment in the context of public education and, by analysing 

certain characteristics and features--female presence, audience formation, content orientation, 

press presence--It is contended that such are linked to a specific local scenario influenced by 

projects developed by Anísio Teixeira and other liberal educators, both in the format of public 

secondary schools, in the case of the Colégio Estadual da Bahia, where the inaugural Society 

meetings took place, and in the Universidade Federal da Bahia, under the rule of its president 

Edgard Santos  

 

Keywords: Literature. Education. Modernism. Geração Mapa.  
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

Como observa Gilles Lapouge (1995), talvez seja necessário criarmos uma nova 

disciplina: “a do não-saber”. Não se trata da rendição à voluntária ignorância, muito ao 

contrário. O que este articulista francês sugere é uma empreitada que pede ainda mais 

empenho, qual seja a condução de estudos que partam da desestabilização dos dados. Nesta 

perspectiva, a postura mais saudável a adotar frente a um passado que não se entrega – pois 

resiste em silenciamentos construídos – seria a produção pertinente de dúvidas, interrogações 

que se multipliquem conscientemente, e que se renovem a partir do conhecimento adquirido.  

Ademais, no estudo do passado, é inegável que a recuperação da memória, 

especialmente quando esta se apoia em  testemunhos e fontes primárias – que se sustentam em 

recortes específicos –, abrange em larga medida a subjetividade daquele que irá se debruçar 

sobre ela, caracterizando um processo delicado de abordagem que implica no trânsito entre 

saberes e épocas. Como observam Campos e Cury (1997, p.6 ), “uma vez que a investigação e 

a pesquisa pressupõem um objeto em si mesmo aberto e sujeito à intervenção de múltiplas 

leituras, caberia ao pesquisador o trabalho de articular contraditoriamente os significados”.  

Deste modo, consideramos que ao investigador contemporâneo seja facultada, como 

recurso produtivo, a adoção de um olhar multidisciplinar capaz de permitir a construção de 

uma pesquisa responsavelmente instável, que torne vivo o objeto de estudo, muito embora se 

oriente a  partir de representações do passado. Conhecimento este  que segue aberto à 

renovação de seus pressupostos, pois “hoje, mais do que nunca, premido pela provisoriedade 

de todo saber, o pesquisador há de reconhecer como um agente em movimento. E seu texto de 

pesquisa terá que assumir metodologicamente essa precariedade relativa” (Campos e Cury, 

1997, p 4). 

Assim, ao abordarmos o desenvolvimento e dispersão da Geração Mapa, grupo 

constituído por intelectuais e artistas baianos que atuaram em vários campos de expressão 

entre as décadas de 1950 e 1960, consideramos que todo estudo do passado só faz sentido ao 

promover no presente uma atualização do objeto estudado. Pretendemos, nesse aspecto, 

contribuir com este trabalho para a abertura de novos caminhos de apreensão da cultura baiana 

produzida naquele período, sugerindo lacunas e estimulando pesquisas que possam não apenas 

complementar esta tese, com o acréscimo de outros aportes e novas miradas, mas contestar 

produtivamente as conclusões a que chegamos.  

Estudada tangencialmente como evento acessório em relação ao desenvolvimento do 
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Cinema Novo, à recepção tardia da Semana de Arte Moderna de 1922 e à chamada 

Renascença Baiana, a atuação da Geração Mapa compreende, na perspectiva adotada  neste 

trabalho, os anos que vão de 1955, quando são articulados os primeiros movimentos deste 

grupo em direção à ocupação de espaços de afirmação e representatividade no ambiente 

estudantil e na produção artística, até 1965, quando seus principais articuladores se dispersam 

e novos atores passam a comandar a renovação da cena cultural na Bahia e no Brasil. 

Antônio Albino Canelas Rubim (2003, p.93) pontua que “[...] está por ser desvelada e 

desvendada a história contemporânea da Bahia, especialmente a que compreende o período do 

pós-guerra até os anos 2000 [...]”. Ainda hoje pouco extensa, a bibliografia de que dispomos 

sobre aquele período – livros, ensaios, artigos e defesas de dissertações e teses – vem reforçar 

a observação feita por Rubim no ano de 2003, apesar do empenho de diversos pesquisadores 

em modificar este cenário. Desta forma, resgatar e articular contraditoriamente os significados 

relacionados aos múltiplos campos culturais do período em questão configura-se num desafio 

constante à pesquisa e “necessário se faz inventar praticamente toda essa história”. 

Na introdução a uma tese, a palavra inventar parece nos remeter a uma contradição 

inaceitável. Mas qual a base da historiografia ocidental senão “o querer saber”?   Como 

observa Michel de Certeau (1982, p.10), “a historiografia traz inscrito no próprio nome o 

paradoxo – e quase o oxímoro – do relacionamento de dois termos antinômicos: o real e o 

discurso. Ela tem a tarefa de articulá-los”. Esta foi, desde o início, nossa maior dificuldade ao 

pesquisar a Geração Mapa em fontes primárias e por meio de testemunhos. Não só pelo estado 

precário das hemerotecas de que dispomos, cujos acervos encontravam-se em condição de 

extrema penúria, mas, sobretudo, pela imprecisão que detectamos no registro de datas e 

eventos. 

A constatação da existência de alguns equívocos no material que inicialmente 

pesquisamos – e que, certamente, tiveram um efeito cascata na produção de conhecimento 

sobre a Geração Mapa – forçou-nos a uma checagem quase obsessiva das fontes primárias, 

com consultas a acervos de periódicos e bancos de dados, cotejando as informações 

disponíveis e estabelecendo o cruzamento destas com os depoimentos de alguns 

representantes daquele grupo ouvidos para este trabalho: Florisvaldo Mattos, Fernando da 

Rocha Peres, João Carlos Teixeira Gomes, Lina Gadelha  Ashcroft e Orlando Senna, entre 

outros. Um exemplo neste contexto é a imprecisão que cerca a estreia das Jogralescas no 

auditório do Colégio Central.  

Alguns pesquisadores sequer arriscam uma data – já que esta abordagem costuma ser 

tangencial em relação ao tema nuclear dos estudos. Nesse sentido, citamos duas exceções: o 
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trabalho dedicado à Geração Caderno da Bahia (GROBA, 2012) e a pesquisa sobre a 

formação cultural de Salvador e seu entorno (MIGUEZ, 2002). Apesar de não localizarmos 

registros em jornais da época, verificamos que a primeira apresentação das Jogralescas, 

teatralização de poemas modernistas que marca o início das atividades da Geração Mapa em 

1956, coincidira com o aniversário de 119 anos do Colégio Estadual da Bahia, que entrou em 

funcionamento oficialmente em 7 de setembro de 1837.  

A data, no entanto, teria sido comemorada, àquele ano, no dia 8, um sábado, logo após 

o feriado nacional, que caíra numa sexta-feira, como é confirmado por João Carlos Teixeira 

Gomes em Glauber Rocha, esse vulcão (p.90). Podemos inferir, através desta informação mais 

precisa, que a estreia das Jogralescas contou com o apoio da direção e dos professores porque, 

na verdade, sua realização estava inicialmente inserida em um contexto específico: a 

programação comemorativa de aniversário do colégio – dado que talvez amenize o caráter 

heroico desta primeira apresentação, ainda que não lhe tire o mérito.  

Também registramos, durante nossas pesquisas iniciais, que a dramaturga Ana Pedreira 

Franco, autora de vasto estudo sobre o teatro baiano no século XX, situa equivocadamente a 

Geração Mapa como tendo surgido nos anos 1930, em sucessão à “Geração Baianidade”
1
 dos 

anos 1910, em um texto que ainda hoje circula na internet e que já encontramos reproduzido 

por outros pesquisadores, daí o efeito cascata a que nos referimos em parágrafo anterior. 

Glauber Rocha só nasceria nove anos depois e só viria para Salvador com a família em 1948, 

entrando no curso clássico do Colégio Estadual da Bahia em 1954. Nesse aspecto, entendemos 

que “desestabilizar os dados”, como sugere Gilles Lapouge (1995), requer dos pesquisadores  

rigor e esforço redobrados.  

 

1.1 CONSTRUINDO UM PERCURSO 

 

Cartografar um mapa consiste em proceder uma leitura pictórica do espaço, de modo a 

torná-lo aos olhos humanos plano, apreensível, calculável. Mapear o passado, porém, envolve 

outro tipo de território e de cálculos. Começamos pela constatação de que o presente é tão 

somente o ponto de observação em que ora nos posicionamos e, a cada época, a nossa visão da 

história será certamente outra. Como nos lembra Jesús Martín-Barbero (2002, p.12), em 

                                                           
1
 Geração Baianidade é uma referência, certamente, à Geração Caderno da Bahia, que de fato antecede Mapa e 

que se situa entre os anos de 1948 e 1951. O texto a que nos referimos está disponível em: 

<http://bahiaempauta.com.br/2011/11/22/aninha-franco-importancia-da-geracao-mapa-quando-o-povo-apreciava-

jogadores-de-futebol-e-os-intelectuais-curtiam-glauber/>. Acesso em: 20 maio 2017. 

 

http://bahiaempauta.com.br/2011/11/22/aninha-franco-importancia-da-geracao-mapa-quando-o-povo-apreciava-jogadores-de-futebol-e-os-intelectuais-curtiam-glauber/
http://bahiaempauta.com.br/2011/11/22/aninha-franco-importancia-da-geracao-mapa-quando-o-povo-apreciava-jogadores-de-futebol-e-os-intelectuais-curtiam-glauber/
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Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na cultura, “quem disse 

que a cartografia só pode representar fronteiras e não construir imagens das relações, dos 

entrelaçamentos, dos caminhos em fuga e dos labirintos?”. 

Nesta perspectiva, caberia ao pesquisador, como pontua Benjamin (1985, pp.222-232) 

em Sobre o conceito da história, “romper a continuidade histórica para extrair dela 

determinada época”. E, mais adiante, “romper igualmente a continuidade de uma época para 

extrair dela uma vida individual”. Processo comparável a separar os fios soltos que constituem 

o inteiriço de um bordado ou ao desvelamento da intangível distância entre os meridianos. 

Assim, decompor o passado no tecido do tempo seria, sobretudo, entregar-se ao exercício de 

primeiramente desorganizá-lo. Desmontar o que nele é continuo como quem deseja examinar 

por dentro o mecanismo de um relógio, tendo o cuidado de guardar todas peças para o 

momento em que se faça necessário recompô-lo.  

No entanto, nada há de mais impreciso que a memória, esta máquina que opera por 

dentro o mecanismo do tempo – embora esta imprecisão não impeça o deslocamento do 

passado ao presente, no interior do qual este segue em progresso, como sinaliza Henri 

Bergson (2006, p.47). Nesse contexto, a nosso ver, pesquisar em fontes primárias pode ser 

comparado a voltar os olhos para trás sem virar o corpo, quase uma caricatura do Angelus 

Novus
2
. A partir de documentos, o pesquisador penetra no território minado das 

representações de uma outra época, dentro e fora de campo, desenhando seu percurso próprio, 

engendrando novo relato, complementado muitas vezes por testemunhos contraditórios.  

Como afirma o pesquisador Wander Melo Miranda (2010) em Nações literárias, 

citando Paul Ricouer, rastros da experiência individual e social rememorada costumam nos 

remeter a dois registros temporais que são heterogêneos: um primeiro sinal que é deixado de 

“algo presente cujo contexto passado não existe mais” e, ao mesmo tempo, de alguma coisa 

que “existe apenas para quem considera tal sinal como signo presente de uma coisa ausente, 

como vestígio de uma passagem que também não existe mais” (2010, p.50). Nesse processo, 

as representações se embaralham, sobretudo quando submetidas à prova da memória.  

Nesse sentido, prossegue o pesquisador: “o passado não é só negativamente o que 

acabou, mas o que foi e que, por ter sido, é preservado no presente” (MIRANDA, p.51) – nem 

sempre preservado com o rigor merecido, acrescentamos. Para Beatriz Sarlo (2005), o estudo 

do passado requer do pesquisador a consciência de que se está penetrando em um “território 

                                                           
2
 Nos referimos aqui à leitura do Angelus Novus, tela do artista plástico Paul Klee (1920), feita por Walter 

Benjamin em Teses sobre o conceito da história. 
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conflituoso” e, em certa medida, “inabordável” (SARLO, p .9). Porém, em lugar de inquietar-

se com este terreno movediço, talvez seja preciso seguir o conselho de Gilles Lapouge (1995), 

que aqui citamos de início, tendo em vista ainda os espaços de interlocução que se 

estabelecem, como problematiza Michel de Certeau (1952, p. 53): 

O discurso sobre o passado tem como estatuto ser o discurso do morto. O objeto que 

nele circula não é senão o ausente, enquanto que o seu sentido é o de ser uma 

linguagem entre o narrador e os seus leitores, quer dizer, entre presentes. A coisa 

comunicada opera a comunicação de um grupo com ele mesmo pelo remetimento ao 

terceiro ausente que é o seu passado. O morto é a figura objetiva de uma troca entre 

vivos. Ele é o enunciado do discurso que o transporta como um objeto, mas em 

função de uma interlocução remetida para fora do discurso, no não-dito.  

 

 

Assim, tendo em foco a necessidade de checagem das informações preliminares, 

tomamos como apoio, além da pesquisa em periódicos, a análise das três edições da revistas 

Mapa, entre 1957 e 1958, e de Ângulos, publicada pelo diretório acadêmico Ruy Barbosa, da 

Faculdade de Direito. Recorremos ainda à consulta de  livros que têm como tema o  período 

estudado, a exemplo de Avant-Garde na Bahia, de Antonio Risério, Impressões modernas: 

teatro e jornalismo na Bahia, de Jussilene Santana, Literatura Baiana 1920- 1980, de 

Valdomiro Santana, além de narrativas biográficas e autobiográficas: Glauber Rocha, esse 

vulcão, de João Carlos Teixeira Gomes, os já citados A primavera do dragão, de Nelson 

Motta, e Cartas ao Mundo, de Ivana Bentes,  Revolução do Cinema Novo (1981) e Revisão 

Crítica do Cinema Brasileiro (1963). Estes dois últimos de autoria de Glauber Rocha.  

Gostaríamos de realçar que, ao pesquisar a Geração Mapa, torna-se inescapável o 

domínio da forte personalidade do cineasta Glauber Rocha, peça-chave neste trabalho. Este 

não é, no entanto, um estudo sobre o artista ora referido, embora possa ser útil na revisão 

bibliográfica de futuros trabalhos sobre aspectos de sua obra, especialmente no que tange à 

primeira formação. O que nos interessa aqui são os pontos em que sua trajetória exprime e 

expande o projeto artístico embrionário gestado em sua fase secundarista no Colégio Central.  

Nesta empreitada, de “inventar” no presente o passado e tentar preencher espaços 

deixados em branco na história contemporânea da Bahia, agregamos aportes teóricos que 

pudessem sustentar a análise do período em foco, recorrendo a autores de diferentes áreas. 

Assim, retomamos Walter Benjamin (1935), Pierre Bourdieu (1970; 1979; 1983; 1988; 1990; 

1991; 1996a; 1996b; 2003), Paul Ricouer (1988), Renato Cordeiro Gomes (2008) e Beatriz 

Sarlo (2005), cujos conceitos utilizamos no mestrado em Literatura e Cultura, defendido em 

2012 no Instituto de Letras da UFBA, que nos trazem contribuições sobre campo literário, 

guinada subjetiva, espaço urbano, tempo e memória. Buscamos, ainda, em Karl Mannheim 

(1928;1982) e Wivian Weller (2005), entre outros teóricos, apontamentos sobre o conceito de 
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geração literária e sua evolução.  

No tocante ao trabalho desenvolvido no mestrado, acreditamos que cabem aqui 

algumas observações, pois a presente tese é, de certo modo, a ampliação do tema sobre o qual 

nos debruçamos entre 2010 e 2012. Na dissertação Jornalismo, literatura e memória: o 

caderno A TARDE Cultural e o modernismo na Bahia, analisamos as primeiras 51 edições do 

suplemento literário A TARDE Cultural, editado por Florisvaldo Mattos, um dos principais 

representantes da Geração Mapa. Este Caderno, publicado aos sábados entre 1990 e 2009, 

tornou-se uma espécie de catalisador dos movimentos culturais baianos, não apenas dos anos 

1950, mas daqueles que, ainda no começo do século 20, torceram o nariz ao modernismo 

paulista. 

Nesse contexto, portanto, não seria de todo equivocado falarmos aqui em uma 

retomada. No caso, a de um tema que muito nos interessa, qual seja o desenvolvimento do 

campo literário na Bahia. Mais que um resgate puramente histórico, ensejamos a apreensão do 

capital simbólico
3
 e das forças em tensão no desenvolvimento da literatura baiana, pois, como 

pontua Bourdieu. (1996, p. 290), “não existe campo em que o enfrentamento entre as posições 

e as disposições seja mais constante e mais incerto do que o campo literário e artístico”. Tal 

continuidade temática refere-se ainda ao trabalho de conclusão do curso de Comunicação 

Social que defendemos em 1993 na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 

Bahia e que se situa na interseção entre o teatro e o jornalismo
4
.  

Optamos pela cartografia como método adaptado à pesquisa historiográfica, 

considerando que aquela adicionaria flexibilidade a esta. Deste modo, acreditamos ser 

possível analisar o emaranhado de relações que atravessam esta geração, a um só tempo 

libertária e atrelada às instituições. Tomamos então o passado como campo de pesquisa no 

qual penetramos abertos aos processos em curso e cientes do viés subjetivo. Nesse trajeto, 

priorizamos a análise do contexto educacional e as conexões que o relacionam ao universo 

cultural, já a partir do título da revista que foi porta-voz daquela geração, inspirado no poema 

Mapa, do mineiro Murilo Mendes (1930, p.117). 

 

Me colaram no tempo/me puseram uma alma 

                                                           
3
 Segundo Bourdieu (1996, p. 172), o capital simbólico é um “tipo especial de capital que tem como 

característica surgir em uma relação social entre propriedades possuídas por um agente e outros agentes dotados 

de categorias de percepção adequadas [...]. O capital simbólico supõe a existência de agentes sociais constituídos, 

em seus modos de pensar, de tal modo que conheçam e reconheçam o que lhes é proposto, e creiam nisso, isto é, 

em certos casos, rendam-lhe obediência e submissão”. 
4
 Na ocasião, cotejamos os três principais jornais baianos – A TARDE, Tribuna da Bahia e Correio da Bahia –, 

tendo como foco de pesquisa a crítica teatral. 



19 
 
 

  

viva e um corpo desconjuntado // 

Estou limitado ao norte pelos sentidos / 

ao sul pelo medo/a leste pelo Apóstolo 

São Paulo/a oeste pela minha educação 

 

Sobre a pertinência deste poema – escolhido por Fernando da Rocha Peres, um dos 

principais idealizadores das Jogralescas e da revista Mapa –, gostaríamos de observar como a 

perspectiva espaço-temporal afeta o eu lírico, preso ao tempo em que o “colaram”, limitado 

por fronteiras que regulam a vida em sociedade: (o domínio sobre) os sentidos, o medo, a 

religião (representada pelo Apóstolo São Paulo) e a educação. Tais limites, como veremos 

adiante, assemelham-se àqueles enfrentados pelos demais jovens dos anos 1950, numa 

Salvador ainda provinciana, principalmente no que toca à religião e ao sexo.   

Como descrito por Florisvaldo Mattos (2012), a partir dos anos 1940, Salvador entra 

finalmente no ciclo industrial que já caracterizava, desde o começo daquele século, as cidades 

do Rio de Janeiro e de São Paulo. Este processo modernizador se inicia, especialmente, por 

conta da descoberta de petróleo no Recôncavo baiano, anunciada oficialmente em janeiro de 

1939, em contraponto ao arrefecimento da exportação agrária, e pela evolução consequente 

dos meios de transporte que encurtam tanto a distância quanto o isolamento em relação às 

grandes metrópoles. Estas mudanças culturais ocorrem a reboque da gestão de Anísio Teixeira 

à frente da Secretaria de Educação e Saúde durante o governo de Octávio Mangabeira (1947-

1951), e ao longo do reitorado de Edgard Santos na Universidade da Bahia (1946-1961).      

Na tentativa de contemplar nosso percurso no terreno acidentado do passado, 

dividimos este trabalho em três capítulos. Em Atrás do porto tem uma cidade, abordamos os 

aspectos formativos de Salvador. A representatividade como primeira capital do país; o apogeu 

e a decadência econômica que, segundo RISÉRIO (1995, p.61), terá como consequência um 

“ensimesmamento” que só será quebrado durante a chamada Renascença Baiana, representada 

pelo período descrito acima por Florisvaldo Mattos (2012). Para entendermos as bases 

contestadas na revolução cultural que se dará entre os anos 1950 e 1960, na qual a Geração 

Mapa emerge, evolui e se engaja, consideramos essencial resgatar também as dessemelhanças 

que caracterizam o propalado provincianismo da Bahia.  

Do mesmo modo, para contextualizarmos a recepção baiana ao modernismo paulista, 

que se dá a partir de 1928, faz-se necessário, compreender de que maneira este foi 

recepcionado no Nordeste – ganhando em cada capital, como pontua MARQUES (2011)
5
, um 

                                                           
5
 Para este autor, o modernismo deve ser tomado no plural, pois “em cada constelação provinciana, para além da 

simples imitação da vanguarda paulista, o movimento foi adquirindo uma feição particular, determinada pelas 
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sotaque diferente – e como se deram as interações entre os autores baianos e de outros estados, 

a exemplo de Pernambuco, onde o modernismo chega em meados dos anos 1920, com a 

repercussão da plaquete Arte Moderna, carta-protesto escrita pelo jornalista e escritor Joaquim 

Inojosa em 1924. Neste documento, ele conclama os paraibanos a aderirem ao movimento, 

sinalizando as ações já em curso no Rio Grande do Norte.  

Nos interessa neste primeiro capítulo, através desta perspectiva, analisar o projeto de 

modernidade defendido pela Geração Mapa, assumidamente em continuidade às ações do 

Caderno da Bahia, grupo cultural que atuou entre 1948 e 1951, editando seis números da 

revista homônima. Sobre a sequência entre estas duas gerações literárias, destacamos o que 

diz Florisvaldo Mattos (apud BORGES, 2012, p. 55 ) em depoimento a esta pesquisadora: “se 

não fomos um prosseguimento em termos estéticos, fomos os sucessores da geração Caderno 

da Bahia”. A declaração é reforçada pelo registro no jornal A TARDE em 1958, por ocasião do 

lançamento do terceiro e último número da revista Mapa, no qual Glauber Rocha, que assina 

sozinho a referida edição, fala sobre a publicação: “Mapa não representa um grupo com 

estética e política definidas. O que pretendeu desde o início foi levantar a cultura na província, 

agitar, com movimento novo, o que Caderno da Bahia começou”. 

Tal afirmação contradiz, entretanto, outras – de Orlando Senna e do próprio Glauber – 

que mostram que a Geração Mapa tinha, sim, tanto uma estética quanto uma política definida 

e as colocou em prática antes mesmo da estreia das Jogralescas no Colégio Central da Bahia 

em 1956. De todo modo, a interação entre as gerações modernistas é característica do 

desenvolvimento da literatura na Bahia. Assim, nos concentraremos também nos vínculos 

entre a produção de autores de diferentes épocas. Exemplar desta ligação, “espécie de 

tracejado cultural, que une autores de gerações diversas e que os compromete em um projeto 

único” (BORGES, 2012, p.132), é o fato de ter sido o poeta Carvalho Filho, da Academia dos 

Rebeldes (1928), convidado a escrever a apresentação do primeiro número da revista Mapa 

(1957).  

Ainda no que diz respeito à existência de uma conexão entre estas duas gerações, 

adiantamos que ambas são marcadas pela ligação com o contexto educacional da época. Muito 

embora, como explica o pesquisador Tiago Santos Groba
6
, o núcleo da revista Caderno da 

Bahia tenha se desenvolvido fora da Universidade da Bahia, seus autores e artistas, assim 

                                                                                                                                                                                      
condições locais” (MARQUES, 2011, p. 9). 
6
 Um lugar ao sol - Caderno da Bahia e a virada modernista baiana (1948-1951). Texto disponível em: 

<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11618/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20para%20colegiado%21.pdf

>. Acesso em: 20 maio 2017. 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11618/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20para%20colegiado%21.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11618/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20para%20colegiado%21.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11618/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20para%20colegiado%21.pdf
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como os de Mapa, tiveram passagens marcantes nas páginas de Ângulos. Um dos elos desta 

ligação foi o escritor paraibano Adalmir da Cunha Miranda, que, como veremos adiante, terá 

papel decisivo na trajetória da Geração Mapa, atuando como uma espécie de mentor do grupo.  

Entre 1950 e 1951, estudante de direito, Miranda conciliou as funções de redator e 

presidente de Ângulos. Após mudar-se para São Paulo, em 1954, torna-se crítico literário, com 

coluna fixa no jornal Estado de São Paulo. Mais que formados no ambiente universitário, os 

integrantes de Mapa iniciam suas atividades e as desenvolvem dentro do ambiente estudantil, 

especificamente no Colégio Central da Bahia e nos grêmios ligados ao ensino secundário, 

então bastante representativos
7
. Em depoimento para este trabalho, Fernando da Rocha Peres 

destaca o apoio dado pela Associação Baiana dos Estudantes Secundaristas (ABES) à 

publicação do primeiro número da revista Mapa e o caráter essencialmente secundarista deste 

movimento.  

O fato de ter se desenvolvido nesse contexto irá agregar a esta geração características 

bastante específicas, entre elas a presença de mulheres em suas hostes – o que será favorecido 

pela convivência nas salas de aula, possibilitada pela constituição mista das turmas, já 

consolidada no país nos anos 1950. Este cenário educacional deriva logicamente de uma série 

de mudanças que serão implantadas paulatinamente a partir dos anos 1930. No segundo 

capítulo deste trabalho, intitulado Para ensinar meus camaradas, examinamos como se deu a 

evolução da educação no Brasil, e na Bahia, e seu reflexo na renovação cultural.  

Para tanto, tomamos como marcos a Revolução de 30, em contraponto ao período da 

República Velha; o Manifesto dos Pioneiros (1932) e a atuação de educadores como Anísio 

Teixeira, que por duas vezes coordenou a administração educacional no estado, em 1924 e em 

1947, e Edgard Santos, primeiro reitor da Universidade da Bahia. Criada em 1946, esta 

instituição irá tomar para si, nos anos 1950-1960, a missão de modernizar culturalmente a 

provinciana Salvador. Nos interessam especialmente a segunda gestão de Anísio Teixeira, na 

qual foi fundada a Escola Parque e estimulado, com apoio financeiro, o Clube de Cinema da 

Bahia, bem como o processo de renovação promovido por Edgard Santos, pois ambos têm 

relação direta com a atuação da Geração Mapa.  

Como sinaliza Aragão (2016, p.59), todo este desenvolvimento se deu no bojo de um 

projeto maior do então governador Octávio Mangabeira, pautado na ideia de reconstrução 

regional e na resolução do chamado “enigma baiano”, que pode ser livremente traduzido 

                                                           
7
 Os grêmios estudantis são fechados após o Golpe Militar de 1964 e substituídos pelos Centros Cívicos, numa 

tentativa de desmobilização dos estudantes secundaristas. 
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como a dicotomia entre a pujança histórica e cultural e a penúria educacional e econômica em 

que o estado vivia então, isolado do resto do país e culturalmente estagnado. Na definição de 

Octávio Mangabeira, publicada no jornal A TARDE em 30 de janeiro de 1951: 

 

Intrigava-me, desde muito, o que chamei o enigma baiano: porque razão a Bahia, 

cujas qualidades e riquezas eram, em geral, tão celebradas, se mantinha, todavia, em 

condições de progresso indiscutivelmente inferior ao que resultaria, em boa lógica, 

de semelhante conceito, assim tivesse ele a procedência que se lhe atribuía? 

(MANGABEIRA, 1951). 

 

Decidido a mudar este cenário, o governador envidou esforços para  acelerar o 

desenvolvimento industrial do estado, favorecido pelo chamado “ciclo do petróleo”. Neste 

âmbito, o aperfeiçoamento da educação teria papel fundamental e Anísio Teixeira foi 

convocado para comanda esta renovação. Nas palavras de Rita de Cássia Aragão: 

 

Anísio Teixeira, então secretário de Educação da Bahia e já projetado nacionalmente 

como um dos mais importantes educadores do país, lidera um extraordinário 

movimento de aprimoramento do ensino público. Idealiza o Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro [...]. O Colégio Estadual da Bahia, o Central, é reconhecido em 

todo o Brasil como um dos melhores em termos de primeiro e segundo graus. Anísio 

estimula ainda iniciativas culturais como o Clube de Cinema e planeja a Fundação 

para o Desenvolvimento da Ciência, uma das pioneiras do país  [...]. Embora com 

duas décadas de atraso, a vida cultural também se modifica. Expande-se a economia, 

transforma-se o corpo da cidade, sua arquitetura e sua alma. 

 

 

Cabe aqui, contudo, pontuarmos que a chamada Renascença Baiana não se reflete de 

modo significativo sobre os costumes conservadores da época, principalmente em relação ao 

tratamento dado às mulheres, o que pode ser exemplificado pelo escândalo envolvendo a atriz 

Helena Ignez, primeira mulher de Glauber Rocha, já no final dos anos 1950, e pelo autoexílio 

da escritora Sonia Coutinho nos anos 1960. Nesse segmento, uma característica que também 

peculiariza Mapa é o fato de esta geração ter sido a primeira em que a presença feminina se 

deu de modo artístico e criativo com maior abrangência. 

Na tentativa de apreender o contexto em que se dá a inclusão das mulheres neste 

grupo, que tem o ambiente educacional como facilitador, abordamos, ainda no terceiro 

capítulo, a evolução da presença feminina nos corpos discente e docente das escolas baianas,  

inicialmente em turmas restritas ao gênero e, posteriormente, em turmas mistas. Observamos 

que há em comum entre as representantes femininas da Geração Mapa, tanto em 1956 quanto 

em 1964, o mesmo preconceito enfrentado de modo geral pelas escritoras, submetidas a um 

longo  silenciamento que atravessa o século XIX e alcança o século XX. Resgatamos 

tangencialmente este processo de modo a evidenciar o contraste com os anos 1950.  



23 
 
 

  

Nos interessa ainda abordar mais detidamente, no terceiro capítulo, o contexto de 

criação e implantação da Universidade da Bahia e seu projeto modernizador que, como já 

vimos aqui brevemente, coaduna-se com a proposta revolucionária da Geração Mapa, pois, 

conforme sinaliza o pesquisador Tiago Santos Groba (2012, p.66), “o grupo em torno da 

revista Mapa (1957-58), este, sim, seria marcado pelo traço da cultura universitária, tendo 

seus integrantes (...) sido formados dentro deste ambiente”. 

O ambiente estudantil, nesse sentido, mais uma vez será abrigo e base de apoio para os 

representantes de Mapa, cuja influência se fará sentir tanto na revista Ângulos, editada entre os 

anos de 1952 e 1961, quanto em relação aos projetos que se desenvolvem internamente ou que 

são fortemente estimulados pela força criativa desta universidade, como a criação do Museu 

de Arte Moderna e o Clube de Cinema da Bahia, o primeiro tendo à frente a arquiteta Lina Bo 

Bardi e o segundo capitaneado por Walter da Silveira. Considerada uma das revistas literárias 

mais influentes da Bahia, Ângulos teve apenas 17 exemplares publicados e sua reformulação e 

renascimento se darão justamente sob a égide de Glauber Rocha, Nemésio Salles e Florisvaldo 

Mattos, que integram a equipe responsável pela 12ª edição. 

No editorial, assinado por João Eurico Mata, foram destacadas as pretensões dos 

autores de “encarar e fortalecer uma civilização jovem que só agora começa a marchar para o 

oeste” (MATA, 1957, p. 3). No quarto capítulo, A Revolução dos Moços, examinamos como se 

deu o início desta marcha dos jovens e como a escola secundarista, especialmente por ser um 

espaço importante de atuação política, torna-se parte efetiva do projeto revolucionário de 

ocupação cultural e intelectual, então ainda embrionário, levado à cabo pela Geração Mapa ao 

longo dos anos 1950 e até a metade dos anos 1960. Para entendermos como se deu esta 

primeira aproximação, abordamos o núcleo fundador das Jogralescas, batizado por Fernando 

da Rocha Peres de “o caroço”, os conceitos de geração literária e as características que fazem 

com que determinados autores pertençam a uma mesma classificação formal. 

Em seguida, ainda na mesma seção, passamos aos antecedentes – especialmente à 

recepção ao modernismo paulista, tema explorado preliminarmente no segundo capítulo –, que 

teriam alicerçado a formação dos adolescentes que criaram as Jogralescas. Diferentemente de 

Mapa, as gerações literárias anteriores – Turma da Baixinha, Arco e Flexa, Academia dos 

Rebeldes e Caderno da Bahia – tiveram como cenário inicial e exclusivo de suas articulações, 

madrugada adentro, os cafés, bares e bordéis, as ruas, becos e vielas da cidade, de modo a 
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serem marcados fortemente por uma territorialidade essencialmente masculina
8
. Nesta 

perspectiva, veremos como o ambiente estudantil se insere paulatinamente, a partir dos anos 

1940, neste quadro, tornando-se polo criativo e de tensão, em interação com a boêmia urbana.  

Nessa esfera, consideramos que não há como cartografar esta geração sem a inclusão 

em seus pontos cardeais do Colégio Central, e, sobretudo, sem que se discuta o universo no 

qual se moviam os atores da incipiente cena cultural baiana na década de 1950, a partir da 

implantação da Universidade da Bahia e da profissionalização da arte em seus vários campos
9
. 

Analisar o contexto artístico amador, faz-se essencial no entendimento da recepção das 

Jogralescas pelo público e pela imprensa local, bem como da repercussão nacional da 

polêmica sobre a censura à interpretação dada pelos estudantes ao poema “Blasfêmia”, de 

Cecília Meireles. Como já pontuamos, não podemos perder de vista o fato de que estamos nos 

referindo à primeira geração literária baiana gestada num ambiente escolar público e 

secundarista. 

A transferência de Glauber Rocha do Colégio Dois de Julho, particular e de orientação 

protestante, para uma instituição de ensino pública, laica e considerada então a maior e melhor 

do estado, conforme veremos, não foi uma escolha imposta pela família ou aleatória. Unir 

política e arte, tendo a arte como motor da política, como abordaremos adiante, é a proposta 

basilar da Geração Mapa. E será no ambiente da escola pública – e no contexto da 

consolidação das bases educacionais e profissionalizantes do país, especialmente por meio da 

atuação de Anísio Teixeira e do reitorado de Edgard Santos – que este grupo encontrará 

terreno fértil para dar partida à implantação de seu projeto artístico e literário.  

Ao longo dos anos em que esta geração se desenvolveu, o Brasil parecia seguir rumo a 

grandes mudanças sociais em áreas visadas pelas políticas de repressão ao comunismo dos 

EUA na América Latina. Esta rota seria coroada pelo Golpe Militar de 1964, que nos lançou 

em uma espécie de limbo cultural a partir da decretação do AI-5, no ano seguinte, e até o 

começo da década de 1970, quando o campo literário voltou a se movimentar na Bahia com 

relativa autonomia, assim como em todo o país. Tendo vivenciado de perto o período pós-

golpe em Salvador, onde morou entre 1958 e 1964, a arquiteta Lina Bo Bardi descreveu o 

período como uma “stasi”, uma estagnação cultural que aliou a progressiva desmoralização 

das universidades à ingerência de elementos alheios à cultura nacional.  

                                                           
8
 Em registro no livro Literatura Baiana, de Valdomiro Santana (1986), fica bastante nítido, através dos 

depoimentos colhidos, o desenho da geografia literária da cidade, que distinguia por exemplo os frequentadores 

da Baixinha do Taboão dos que se reuniam nos cafés mais aprumados do Centro da cidade. 
9
 Na Universidade da Bahia, fundada em 1946, sob o reitorado de Edgard Santos, foram criadas as primeiras 

faculdades brasileiras de música, teatro e dança. 
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No seu clássico artigo “Cinco anos entre os brancos”, publicado originalmente na 6ª 

edição da revista Mirante das Artes, editada por Pietro Maria Bardi entre 1967 e 1968, a 

arquiteta relata a experiência baiana e traça um paralelo entre o esforço de libertação do 

provincianismo local, que antecedeu a implantação da Ditadura Militar, e o que virá 

imediatamente em seguida – ela cita a exposição Didática da Subversão, promovida dois 

meses após a intervenção, quando o Museu de Arte Popular do Unhão, inaugurado em 3 de 

novembro de 1963 – idealizado e dirigido por ela –, é ocupado por militares da IV Região do 

Exército.  

Ainda sobre os efeitos do golpe militar sobre o campo literário, e o clima criativo que o 

antecedeu, o pesquisador Marcelo Ridenti (2005), no artigo “Artistas e Intelectuais no Brasil 

pós-1960”
 10

, explica que, a despeito da repressão violenta, a consolidação da indústria 

cultural brasileira após 1964 trouxe consigo um mercado consumidor ávido por produtos 

gerados pela ideia de contestação. Recorrendo à noção de “estrutura de sentimento” 

(WILLIAMS, 1979), Ridenti (2005, p. 85) irá detectar aquilo que denomina como uma 

“estrutura de sentimento da brasilidade (romântico-) revolucionária” na arte produzida na 

segunda metade dos anos 1950. 

 

[...] a estrutura de sentimento da brasilidade (romântico-) revolucionária não nasceu 

do combate à ditadura, mas vinha de antes, forjada no período democrático entre 

1946 e 1964, especialmente no governo Goulart, quando diversos artistas e 

intelectuais acreditavam estar na crista da onda da revolução brasileira em curso. A 

quebra de expectativa com o golpe de 1964 – ainda mais sem resistência – foi 

avassaladora também nos meios artísticos e intelectualizados (RIDENTI, 2005, p. 

85). 

 

Em Salvador, esta estrutura de sentimento romântico-revolucionária pode ser percebida 

sobretudo no campo literário, tendo sido marcada especialmente pela transição entre duas 

gerações que tomaram para si a missão de superar o provincianismo nas artes e nos costumes: 

Caderno da Bahia e Mapa. Este foi o desafio heroico a que se dedicaram os escritores e 

artistas plásticos que atuaram nestes dois grupos. É interessante observar, e veremos esse 

aspecto mais detidamente adiante, que ocorrem duas interrupções no processo político-

democrático brasileiro com consequências diretas na recepção do modernismo
11

 na Bahia: em 

1937, com o Estado Novo, e, em 1964, com o Golpe Militar. 

O Estado Novo, ditadura implantada no Governo de Getúlio Vargas, forjará um hiato 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n1/v17n1a03>. Acesso em: 20  maio 2017. 
11

 Enfatizamos aqui tratar-se de um modernismo baiano, tardio e eivado de características próprias que o 

particularizam no tocante ao movimento paulista. 
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entre os primeiros modernos, que se situam nos anos 1920, e os dois grupos que florescerão 

no pós-guerra, retomando a missão de renovar as linguagens artísticas numa Bahia que segue 

ainda provinciana e erudita. Essas duas gerações atuarão quase em sequência, estabelecendo-

se na cena local entre os anos de 1951 e 1964. Precisamos sinalizar, porém, que a dispersão do 

núcleo articulador de Mapa não se relaciona diretamente ao Golpe Militar. Esta dispersão se 

inicia nos anos que o antecedem – Glauber Rocha e Paulo Gil Soares saem da Bahia rumo ao 

Rio de Janeiro em 1962; Fernando da Rocha Peres um pouco antes, com destino a Recife.  

Como veremos no quarto capítulo desta tese, novos autores e artistas visuais irão se 

engajar no movimento cultural principiado no Colégio Central justamente nessa nova fase, 

que será fortemente assinalada pela atuação do poeta Florisvaldo Mattos e do cineasta Orlando 

Senna. Um exemplo da continuidade da Geração Mapa nos primeiros anos pós-golpe são as 

atividades da Macunaíma, braço editorial do grupo, que segue em franca atividade. O primeiro 

livro de Myriam Fraga, Marinhas, será lançado em 1964, bem como o de Sonia Coutinho, O 

herói inútil. A despeito da intensa produção jornalística e poética, só em 1965 Florisvaldo 

Mattos lançará Reverdor, seu primeiro livro 

Nos concentraremos também, no quarto capítulo, nas relações entre a literatura e o 

jornalismo na Bahia, que evoluem, desde o final da década de 1920 até os anos 50, da  

reverência e submissão à “guerrilha de ocupação de mídia”
12

, promovida por Glauber Rocha e 

seus amigos, ocupando preliminarmente as redações na imprensa local, onde vários dos 

integrantes da Geração Mapa atuaram como repórteres, redatores, diagramadores (caso de 

Calasans Neto), críticos de arte e articulistas, em periódicos como Diário de Notícias, Estado 

da Bahia e Jornal da Bahia, alcançando na sequência veículos nacionais representativos como 

o Jornal do Brasil,  mais especificamente o lendário caderno semanal de cultura SDJB.   

Abordaremos ainda a presença ativa de representantes desta geração na edição da 

revista universitária Ângulos, além da criação de um veículo próprio, Mapa, que em seus três 

números concentrou todas as ideias e propostas estéticas do movimento, bem como textos que 

alguns pesquisadores da obra de Glauber Rocha classificam como embrionários do que viria a 

ser a proposta do Manifesto do Cinema Novo – ao menos dois desses ensaios, como veremos 

no quarto capítulo, são amplamente estudados ainda hoje no âmbito acadêmico. 

Defendemos nesta tese que a renovação da linguagem jornalística usada na imprensa 

baiana até meados dos anos 1950 – para além da introdução do lead e da pirâmide invertida
13

, 

                                                           
12

 Termo cunhado por Glauber Rocha, segundo depoimento de Joel Pizzini em artigo na revista Cult. 
13

 Técnicas de estruturação da notícia norte-americana que foram popularizadas no Brasil do pós-guerra e são 
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padrões importados do modelo norte-americano –, também foi parte integrante do projeto da 

Geração Mapa. Não à toa será considerada marcante a passagem deste cineasta, ao lado de 

seus colegas “mapianos” Fernando Rocha, Florisvaldo Mattos, João Carlos Teixeira Gomes e 

Sonia Coutinho, pelos principais veículos de comunicação regionais e nacionais; e que textos 

assinados por Glauber Rocha, em diversos gêneros, publicados em jornais, tenham merecido 

cada vez mais atenção dos estudiosos de sua obra.  

Abordaremos também, em A revolução dos moços, a dispersão de parte do núcleo 

fundador da Geração Mapa, Paulo Gil Soares, Glauber Rocha e Fernando da Rocha Peres, o 

redimensionamento das atividades deste grupo na Bahia, sob a liderança de Orlando Senna e 

Florisvaldo Mattos, que se deu, sobretudo, a partir da atividade intensa do seu braço editorial 

– a editora Macunaíma –, o acréscimo de novos colaboradores, a exemplo de Myriam Fraga e 

Sonia Coutinho, e as grandes lacunas que ainda persistem em relação ao impacto do Golpe 

Militar de 1964 sobre a produção cultural como um todo. 

Na tentativa de situar a importância da Geração Mapa e o impacto de seus 

desdobramentos para a cultura nacional, tomaremos como parâmetro, entre outras fontes, o 

estudo realizado em 2007 por José Umbelino Brasil, intitulado As críticas do jovem Glauber, 

no qual este pesquisador afirma que o Cinema Novo nasceu na Bahia no final dos anos 50, no 

bojo de um movimento cultural bem mais amplo que, inexoravelmente, ganharia dimensões 

nacionais. Umbelino (2007, p.152) cita a justificativa dada pelo próprio Glauber: 

 

[...] a Bahia é – na síntese – o barroco português, místico erótico da África e a 

tragédia despojada dos Sertões: sua expressão artística, até então inferior às 

expressões de Minas e Pernambuco, tende, para muito cedo, a inserir uma corrente 

nova nas artes brasileiras. Os que primeiro compreenderam este clima complexo e 

rico foram Martim Gonçalves e Lina Bardi, que em quatro anos instalaram raízes 

significativas no ambiente cultural da província 

 

Também o professor e crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes, citado no ensaio A 

Bahia que gerou o cineasta Glauber Rocha, escrito pela pesquisadora Lindinalva Silva 

Oliveira Rubim
14

, ressalta a relação entre as bases formadoras do Cinema Novo e a chamada 

“Renascença baiana”. Para Sales Gomes (1962, p. 405  apud RUBIM, 1999, p. 5): 

 

[…] O movimento cinematográfico da Bahia não é um acontecimento isolado. Para o 

                                                                                                                                                                                      
adotadas incondicionalmente até hoje. 
14

 Texto disponível para leitura em: <http://www.sbpccultural.ufba.br/conexoe/textos/pqnfab1.html>. Acesso em: 

28 mar. 2017. Este ensaio integra a tese O feminino no cinema de Glauber Rocha, defendida pela autora na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

http://www.sbpccultural.ufba.br/conexoe/textos/pqnfab1.html
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compreendermos, e para que ele próprio se compenetre, será necessário situá-lo num 

conjunto de fenômenos artísticos e sociológicos no tempo e no espaço. Será preciso 

repensarmos tudo, do Barroco à Petrobras, a fim de vermos organizarem-se as linhas 

de um acontecimento de importância nacional e para o qual a única definição cabível 

será a Renascença Baiana. 

 

 

Em relação à influência exercida pelas ações culturais promovidas pela Geração Mapa 

nos anos 1950 sobre alguns dos principais representantes do tropicalismo, a exemplo de 

Caetano Veloso, Álvaro Guimarães e Rogério Duarte, esta estaria teoricamente vinculada à 

segunda fase deste grupo, situada no começo dos nos anos 1960, quando o movimento é 

liderado pelo cineasta Orlando Senna, sobre quem discorreremos com maior cuidado também 

no capítulo em foco. Ainda nas palavras de Glauber Rocha (2004, p. 474): 

 

Em Salvador, nos anos 50 & 60 – até 64 – o jornalista, roteirista, teatrólogo, cineasta 

e político Orlando Senna liderou a segunda geração MAPA-JOGRALESCAS-

ÂNGULOS, berço de Caetano Veloso, Álvaro Guimarães, Rogério Duarte, Carlos 

Falck, José Carlos Capinam e outros importantes intelectuais baianos. 

 

Podemos inferir, através desta declaração, que o cineasta considerava os tropicalistas 

como continuadores das propostas artísticas e estéticas da Geração Mapa – que serão 

analisadas detidamente em A Revolução dos Novos, a partir dos textos fundadores publicados 

nos três números da revista editada pelo grupo –, assim como a sua geração havia sido 

confessadamente continuadora da anterior, Caderno da Bahia, e, por consequência, do 

movimento de renovação iniciado em 1928 pelos primeiros grupos modernistas.  
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2  ATRÁS DO PORTO TEM UMA CIDADE  

 

Para compreendermos o cenário no qual se desenvolve a Geração Mapa, no contexto 

dos projetos educacionais postos em prática entre as décadas de 1930 e 60 e da recepção 

baiana ao modernismo paulista, consideramos essencial revisitar os contrastes formativos 

deste estado, e mais especificadamente os de sua capital. Este recorte é notadamente 

importante quando pensamos o espaço urbano como sugere Renato Cordeiro Gomes (2008, p. 

26), por intermédio da concepção que dele fizeram as vanguardas históricas do século XIX: 

“paisagem inevitável, polo de atração e de repúdio, paradoxalmente, utopia e inferno”.  

É de modo semelhante, a um só tempo musa e enigma, que Salvador será enfrentada 

ao longo do século XX, e mesmo durante a chamada Renascença Baiana
15

, por aqueles que, 

por meio da arte, da política e da educação, tentarão “vencer a província na província”
16

, 

como conclamava Glauber Rocha, estabelecendo com a cidade, então em processo de 

modernização, uma relação de reverência e repulsa. Isto se dá, no viés aqui adotado, pelo fato 

de a centralidade do espaço urbano no modernismo baiano imbricar situações distintas 

                                                           
15

 Este termo foi criado pelo crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes em 1962, no artigo Férias Baianas, e 

adotado por Antônio Risério, em Avante-Garde na Bahia (1995). 
16

 Em depoimento concedido em 1977 à cineasta e historiadora Raquel Gerber (p. 23) e contido no livro 

intitulado Glauber Rocha, editado pela extinta Paz e Terra no mesmo ano. 
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daquelas que relacionam historicamente a Semana de Arte Moderna à industrialização da 

cidade de São Paulo.  

Estando a metrópole em consonância com o ideário modernista, este movimento 

passou a contar com o apoio da elite política, empresarial e pensante – além da colaboração e 

receptividade da imprensa –, que o acolheu como parte importante de um plano maior e de 

âmbito nacional, qual seja promover o deslocamento do polo cultural e econômico do Rio de 

Janeiro. Este teria sido, de acordo com a análise de Maria Eugênia Boaventura (2018, p.9)
17

, 

“[...] o norte desses modernistas aliados à oligarquia agrário-exportadora, ou mesmo dela 

provenientes”. Assim, ainda que estes não tivessem no começo “um projeto global de Brasil, a 

questão era construir um Estado pujante”. Para a pesquisadora ora citada:   

 

O surto de progresso que se alastrou pelo Estado parece ter ligação direta com a 

aliança entre empresários, políticos, escritores e artistas, na realidade iniciada por 

ocasião da Semana de Arte Moderna. Basta conferir a imponência social, financeira 

e econômica dos patrocinadores do evento e a simpatia discreta dos seus dirigentes 

políticos (prefeitos e governadores). Essa elite política compareceu em peso à 

abertura da Semana, no Municipal, surpreendentemente cedido para uma atividade 

de blasfêmia e ico-no-clastia em relação aos espetáculos até então consagrados [...] 

(BOAVENTURA, 2018, p.10). 

Ao contrário desta conjuntura francamente favorável, as percepções do espaço urbano 

na Cidade do Salvador serão afetadas de modo diverso entre os séculos XIX e XX por 

mudanças estruturais e contextos políticos e econômicos que não permitirão – ao menos nos 

períodos iniciais
18

 do modernismo baiano – uma aliança harmônica entre a evolução industrial 

e urbana (praticamente inexistente nos anos 1920, incipiente nos anos 1940, em franca 

evolução nos anos 1950 e finalmente acelerada a partir dos anos 1960) e a renovação das 

linguagens artísticas. Como analisa Valter Guimarães Soares (2009), em Cartografia da 

Saudade, tratava-se então de lidar com uma “modernidade possível”: 

 
Anunciar, contudo, o tempo da modernidade na Bahia, ou mais particularmente na 

ainda colonial cidade do Salvador, requer um exercício imaginativo que se aproxima 

da fábula, distanciando-se, portanto, da realidade. A também chamada cidade da 

Bahia vivenciava a modernidade que lhe era possível (SOARES, 2009, p. 29). 

 

Em contraste ao cenário cultural e industrial da capital paulista no final dos anos 1920, 

na Bahia, a renovação das artes não irá se vincular à industrialização de Salvador, que ainda se 

                                                           
17

 O artigo “São Paulo e o modernismo” é parte do dossiê A Vanguarda de São Paulo. Edição 76 da revista Cult. 

Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/sao-paulo-e-o-modernismo/>. Acesso em: 31 maio 2018. 
18

 Consideramos neste trabalho a periodização do movimento modernista baiano em quatro fases, representadas 

pela atuação de quatro gerações distintas de autores e artistas plásticos, como foi proposto por João Carlos 

Teixeira Gomes em “Presença do Modernismo na Bahia”, texto contido em Camões Contestador e outros 

ensaios, publicado em 1979 pela Fundação Cultural. 

https://revistacult.uol.com.br/home/sao-paulo-e-o-modernismo/
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manterá – na contramão do desenvolvimento das principais cidades do resto do país após a 

Revolução de 1930 – essencialmente agromercantil nas primeiras cinco décadas do século 

XX. Este movimento tampouco contará com a receptividade ou com o apoio da sociedade, da 

intelectualidade ou da imprensa local, com exceção de Pinheiro Viegas e Carlos Chiacchio. 

Como destaca Ludwig (1982, p. 39), a aceitação da arte moderna “processou-se sem apoio 

oficial e, também, como resultado dos esforços individuais de alguns artistas e intelectuais da 

terra que, isoladamente, procuravam superar as limitações do meio”.  

Dessa maneira, os primeiros modernos
19

 baianos precisarão impor à elite pensante que 

ceda à necessidade de renovação – seguindo não o direcionamento da vanguarda europeia ou 

aquele que será difundido a partir de São Paulo, mas de acordo com pressupostos próprios. A 

reação ao movimento em terras baianas, como já anotamos, só ocorrerá de modo efetivo seis 

anos após a Semana de Arte Moderna – que entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 ocupou 

o Teatro Municipal –, a partir do embate estimulado pela repercussão deste evento e pela 

divulgação do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que será lançado em maio de 

1928. Na Bahia, este embate se dará numa esfera muito mais discordante que de concordância. 

 Será o desafio da renovação das linguagens em moldes próprios, preservando em seu 

cerne o respeito à tradição, na visão de Carlos Chiacchio, e mais próxima à cultura popular, 

como queria Jorge Amado e seus confrades da Academia dos Rebeldes, que vai animar os 

primeiros grupos modernos da Bahia no final dos anos 1920. Esta agitação, que se restringe 

inicialmente à renovação da literatura, será marcada pela publicação de revistas independentes 

e de vida curta, a exemplo de Meridiano, O Momento, Arco & Flexa e Samba, e de notas 

críticas de rodapé e artigos em jornalões tradicionais como O Imparcial e A TARDE. Sobre 

este quadro, comenta Cid Seixas (2016) em Um poeta modernista nas relações luso-

brasileiras: 

 

Convém registrar que tanto o grupo de Arco & Flexa quanto outros grupos baianos 

surgidos nos anos vinte não tiveram uma postura modernista similar à do grupo 

paulista. O modernismo não conheceu, entre nós, uma fase demolidora; ao contrário, 

chegou a se opor radicalmente a algumas ações histriônicas desencadeadas pela 

Semana de Arte Moderna de 22. Os integrantes da Academia dos Rebeldes, do qual 

participaram o etnólogo Edison Carneiro e o romancista Jorge Amado, para citar 

apenas dois nomes nucleares na moderna construção de uma identidade mestiça, não 

perseguiam os mesmos traços de modernidade que caracterizaram o modernismo da 

semana de 22 (SEIXAS, 2016, p.47). 

 

 

                                                           
19

 Jorge Amado e seus confrades da Academia dos Rebeldes preferiam se dizer modernos e não modernistas, 

assim como os integrantes da revista Arco & Flexa, justamente para desvincular-se da Semana de Arte Moderna 

de 1922, com cuja centralidade nunca se alinharam. 
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Outro exemplo do posicionamento contrário dos intelectuais baianos à adoção do 

modernismo paulista como modelo nacional de renovação teria sido o “Manifesto do 

Tradicionismo Dinâmico”
20

. Redigido pelo jornalista Carlos Chiacchio, mineiro radicado na 

Bahia, este texto foi publicado em 1928 na coluna “Homens & Obras”, assinada pelo crítico 

literário nas páginas do jornal A TARDE, sendo reproduzido no número de estreia da revista 

literária independente Arco & Flexa naquele mesmo ano. Para ele: 

  

Uma poética que quisesse a renovação da arte e do pensamento brasileiro teria que 

estudar a sério a vida do norte, esse norte que mantém a fogo lento, mas 

perpetuamente aceso o culto das tradições melhores da nossa pátria. E desse norte, 

nenhum estado, como a Bahia, se prestará mais a fornecer os legítimos elementos de 

reconstrução dinâmica da beleza [...]. Viva e clara é a fonte criadora de estímulos 

artísticos do nosso passado. Berço do Brasil, aqui se implantaram os padrões da 

nacionalidade (CHIACCHIO apud ALVES, 1978, p. 32). 

 

Na visão de Soares (2009), o programa de renovação das artes proposto por Carlos 

Chiacchio no “Manifesto do Tradicionismo Dinâmico” expressa claramente uma “estratégia 

de territorialização” (SOARES, 2009, p. 29), pois sugere que a Bahia seria o único ponto de 

partida aceitável para uma revolução artística nacional, por conta de seu “passado glorioso”, 

oferecendo ao mesmo tempo uma crítica contundente àquilo que este jornalista considerava 

apenas como um “delírio de imitação europeu”. Conforme explica o pesquisador: 

 

Chiacchio propõe um meio termo entre os passadistas e os futuristas: tradições 

dinâmicas ou dinamizadas. Fica clara a reação ao modernismo paulista: “Nunca 

primitivismos antropofágicos, nem dinamismos desembestados. Flexa nelles. Não 

queremos correr cruamente com o passado” [...]. Prevalece assim o jogo oscilante 

entre tradição e modernidade, entre o culto do passado e a crença no futuro. Podemos 

perceber então nessa ambivalência a aproximação com as ideias e propostas do 

movimento regionalista nordestino gestado principalmente em torno da figura de 

Gilberto Freyre, uma vez que se procura tecer uma dizi-visibilidade centrada na 

memória, na reação ao que se apresenta como modernismo paulista e na busca pelo 

passado como dimensão temporal a ser privilegiada (SOARES, 2009, p. 29). 

 

 

Os autores ligados à Academia dos Rebeldes também contestavam que a Semana de 

Arte Moderna de São Paulo fosse tida como marco da renovação da literatura e das artes no 

país, embora o tenham feito por um viés diferente daquele que foi adotado pelo grupo da 

revista Arco & Flexa. Para eles, o distanciamento do movimento paulista da cultura popular 

era um indício de seu atavismo, pois, em lugar de renovação, apenas dava sequência a uma 

                                                           
20

 Esclarecemos que a tese do tradicionismo dinâmico não foi criada originalmente por Carlos Chiacchio. Como 

explicam os pesquisadores Monalisa Valente Ferreira (2009) e Cid Seixas (2010), este termo teria sido cunhado 

pelo poeta e crítico catalão Gabriel Alomar Villalonga durante palestra intitulada “Futurismo” no ano de 1904. 

De acordo com Ferreira (2009, p. 89), a proposta de Alomar tinha como pressuposto teórico central “o retorno à 

tradição como forma de renovar os elementos que se apresentavam no presente”. 
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situação bastante pronunciada na Bahia, onde a capoeira e o samba de roda, por exemplo, 

ainda eram vistos com maus olhos pela sociedade letrada.  

Havia ainda a estranheza frente “aquele negócio de paulista de língua inventada”, 

como o escritor Jorge Amado jocosamente comenta em depoimento ao jornalista Valdomiro 

Santana em 1981. Na visão do professor Cid Seixas (2004), o posicionamento dos Rebeldes 

foi além de simples manifesto, como no caso de Carlos Chiacchio, pois antecipava o que viria 

a ser efetivamente implantado a partir da revisão de 30 do modernismo paulista e da produção 

literária da Geração de 45, da qual Amado – que lançaria em 1931 O país do Carnaval –  seria 

um dos principais representantes. Como observa Seixas: 

 

Cidade mestiça, umbilicalmente ligada ao continente africano, Salvador conseguiu 

superar – ou pôr em suspenso – a sua ilusão de bastarda princesa europeia, nas obras 

de Jorge Amado, de Edison Carneiro ou de Walter da Silveira, por exemplo. Estes 

autores souberam ver as virtudes da diversidade: o papel do negro e da mestiçagem 

no processo de formação da nossa cultura. Daí o que veio depois, a flamejante 

consequência da ousadia destes Rebeldes que souberam desobedecer à norma 

gramatical modernista brasileira, construindo a modernidade não a partir das 

quinquilharias contrabandeadas da Europa mas da matéria bruta, prima, retirada da 

realidade regional (SEIXAS, 2004, p. 44-45). 

 

Ainda sobre a dicotomia entre estes dois movimentos, pontuamos que a Salvador de 

1928, em contraponto à cidade de São Paulo de 1922, não oferecia aos seus habitantes o 

enfrentamento da modernidade, naquilo que nela se traduziria em barulho, estranheza ou 

novidade – qual sejam ruído de máquinas, fluxo de automóveis, instalação de grandes 

fábricas, multidões anônimas –, antes resguardava-se ainda sob a sombra do parnasianismo 

em um cotidiano essencialmente bucólico,  a despeito das modificações demolidoras em sua 

paisagem urbana colonial, como detalharemos mais adiante. Até mesmo as informações 

levavam meses para chegar, pois vinham pelo mar dos grandes centros
21

. 

A sociedade, bem como a elite intelectual da época, vive encastelada em um universo 

moral rígido, marcado pela fé católica e pela culpa cristã, e resistente a qualquer alteração 

naquilo que consome culturalmente. Thales de Azevedo (1969), em Povoamento da Cidade 

do Salvador, descreve estes consumidores de literatura e arte, a sociedade baiana do início do 

final século XIX – na qual predominavam senhores de engenho, fazendeiros, comerciantes e 

um “esboço de classe média” –, como pertencentes a um “centro aristocrático de 

imperturbável estabilidade, em que se apreciavam mais as boas maneiras, a sociabilidade, a 
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 Alguns pesquisadores, a exemplo da já citada Monalisa Valente Ferreira (2009), contestam a tese de que os 

autores baianos desconheciam o modernismo paulista antes de 1928.  
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dignidade e a liberdade pessoais, as belas letras, a religião e a política” (AZEVEDO, 1969, p. 

221).  

Em sua análise sobre a formação cultural da Bahia, num recorte que enfoca a capital e 

o seu Recôncavo, Miguez (2002, p. 147-148) anota sobre aquele período: 

 

Salvador vai fincar pé nas tradições do seu orgulho senhorial, mantendo-se como um 

inexpugnável bastião do conservadorismo literário. Suas elites letradas vão defender 

a cultura oficial do ataque perpetrado pelos códigos de anarquia e destruição do 

movimento Modernista, com a força e a firmeza que jamais utilizaram quando o que 

esteve em jogo foi a arquitetura colonial da cidade. Recusavam-se, solenemente, a 

subverter rima e métrica dos versos que praticavam e da sociedade que comandavam 

[...]. É tempo, então, de uma cultura oficial requintada, praticamente restrita ao 

“cultivo das letras”, elitista e acadêmica, entregue à oratória e esgrimida como traço 

de distinção e prestígio, completamente ornamental e pouco operativa. Seus bunkers 

são a Escola de Belas Artes, as faculdades de Medicina e de Direito, o Instituto 

Geográfico e Histórico, a Academia de Letras da Bahia. 

 

  

Embora tenham ocorrido melhoramentos no espaço urbano, promovidos nos centros da 

Cidade Baixa e da Cidade Alta no começo do século XX, que incluíram, de acordo com 

Azevedo (1969), a instalação de chafarizes públicos e de combustores de gás para garantir a 

iluminação pública, o período ficou marcado pela agressão à arquitetura colonial. A 

modernização se insinua na velha capital através das reformas executadas no governo de J. J. 

Seabra (1920-1924), que são criticadas ainda hoje por seu caráter demolidor, sobretudo pela 

derrubada de parte do casario, para abertura das primeiras avenidas, bem como o aterramento 

da área que margeia o mar, no Comércio, com vistas a ampliar a região portuária.   

Como sinaliza Paulo Miguez (2002), o desrespeito dos dirigentes baianos pela história 

e pela memória da velha capital – até mesmo alguns monumentos foram derrubados no 

governo J.J. Seabra – em nome do pragmatismo na organização urbana só recrudescerá a 

partir dos anos 1930, quando ocorre a 1ª Semana de Urbanismo. Com um discurso 

considerado modernizador,  arquitetos e urbanistas põem em questão pela primeira vez, em 

1935, a necessidade de preservação do patrimônio histórico de Salvador, cuja manutenção 

seria consolidada com a criação do Escritório do Plano Urbanístico da Cidade, em 1943. 

Tal mobilização em defesa do sítio histórico se acentuou por conta da repercussão 

negativa da demolição da Igreja da Sé, em 1933, promovida em prol da interligação do 

sistema de bondes no governo Juraci Magalhães, tida como a primeira grande reforma urbana 

desde a criação da cidadela. Sobre as consequências da modernização para o redesenho da 

cidade, em Memória da Sé, Fernando da Rocha Peres faz  a seguinte descrição crítica
22

: 

                                                           
22

 Memória da Sé foi publicada em 1974 pela editora Corrupio, com repercussão nacional. 
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As cidades, alta e baixa, integrante de um complexo centro de atividades 

desenvolvidas há vários séculos, irão passar por mudanças bruscas em suas 

estruturas físicas. A queda do antigo casario, e até de monumentos, para a abertura 

de „avenidas‟, a conquista de novos espaços ao mar, para alargamento da faixa 

compreendida na zona portuária, vai ser a preocupação dos „polithecnicos‟ do 

urbanismo. De resto a palavra de ordem é demolir o passado, e para isto a cidade 

fundada por Tomé de Souza é um excelente cenário e oferece vantajosas 

oportunidades de trabalho e lucro (PERES, 1973, p. 37) 

 

Acreditamos que a animosidade entre os modernos e a metrópole deriva do persistente 

descompasso entre a evolução do espaço urbano e leituras artísticas revolucionárias que 

emergem de um mundo em acelerada transformação. Como lembra Florisvaldo Mattos
23

, 

apesar da densidade demográfica, que salta de 85 mil para 250 mil habitantes entre os anos de 

1900 e 1928, a Salvador dos primeiros grupos baianos era ainda:  

 

[...] uma cidade estática, imersa em orgulhosa e soberba atmosfera provinciana, onde 

não havia lugar para endeusarem-se a máquina, a eletricidade e a velocidade, não 

obstante a ingênua ousadia futurista de um poeta, o feirense Eurico Alves, adepto do 

grupo da revista Samba, cuja delirante imaginação divisava, em seus Poemas 

Metálicos (1926-1932), uma cidade imersa na volúpia fumacenta de locomotivas, 

pulsação mágica de fábricas e suas ardentes chaminés, lanchas e transatlânticos nos 

portos, guindastes, automóveis, buzinas, apitos, sirenas, guinchos, longas avenidas, 

ruas largas e arranha-céus, com céu cinzento sobre massas enormes de cimento 

armado, reclamos, títulos e dísticos luminosos (MATTOS, 2017)
24

. 

A “evolução” urbana de Salvador prosseguirá nos anos 1940. No entanto, o grupo que 

se reúne em torno da revista Caderno da Bahia irá atuar em um cenário semelhante ao de 

1928. Embora intelectualmente tenha se ampliado a abrangência da renovação das linguagens, 

antes restrita às letras, o público soteropolitano se mantém resistente às inovações. Entre seus 

membros, esta geração inclui agora artistas plásticos – até então reféns da estética passadista 

disseminada a partir da Escola de Belas Artes, como descreve Miguez (2002, p. 124): 

 

Em 1877 surge a Academia de Belas Artes, um marco no processo de laicização das 

artes plásticas na Bahia. Com seus cursos de pintura, escultura, gravura e, pouco 

depois, de arquitetura, estruturada em moldes europeus e absolutamente subordinada 

aos cânones do neoclassicismo e do academicismo, vai dominar o quadro das belas 

artes baianas até a chegada (tardia), nos anos 1940, das linguagens modernistas. 

 

                                                           
23

 Texto disponível em: <https://www.bahianoticias.com.br/cultura/literatura/191-academia-dos-rebeldes.html>. 

Acesso em: 24 mar. 2017.  
24

 Fazemos aqui uma ressalva ao depoimento de Florisvaldo Mattos, pois o poeta Eurico Alves Boaventura não 

integrou a revista Samba, que foi editada pela Turma da Baixinha e, sim, a revista Arco & Flexa, da qual foi um 

dos fundadores. Tal informação pode ser confirmada tanto no estudo da professora Ivia Alves sobre este grupo 

quanto em Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja, livro de Valter Guimarães 

Soares (2009).  

https://www.bahianoticias.com.br/cultura/literatura/191-academia-dos-rebeldes.html
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 Entre os representantes da Geração Caderno da Bahia figuram os artistas plásticos 

Lygia Sampaio, Carlos Bastos e Mario Cravo Júnior, que em depoimento à pesquisadora 

Selma Costa Ludwig, em 1982, falam sobre a resistência enfrentada por eles:  

 

Na Bahia de 1940, a elite desconhecia, não participava de qualquer manifestação 

popular, capoeira era coisa de negro, de classe inferior. Havia a rejeição das elites. A 

secunda Guerra trouxe à Bahia a presença de elementos alienígenas... [...] A Bahia 

estava exclusa do contexto histórico há 300 anos; o que nossa geração fez foi a 

reapropriação destes valores, dinamizando-os numa linguagem internacional. Cada 

qual com sua visão do universo. Descobrimos a cidade e pusemos sobre ela a 

tendência de opção estilística individual (LUDWIG, 1982, p. 39). 

 

As reações do público baiano a essas “opções estilísticas individuais” chegaram 

mesmo à violência em alguns casos. Em suas primeiras exposições, após o retorno de uma 

viagem de estudos aos Estados Unidos e à Europa, em 1947, Carlos Bastos teve telas rasgadas 

a gilete pelo público conservador, além de ser alvo de críticas jocosas nos jornais. Anos antes, 

recém-chegado de uma temporada vitoriosa em Paris, a mesma pressão levaria o pintor José 

Guimarães
25

 a deixar Salvador e mudar-se definitivamente para o Rio de Janeiro (onde morreu 

em 1969), após promover aquela que seria considerada a primeira mostra de arte moderna da 

Bahia, realizada no saguão do jornal A TARDE, em 1932, e sofrer duras críticas dos 

professores da Escola de Belas Artes, onde fora aluno.  

Novas polêmicas nas artes plásticas se repetiriam em 1944, com a coletiva 

organizada pelo escritor Jorge Amado, que contou com o apoio da União Brasileira dos 

Escritores (UBE), e em 1948, com a mostra itinerante de arte contemporânea, que veio a 

Salvador a convite de Anísio Teixeira, então à frente da Secretaria Estadual de Educação e 

Saúde, à qual estava submetido o Departamento de Cultura. Em 1950, no âmbito das ações 

promovidas pela Geração Caderno da Bahia, seria realizada outra exposição historicamente 

importante, intitulada Novos Artistas Baianos, reunindo os jovens representantes locais da arte 

moderna.  

Ressaltamos que, na abordagem às manifestações artísticas registradas a partir dos 

anos 1940, especialmente na literatura, já podemos nos referir a outro contexto de recepção. 

Este período, como voltaremos a discutir neste capítulo, coincide com a segunda fase do 

modernismo. A relação se dá, portanto, em outra perspectiva: através da revisão iniciada ainda 

                                                           
25

 José Guimarães morreu no ostracismo, após abandonar profissionalmente as artes plásticas e se tornar pintor 

de paredes. Em 1975, a Universidade Federal da Bahia realizou uma exposição em sua homenagem e hoje seu 

nome consta em todos os catálogos e livros sobre o modernismo na Bahia. Talvez sua trajetória controversa e 

brilhante, ainda por ser resgatada devidamente, explique a razão de seu desgostoso autoexílio. 
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nos anos 1930, mais em acordo que em desacordo. No entanto, como anota Groba (2012, 

p.30) em seu estudo sobre Caderno da Bahia, esta “tampouco se configurou numa revista aos 

moldes da proposta modernista da semana de 1922, iconoclasta e vanguardista. Não foi a 

intenção de seus integrantes o choque com os grupos dos artistas consagrados”.  

Considerando a afirmação acima, podemos inferir que o grupo de escritores e artistas 

plásticos responsável pela publicação de Caderno da Bahia manteve intacta nos anos 1940 a 

propalada reverência ao passado glorioso, defendida por Carlos Chiacchio e pelos modernos 

da primeira fase do movimento nos anos 1920. Nesse sentido, observamos que o respeito aos 

representantes de gerações anteriores, e mesmo aos clássicos como Castro Alves e Gregório 

de Matos, também pode ser sentido na apreciação das três edições da revista Mapa, bem como 

nas publicações individuais, e subsequentes, de representantes desta geração.  

No primeiro número, editado por Fernando da Rocha Peres, em 1957, constatamos o 

espaço e a importância dada à chancela de Carvalho Filho. Pioneiro entre os modernos 

baianos, e um dos integrantes do grupo que editou a revista Arco & Flexa em 1928, este poeta 

foi convidado pelos jovens estudantes do Colégio Central da Bahia e aceitou assinar a 

apresentação da publicação e dos seus autores, que chegavam então ao mercado artístico e 

literário. Também no quarto capítulo desta tese abordaremos de modo mais detido as diversas 

interações criativas – as heranças e o compartilhamento de legados simbólicos – entre 

escritores de várias épocas relacionadas à Mapa e ao modernismo baiano.  

Ainda sobre a Geração Caderno da Bahia, o formato da revista e a relação deste grupo 

cultural com a cidade provinciana e com a realidade do pós-guerra, escreve o jornalista e 

pesquisador João Carlos Teixeira Gomes (2018, p. 16): 

 

Fundado pelo contista Vasconcelos Maia, pelo jornalista-radialista Cláudio Tuiuti 

Tavares, irmão de Odorico Tavares, diretor da cadeia Associada na Bahia (em que 

Glauber trabalhou, pertencendo aos quadros do Diário de Notícias) e pelo poeta e 

crítico de arte Wilson Rocha, o tabloide correspondia, em Salvador, politicamente, 

aos anseios de redemocratização do país característicos da fase imediatamente 

posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial e, no plano estético, a algumas 

formulações da geração de 45. Concentrou um grupo de intelectuais e artistas 

destacados, muitos dos quais se reuniam num barzinho de conotação existencialista 

chamado Anjo Azul, inspirado nas caves francesas, ao lado de figuras avançadas da 

sociedade baiana, que ainda se escandalizava com tais desenvolturas boêmias, 

encasteladas no seu provincianismo de forte conotação puritana e preconceituosa.
26

 

 

                                                           
26

 O trecho citado integra o livro de autoria do jornalista João Carlos Teixeira Gomes sobre a Geração Mapa, 

ainda inédito na época de conclusão desta tese. Cedido pelo editor Fernando Oberlaender e pelo autor. 
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Estes criadores se relacionam com a cidade – então às portas de um importante ciclo 

de industrialização e de renovação intelectual –, de modo bastante crítico, o que seria esperado 

na época, visto que a tensão pós-guerra não deixava alternativa aos artistas e intelectuais fora 

do engajamento político. Afinal, se a cidade em que viviam crescia lentamente, o mundo 

avançava aceleradamente e os autores em torno de Caderno da Bahia estavam em sintonia 

com a polarização que a Segunda Guerra Mundial havia legado às novas gerações, bem como 

alinhados com outros jovens que bancavam canais independentes de divulgação em todo o 

país. Em artigo publicado no jornal A TARDE, em 11 de setembro de 1948, Darwin Brandão 

comenta a febre de revistas literárias que se espalhara naquele período: 

 

[...] agora se processa aquilo que podemos chamar de uma luta „subterrânea‟ que 

durou longo tempo. Em todos os Estados existiam grupos de jovens procurando a 

todo custo um „lugar ao sol‟, todos se entendendo entre si, esperando, apenas o 

momento aprazado para o grito de revolta [...] uma cadeia de órgãos de divulgação 

dos „novíssimos‟ (BRANDÃO, 1948) 

  

2.1 AVANÇO EM CICLOS 

 

Oponente simbólica das ideias modernas, a Salvador dos primeiros grupos que tentam 

renovar as linguagens artísticas atravessa as quatro fases de recepção do movimento paulista 

entre estágios de letargia e avanço. Além dos contrastes políticos e econômicos, os contrastes 

sociais também se acentuarão, a partir do crescimento populacional registrado na virada do 

século XVIII. De acordo com Santos (1959), este aumento rápido da densidade demográfica, a 

intervalos marcados pela lentidão, foi provocado pelo êxodo rural causado por ciclos de seca, 

contribuindo para a reconfiguração da estrutura do sítio urbano. Para o autor, o crescimento da 

população urbana nesse período merece uma reflexão à luz de vários fatores, pois este: 

 

[...] corresponde à evolução na ocupação do sítio pelo organismo urbano, formam-se 

vários bairros que se aproveitam da instalação das linhas de transporte coletivo. A 

cidade se espraia para o norte e para o sul, principalmente sobre as dorsais. Na 

Península de Itapagipe a ocupação é mais densa (SANTOS, 1959, p. 63). 

 

Por conta do aumento da densidade demográfica, o espaço urbano passa a ter 

importância estratégica crescente na administração municipal, sendo pensado por um núcleo 

profissional a partir de 1935. Este levará em consideração, entre outros aspectos técnicos e o 

relevo acidentado do sítio, a necessidade de expansão das zonas urbanas sem prejudicar a 

arquitetura colonial. A cidade ganhará, em 1943, seu primeiro Plano Urbanístico.  

Este avanço, contudo, não se refletirá ainda de modo efetivo no dia a dia da maioria 

dos moradores da cidade, pois grande parte dos bairros localizados no perímetro urbano segue 
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com frequentes quedas de energia, bem como falta de água constante e higienização básica 

precária, configurando uma contradição entre o chamado “discurso da modernidade” e a sua 

prática. Como pontua Groba (2012, p. 33), pode-se notar que: 

  

[...] Salvador, mesmo tendo presenciado um aumento dos discursos voltados para a 

modernização urbana, racionalizada, ainda era uma cidade pequena e com atrasos 

estruturais, nas décadas de 1930/40. O descompasso entre os discursos da chamada 

modernidade nas ruas e a cidade real era muito grande. Ela estava se modernizando, 

mas tardiamente, de modo a gerar uma sociedade marcada pela constante 

convivência entre tradição e moderno, antigo e novo, em que não havia um choque, 

mas antes uma fusão dos dois, mistura que não raro gerava desorganização. 

 

Nesse sentido, e ainda sobre os anos 1940, observa a pesquisadora Maria Helena 

Ochi Flexor (2003) em seu estudo sobre as raízes da arte moderna na Bahia: 

 

[...]  a migração de intelectuais para o Sul, a inexistência de instituições oficiais, ou 

oficiosas, como museus, galerias, salões, etc. ainda na década de 1940; a falta de 

rotas de comunicação interna e rápida com os grandes centros culturais; a falta de 

desenvolvimento industrial, técnico e científico foram fatores que não permitiram, de 

um lado, o conhecimento instantâneo do que se passava em matéria de criações 

artísticas novas em outros meios e, de outro, para que o modernismo não encontrasse 

campo próprio e mentalidade para a sua instalação (FLEXOR, 2003, p. 41) 

 

 

Como já reforçamos, este descompasso entre o discurso moderno e a leitura do espaço 

urbano, que irá se prolongar durante parte dos anos 1950, antes da Renascença Baiana
27

, 

talvez possa lançar alguma luz sobre a relação controversa entre os adolescentes de Mapa e a 

capital. Engajados politicamente, ainda que mantendo uma postura independente
28

, e forjados 

intelectualmente em um ambiente embrionário de informação massiva – música, quadrinhos, 

cinema, rádio, TV –, os estudantes do Colégio Central acirrarão o combate à expressão 

corpórea do provincianismo que a cidade representa. Por tudo que nela resiste em padrões 

artísticos convencionais e conservadorismo moral, a Salvador dos anos 1950 torna-se para 

aquela geração de secundaristas, sobretudo em suas memórias revolvidas, uma “cidade 

podre”. 

 A definição é dada por um Glauber Rocha já consagrado como cineasta em 

entrevista concedida à historiadora Raquel Gerber, em 1977, no Rio de Janeiro. Se as duas 

                                                           
27

 Temos agora a modernização efetiva da capital, tanto no aspecto do espaço urbano quanto do exercício 

intelectual, especialmente no campo da educação e das artes, com a realização dos Seminários Internacionais de 

Música e a presença ativa de intelectuais como Lina Bo Bardi no cotidiano da cidade, esta evolução, porém, não 

se reflete na postura da sociedade diante das representações artísticas e nos costumes. 
28

 Os representantes desta geração renegam com veemência a filiação partidária, muito embora os dois primeiros 

números da revista Mapa tenham tido o apoio da União Baiana dos Estudantes Secundaristas (UBES), ligada ao 

PCB, e ao menos um de seus membros, Fred Souza Castro, pertença a uma família comunista. 
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primeiras gerações modernas baianas – nos anos de 1928 e de 1941 – parecem tangenciar as 

contradições da formação da sociedade baiana, a postura dos artistas de Mapa será de 

enfrentamento, com o uso em manifestos e textos de palavras como “ocupação” e “guerrilha” 

– a primeira relacionada aos espaços de legitimação existentes na época; a segunda em 

referência à imprensa, na qual a maioria deles atuaria no final dos anos 1958, inicialmente na 

redação do Jornal da Bahia.  

E isto se dá de tal modo que as narrativas de construção da cidadela, sobretudo no 

que se refere aos ameríndios e aos negros escravizados, e ao domínio da religião sobre a 

educação, estarão no cerne da maioria das produções de seus principais integrantes, sendo 

marcante por exemplo em Deus e o Diabo na Terra do Sol, como sinaliza Adeilton Lima Silva 

(2007), no estudo intitulado A estética teatral no cinema de Glauber Rocha.  

 

2.2 A CIDADE-PALIMPSESTO  

 

Ao interrogarmos a província a ser vencida, como nos diz Ítalo Calvino em As Cidades 

Invisíveis, “não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que esta 

dá às nossas perguntas” (CALVINO, 1990, p.44). Na tentativa de ler o que a cidade nos 

responde, observamos como ela se constitui em estratos que se interpenetram, quais sejam a 

geografia, a política, a ocupação demográfica e a evolução cultural, pois todo lócus é 

construído simbolicamente por aqueles que o habitam. Como pontuam Carpintéro e Cerasoli 

(2009, p. 78), ao lado do estudo histórico, faz-se necessário “percorrer os mapas, fotos e 

planos e lembrar que as mudanças das formas e das cores do traçado de vias públicas e 

edificações exibem as diversas camadas do tempo”. Deste modo, as transformações do espaço 

urbano deixam pistas das tramas que as engendraram, forçando o pesquisador a encontrar seus 

próprios atalhos. 

Nesse aspecto, acreditamos que se possa pensar a cidade de Salvador em relação à 

dicotomia econômica marcante entre as suas partes alta e baixa como a recomposição de um 

palimpsesto recomposto através de séculos. Esta recomposição deriva de um processo 

contínuo, com a organização primeira do território, através de uma funcionalidade histórica 

circunstancial, influindo fortemente sobre a demarcação do espaço urbano e sobre o 

desenvolvimento cultural. Ao estudarmos os primeiros grupos modernistas baianos, na 

dissertação de mestrado defendida em 2012, anotamos que as diferenças sociais entre estes 

eram evidenciadas, sobretudo, por seus locais de convivência.  



41 
 
 

  

Dessa forma, aos autores da chamada Turma da Baixinha, formada por trabalhadores 

de menor poder aquisitivo e sem instrução formal, que costumavam se reunir no Café 

Progresso, localizado no Taboão, região da Baixa dos Sapateiros, coube uma experiência de 

cidade que difere bastante daquela que foi vivenciada pelos rapazes da Academia dos 

Rebeldes, grupo composto por garotos mais instruídos, estudantes de classe média. Esta outra 

vivência se diferenciará, por sua vez, daquela que foi experimentada pelos representantes de 

Arco & Flexa, que pertenciam à elite social e intelectual baiana.  

Os dois últimos grupos, por pertencerem a estratos sociais e econômicos mais 

próximos, tiveram em comum alguns pontos de convivência, como o Café das Meninas, no 

centro da cidade. É interessante notarmos ainda que a Turma da Baixinha e os Rebeldes 

tiveram na época o mesmo patrono literário, o jornalista Pinheiro Viegas, e que nenhuma 

interação criativa foi registrada entre esses dois grupos. Em Espaço físico, espaço social e 

espaço físico apropriado, Bourdieu (2013, p.134) relaciona a hierarquização física dos 

espaços à correspondente hierarquização social naturalizada, argumentando que:  

 

A estrutura do espaço social se manifesta assim, nos mais diversos contextos, sob a 

forma de oposições espaciais, o espaço habitado (ou apropriado) funcionando como 

uma espécie de metáfora espontânea do espaço social. Em uma sociedade 

hierarquizada, não existe espaço que não seja hierarquizado e que não exprima as 

hierarquias e as diferenças sociais de um modo deformado (mais ou menos) e, 

sobretudo, mascarado pelo efeito de naturalização acarretado pela inscrição durável 

das realidades sociais no mundo físico (BOURDIEU, 1991, p.134) 

 

Nesta perspectiva, podemos inferir a existência de uma inscrição sensível do espaço 

urbano naqueles que os habitam, estando este, como explica Bourdieu (2013, p. 134), “inscrito 

simultaneamente na objetividade das estruturas espaciais e nas estruturas subjetivas”. Assim, 

as estruturas sociais quando convertidas em estruturas espaciais organizariam e qualificariam 

o que pode ser considerado como a ascensão ou o declínio no deslocamento dos corpos no 

tocante a determinados lugares naturalizados como superiores e, portanto, valorizados.  

Os fatores vinculados a esta valorização oscilariam, por sua vez, a partir de critérios 

subjetivos e apresentariam ao pesquisador o desafio de decifrar palimpsestos recompostos. 

Como anota Pesavento (2004, p.26)), “o palimpsesto é uma imagem arquetípica para a leitura 

do mundo”. Como objeto de estudo, a cidade pode ser considerada um tema relativamente 

novo. Pesquisas sobre o espaço urbano emergem apenas no final do século XIX no campo das 

ciências sociais
29

, consolidando-se em diversos ramos ao longo do século XX.  

                                                           
29

 Os primeiros estudos nesse sentido foram realizados pela Escola de Chicago, a partir de 1890, como registra o 
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Antes da chegada dos teóricos, os poetas tiveram a primazia em traduzir os humores 

das metrópoles. São numerosos, e clássicos, os exemplos. No entanto, iremos nos restringir 

aqui, e apenas tangencialmente, à figura do flâneur nos poemas de Charles Baudelaire, 

primeira representação literária do observador urbano, marco inaugural da modernidade, que 

inspirou estudos de teóricos como Walter Benjamin (1935) e Marshall Berman (1989).   

A perspectiva de Benjamin, ele mesmo um viajante, envolve a percepção sensível do 

território. Em seus escritos, percebemos que a leitura da urbe é orientada por um guia mental 

em permanente atualização, o que imbrica a memória, o trânsito entre passado e presente e o 

olhar. Para este autor, “saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, perder-

se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, requer instrução” (BENJAMIN, 1995, 

p. 73). É nesse exercício, como Benjamin ensina (1995, p. 73), que “o nome das ruas deve 

soar como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas do centro da cidade devem 

refletir as horas do dia tão nitidamente quanto um desfiladeiro”. Não basta, portanto, dispor de 

mapas, é necessário um instrumental subjetivo.  

Mas o que é a cidade, se não for o povo? Questiona Shakespeare em Coriolano
30

. Com 

efeito, sem a subjetivação humana que empresta sentido ao espaço urbano, o que este seria? 

Como afirma Pierre Nora (1993), em seu célebre conceito, lugares de memória são a um só 

tempo materiais, funcionais e simbólicos. Também, deste modo, a noção de geração
31

, por ser: 

 

[...] material por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante, ao 

mesmo tempo, a cristalização da memória e sua transmissão; mas simbólica por 

definição visto que se caracteriza por um acontecimento ou uma experiência, vividos 

por um pequeno número uma maioria que deles não participou (NORA, 1993, p. 22). 

 

Nesta perspectiva, consideramos que a compreensão do nosso objeto de estudo, 

também no tocante ao aspecto geracional, passa pelo exame dos vínculos de seus 

representantes com o espaço urbano, esse terreno que habitam e que os habita. Tramas 

inscritas nas ruas, vielas, ladeiras e bares. No caso dos rapazes e moças da Geração Mapa, 

território que se estende aos corredores, pátios, auditórios e salas de aula e de grêmios 

estudantis.  

Em Glauber Rocha, esse vulcão (1997, p.79), João Carlos Teixeira Gomes ressalta a 

conexão entre as vivências culturais de seu grupo – formado por leitores compulsivos – e o 

                                                                                                                                                                                      
pesquisador Gilberto Velho (2009) em “Antropologia urbana: encontro de tradições e novas perspectivas”. 
30

 Disponível em: <http://revistaliteraria.com.br/ShakespeareCrl.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2018. 
31

 Para Nora (1993), apesar de abstrata, a noção de geração possui a materialidade demográfica, a funcionalidade 

da transmissão de conhecimento e a simbologia da vivência em comum, o que a torna um “lugar de memória”.  

http://revistaliteraria.com.br/ShakespeareCrl.pdf
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contato destes com as ruas da cidade. Gostavam, sobretudo, de perambular à noite e de 

frequentar o Pelourinho, onde sentados “nos passeios ou nas pedras irregulares do calçamento 

tosco e histórico”, conversavam longamente sobre a arte, a vida e a literatura.  

Nessas caminhadas pelo centro, Glauber dizia sentir escorrer sem pressa “o óleo da 

melancolia barroca que me alimenta” –  numa percepção romantizada da inscrição física de 

outras épocas. Nas ruas, mantinham contato com os tipos lendários dos anos 1950, figuras 

populares como A Mulher de Roxo, esmoler que transitava na Rua Chile, e Cuíca de Santo 

Amaro, cordelista de língua afiada. Povo e espaço urbano compunham o mosaico de sua 

época.  

 

2.2.1 A cidade-província 

 

Vencer a cidade e a rigidez moral de sua elite configurava-se como o grande desafio 

dos artistas e intelectuais dos anos 1950-1960. Para estes, Salvador emerge na Baía de Todos-

os-Santos como uma espécie de monstro, por representar a mais perfeita tradução do 

provincianismo, impermeável às mudanças modernizadoras que se processavam no país,  

sobretudo a partir da avalanche desenvolvimentista do Governo JK. Na contramão da 

industrialização, a capital segue ensimesmada, agromercantil, ruminando o apogeu 

experimentado no século XIX e sua subsequente derrocada.  

O advento da Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922, como já sinalizado, 

repercutirá na Bahia com maior ênfase apenas em 1928. E se dará a partir dos primeiros 

debates que mobilizarão grupos literários locais
32

 em torno do questionamento das bases 

daquele movimento. Não se trata, portanto, de uma adesão pacífica ao modernismo paulista e, 

sim, de um posicionamento regional, pois não havia então consonância possível entre a 

modernização do espaço urbano e as ideias que ganhavam corpo em todo o país.  

Ademais, esses primeiros baianos modernos pretendiam contestar não somente a 

tradição beletrista, que ainda vigorava; também iam de encontro à proposta dos paulistas. João 

Carlos Teixeira Gomes (1979) periodiza a reação baiana a este movimento em quatro fases. A 

primeira (1927 a 1931) será marcada pela atuação simultânea de três grupos, quais sejam  

Turma da Baixinha, Academia dos Rebeldes e Arco & Flexa.. 

 

                                                           
32

 Frisamos a atuação destes grupos, por sua representatividade na cena local e pelo recorte deste trabalho, que 

parte do conceito de geração literária. Registramos, porém, que são considerados pioneiros do modernismo na 

Bahia, individualmente e por suas obras, Godofredo Filho, Eurico Alves Boaventura e Sosígenes Costa. 
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Figura 1 – Academia dos Rebeldes (1930)
33

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Fundação Casa de Jorge Amado. 

 

Situados em estratos econômicos e sociais diversos, como já observamos, em comum, 

estes primeiros grupos literários modernos possuíam a convicção de que qualquer renovação 

cultural teria que partir necessariamente da Bahia e respeitar as suas tradições. Em 

depoimento ao jornalista Valdomiro Santana, em 1986, um Jorge Amado já consagrado 

internacionalmente explica as diferenças marcantes entre os modernismos paulista e baiano, e 

a proposta que animava a Academia dos Rebeldes, da qual foi um dos líderes:  

 

Nós, os Rebeldes, tínhamos um ponto de vista: queríamos uma literatura nacional, 

mas com um conteúdo capaz de universalizar. Tivemos a revista Meridiano, que só 

saiu um número e onde está o nosso manifesto. Quer dizer, vivemos o espírito do 

Modernismo – mas tínhamos uma certa desconfiança desse movimento, aquela coisa 

de paulista, de língua inventada. Os modernistas não conheciam a linguagem popular 

(AMADO, 1986, p.15). 

 

Verificamos que a contestação aos pressupostos do modernismo paulista não será o 

único ponto em comum entre os intelectuais que integram a Academia dos Rebeldes e Arco & 

Flexa. Nesse sentido, gostaríamos de registrar que os escritores ligados à Turma da Baixinha, 

ao contrário de seus contemporâneos, não fizeram pronunciamentos significativos. Em 

depoimento a Valdomiro Santana (1986, p. 45), Bráulio de Abreu admite que, passada a onda 

modernista, preferiu retornar ao verso medido, território que considerava mais seguro. Em 

                                                           
33

 Integrantes da Academia dos Rebeldes. Da esquerda para a direita: Emanuel Assemany, João Cordeiro, Jorge 

Amado, Clóvis Amorim, Edison Carneiro, Alves Ribeiro, Guilherme Dias Gomes e Dias da Costa. 
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março de 1929, no quarto número da revista Samba, editada por este grupo, como aponta 

Monalisa Valente Ferreira (2009), Elpídio Bastos assinou um artigo, intitulado “A 

simplicidade na arte”, no qual lança alguma luz sobre seu posicionamento:  

 

A arte moderna não está no exagero da forma nem na extravagância da ideia [...]. E 

porque não haja ainda uma escola definida, cada qual vai modelando a seu modo 

uma espécie de caricatura, que, posta em evidência, não deixa de lograr êxito na 

estética hodierna (BASTOS apud FERREIRA, 2009, p. 92). 
 

Ainda no que diz respeito às diferenças e semelhanças entre os três primeiros grupos 

de autores modernos da Bahia, consideramos igualmente marcante a transformação na relação 

entre escritores e jornalistas que ocorre nos anos 1950, especialmente quando comparada 

àquela que predominava no começo do século XX, eivada de reverência. No quarto capítulo, 

analisaremos a evolução desta interação no contexto da implantação do Jornal da Bahia, no 

qual atuaram alguns dos principais representantes de Mapa.  

Por ora, adiantamos apenas que esses grupos desenvolviam suas atividades sob a 

chancela de jornalistas influentes na época, quais sejam Pinheiro Viegas e Carlos Chiacchio. 

Sobre esta dependência e contradição, comenta Cid Seixas (2016, p. 60):  

 

Observe-se que os dois grupos que se propunham a construir a modernidade literária 

foram buscar orientação em dois velhos intelectuais, de formação finissecular já 

consolidada, o que pode ser visto como uma consequência da natureza esteticamente 

prudente dos componentes de ambos. Todos eram jovens, modernos, e. bastante 

cautelosos. E assim a Bahia se inscreveu, de forma ambígua e, talvez por isso 

mesmo, pouco estudada, no panorama modernista brasileiro. 

 

A segunda fase do movimento baiano, ainda de acordo com a periodização proposta 

por João Carlos Teixeira Gomes (1979), situa-se na cena cultural de Salvador entre os anos de 

1948 e 1951, sendo representada pelo grupo de intelectuais mobilizado em torno da 

publicação da revista literária Caderno da Bahia, considerada uma das mais longevas 

publicações independentes baianas, com suas cinco edições, na qual se destaca o nome do 

escritor Vasconcelos Maia
34

, principal responsável pela materialização do projeto. Esta 

geração avançará um pouco mais em torno do conceito de arte moderna
35

, como já indicado, 

                                                           
34

 Além de Vasconcelos Maia, Caderno da Bahia era formada por Claudio Tuiuti Tavares, Darwin Brandão e 

Wilson Rocha. Nas artes plásticas, por Lygia Sampaio, Carlos Bastos e Mario Cravo Júnior, entre outros. 
35

 Consideramos, como define Groba (2008, p. 30), que “a oposição entre antigo/moderno [...] tem sentido 

apenas na contextualização, ou seja, nos significados e nas definições que uma sociedade lhe confere num dado 

momento”.        
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por abranger e promover outras expressões artísticas, a exemplo das artes plásticas, e manter 

em seu núcleo criativo, além de jovens pintores, antropólogos e críticos literários.  

A nosso ver, porém, seria um equívoco pensar esta segunda etapa simplesmente como 

continuidade à primeira sem algumas ressalvas importantes, já que, àquela altura, o 

modernismo paulista estava em franco processo de revisão, o que ensejava a recepção a outros 

pressupostos não só na Bahia, mas em todo o país. Ainda nos anos 1930, ocorreu a primeira 

atualização do movimento, com a firmação do romance regional, que foi representado 

principalmente pelas obras de Jorge Amado e de José Lins do Rego, com os quais a Geração 

Mapa encontrou uma identificação bem maior, como atesta o interesse de Glauber Rocha por 

este último
36

 e a amizade que manteria por toda a sua vida com o primeiro.  

Interessava então à juventude “mapiana”, como destaca o pesquisador Hélder Júnior 

dos Santos
37

, “[...] discutir em brasileiro”. Leitores dos modernos e dos clássicos, esses jovens 

desejavam encontrar um caminho de expressão genuíno, capaz de dar conta das dificuldades 

que vivenciavam na província, quais sejam o enfrentamento e os dilemas que cercavam a 

produção de arte e da literatura. Em depoimento ao jornalista Valdomiro Santana, Florisvaldo 

Mattos reforça a filiação de Mapa à Geração de 45 e diz considerar o surgimento desta, três 

anos após a Segunda Guerra, como uma retomada do modernismo em outros moldes: 

 

Em 37 houve o golpe do Estado Novo e dois anos depois rebentou a II Guerra: as 

artes e toda criação intelectual ficaram anestesiadas até 45 [...]. Quando surgiu a 

revista Caderno da Bahia [...] o país já vivia um regime liberal, sob a Constituição de 

46, o modernismo reapareceu entre nós mais depurado (MATTOS, 1986, p. 50). 

 

Em 1942, Mario de Andrade apresenta um balanço da Semana de Arte Moderna, no 

qual evidencia a importância dos processos que levaram ao modernismo em detrimento do 

evento em si. Desta maneira, acreditamos que é preciso ter em perspectiva estas revisões e o 

que delas resulta nos anos 1940 e 1950, quando analisamos o legado a que se referem tanto a 

geração Caderno da Bahia quanto Mapa. Na visão de Mario de Andrade
38

: 

 

  

[...] não devemos servir de exemplo a ninguém. Mas podemos servir de lição. O 

homem atravessa uma fase integralmente política da humanidade. Nunca jamais ele 

foi tão “momentâneo” como agora. Os abstencionismos e os valores eternos podem 

                                                           
36

 O segundo número da revista Mapa traz o ensaio Romance em José Lins do Rego, assinado por Glauber 

Rocha. 
37 Glauber Rocha, Intérprete de José Lins do Rego. Disponível em: 

<http://sgcd.assis.unesp.br/Home/PosGraduacao/Letras/SEL/simposio-6---heder-junior-dos-santos.pdf>. Acesso 

em: 20 fev. 2018. 
38

 O Movimento Modernista foi lido no auditório da Biblioteca do Itamaraty, no Rio, em 30 de abril de 1942.  

http://sgcd.assis.unesp.br/Home/PosGraduacao/Letras/SEL/simposio-6---heder-junior-dos-santos.pdf
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ficar para depois. E apesar da nossa atualidade, da nossa nacionalidade, da nossa 

universalidade, uma coisa não ajudamos verdadeiramente, duma coisa não 

participamos: melhoramento político-social do homem. E esta é a essência mesma 

da nossa idade. Se de alguma coisa pode valer o meu desgosto, a insatisfação que 

eu me causo, que os outros não sentem assim na beira do caminho, espiando a 

multidão passar. Façam ou se recusem a fazer arte, ciências, ofícios. Mas não 

fiquem apenas nisto, espiões da vida, camuflados em técnicos de vida, espiando a 

multidão passar. Marchem com as multidões (ANDRADE, 1942, p. 255). 

 

O mesmo tom exortativo do final desta fala verificaremos em alguns dos enunciados 

dos representantes de Caderno da Bahia e, ainda com mais vigor, nos da geração seguinte, 

como se ambas atendessem, cada uma a seu modo, ao que conclamava Mario de Andrade. 

Esta impressão é confirmada por Groba (2012), para quem Caderno da Bahia dará 

continuidade ao processo de revisão do modernismo paulista na Bahia. Como observa este 

pesquisador:  

 

[...] Caderno da Bahia, diferente do contexto político e social da virada da década de 

1920 para 1930 [...] se insere no pós-segunda guerra e no pós-ditadura de Vargas, e 

num contexto particular baiano, de modo que a revisão crítica com relação à postura 

política dos escritores modernistas [...] assume uma dimensão modelar na produção e 

no discurso dos literatos integrantes da revista baiana (GROBA, 2012, p. 22-23).   

 

 

2.2.2 A cidade-campo literário 

 

Confessadamente, os representantes da Geração Mapa desejavam dar sequência a um 

projeto de renovação das letras e das artes já em curso quando engendraram as primeiras 

edições das Jogralescas. Porém, a nosso ver, este não estava relacionado à primeira ou à 

segunda fase do modernismo paulista e, sim, ao trabalho feito, no final dos anos 1940, por 

Caderno da Bahia. Animados pelo mesmo espírito, os estudantes tentaram pôr em prática, a 

partir de 1956, aquilo que os autores da fase anterior apenas esboçaram. Vasconcelos Maia e 

seus companheiros tentaram consolidar, uma década antes, espaços que pudessem funcionar 

como instâncias de legitimação – uma revista, uma editora e uma produtora de exposições de 

arte moderna. Em alguns pontos, no entanto, esses dois grupos se distinguiram. Um desses 

pontos foi a manutenção do vínculo reverente com a imprensa.  

A dependência entre escritores e jornalistas se configurava de tal modo no campo 

literário baiano que bastou a conquista de um espaço fixo em A TARDE, no qual o escritor 

Heron de Alencar passou a assinar a coluna “Caleidoscópio”, após a morte de Carlos 

Chiacchio, em 1947, para que os ânimos em torno da publicação deste grupo, viável 
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financeiramente e de grande prestígio, arrefecessem. Para Vasconcelos Maia (apud 

SANTANA, 1986, p. 44), “a página literária no jornal passou a fazer o papel do Caderno da 

Bahia”, muito embora reconheça que este periódico representava o que havia de mais 

acadêmico e conservador. 

Apesar de alguns de seus autores terem colaborado em Ângulos – e de Heron de 

Alencar ter sido professor de Técnica de Jornalismo e Literatura Contemporânea na Faculdade 

de Filosofia –, o núcleo fundador de Caderno da Bahia manteve-se distante do ambiente 

universitário. Como pontua Tiago Santos Groba (2008), os encontros desse grupo se davam 

longe dos corredores e das salas de aula da Universidade da Bahia. Aconteciam na 

simplicidade da loja de Vasconcelos Maia, que era comerciante, ou nos bares e cafés do centro 

antigo da cidade, especialmente no Anjo Azul, instalado na Rua do Cabeça. 

Misto de bar, café, restaurante, pequena livraria e galeria de arte, inspirada no modelo 

das caves francesas, o Anjo Azul – arquitetado pelo escritor e antiquário José Pedreira e pelo 

artista plástico Carlos Bastos – enfrentou forte oposição da conservadora sociedade baiana ao 

seu funcionamento. Ainda assim, conseguiu resistir de portas abertas até 1978, sobrevivendo 

mesmo à dispersão da Geração Caderno da Bahia, que tanto estimulara a sua criação. Entre 

1949 e 1951, o local esteve perfeitamente integrado às propostas de renovação daquele grupo, 

do qual tanto Pedreira quanto Bastos foram representantes.  

Como descreve Vasconcelos Maia (apud SANTANA, 1986, p. 44), o Anjo Azul foi 

projetado para ser capaz de abrigar pequenas exposições “[...] no sentido de preencher a 

ausência de espaços que permitissem aos artistas plásticos modernos venderem suas obras”. 

Assim, em um pequeno salão de arte improvisado, foram expostos trabalhos de Djanira, 

Genaro de Carvalho, Rubem Valentim e Carybé, entre outros. A primeira galeria comercial da 

Bahia, a Oxumaré, no Passeio Público, só seria criada em 1951. De orientação modernista, 

acolheria mostras de criadores baianos e de outros estados ao longo de uma década. 

A relação de proximidade entre a literatura e as artes plásticas seguiu forte na Geração 

Mapa, que teria no gravador Calasans Neto e nos pintores Angelo Roberto e Sante Scaldaferri 

seus principais representantes; mas esta relação seria modificada, já que os três artistas 

participarão ativamente do movimento em outras frentes, para além das suas áreas de 

consagração, quais sejam a elaboração de cenários nas Jogralescas, a ilustração de livros da 

editora Macunaíma e, no jornalismo, a diagramação – caso de Calasans Neto no Jornal da 
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Bahia. Este grupo, que se situa na terceira fase do modernismo baiano
39

, ampliará ainda mais 

a abrangência da renovação das linguagens artísticas, incluindo o teatro e o cinema 

 

Figura 2 – Carlos Bastos pintando o mural do bar Anjo Azul (1949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Jornal A TARDE. 

 

 

Na Renascença Baiana – que se caracteriza pela profissionalização dos campos 

artísticos –, seus representantes se integrarão não a reboque, mas como agentes ativos. Com as 

atividades desenvolvidas no Central e na Universidade da Bahia, notadamente no que diz 

respeito às edições da revista Ângulos, a Geração Mapa estabelecerá um primeiro elo 

produtivo entre o espaço urbano, a boêmia romantizada e o ambiente estudantil na história da 

literatura produzida no estado. A partir da ocupação dos espaços já existentes, a exemplo da 

escola secundária e do ambiente universitário, os jovens desta geração pretenderam derrotar 

tudo o que ainda resistia de provinciano na sociedade baiana, como explica Glauber Rocha: 

 

A guerra que as novas gerações devem abrir contra a província deve ser imediata: a 

ação cultural da universidade e do Museu de Arte Moderna são dois tanques de 

choque [...] contra o doutorismo, a oratória, a mitologia da praça pública [...]. 

Gostaria que todos vocês que lideram nosso verdadeiro pensamento se empenhassem 

para levar a Bahia um passo à frente (apud GERBER, 1977, p. 42). 

 

                                                           
39

 A última etapa de consolidação do modernismo na Bahia, ainda de acordo com a periodização proposta por 

João Carlos Teixeira Gomes (1979), dar-se-á nos anos 1970, a partir do lançamento da revista Hera, editada pelo 

poeta e artista plástico Antonio Brasileiro em 1973 em torno da qual se reúne um grupo de artistas e escritores. 

Esta geração também se articulará no ambiente estudantil, na cidade de Feira de Santana. 
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Para três dos principais pesquisadores deste período (MIGUEZ, 2000; RUBIM, 1996; 

RISÉRIO, 2004), o atraso cultural baiano, marcadamente no tocante à tardia recepção do 

movimento modernista de São Paulo e, em consequência, do início da renovação das 

linguagens artísticas, estaria atrelado diretamente à primeira derrocada política sofrida pelo 

estado: a perda do posto de sede da administração colonial, que foi transferida em 1763 da 

cidade de Salvador para o Rio de Janeiro. Este teria sido o começo de um longo processo de 

acanhamento político que impactará, sobretudo, a economia e a cultura.                                                                                     

De acelerada organização, e representatividade internacional, a antiga capital passará 

paulatinamente à condição de coadjuvante no processo de industrialização do país, que se 

adianta a partir da Revolução de 1930. A desdita teria apenas começado em 1763. Criada para 

abrigar a administração da Corte Portuguesa – daí a opção pela instalação de seu sítio na falha 

da encosta –, Salvador acabou por ser preterida também como abrigo definitivo da Família 

Real, que prefere se estabelecer no Rio de Janeiro durante a temporada na Colônia. E não é só 

isso, como explica Miguez (2002, p. 112), em seguida, a Bahia se viu “[...] apeada da 

condição de centro dinâmico da economia: o açúcar cedeu lugar ao café como produtor de 

riquezas”. 

 

2.2.3 A cidade-porto      

 

No início do século 19, Salvador floresce em torno de seu porto, considerado então o 

mais importante do Brasil-Colônia – e o principal do Atlântico Sul –, porta de saída do país 

para o mercado internacional. Por ele era escoada uma produção baseada principalmente no 

cultivo de cana-de-açúcar, algodão e fumo. Em torno deste porto, movimenta-se a mais 

portuguesa das cidades fora do continente europeu em uma pujança que em nada prenunciava 

a futura derrocada. Ressaltamos, porém, que esta queda será paulatina. De modo que, a partir 

da Revolução de 30, resistente ao Governo Vargas, a antiga capital será deixada 

progressivamente à margem da evolução urbana, e paralisada em um estágio que o 

antropólogo Antônio Risério (1993) batiza acertadamente de “ensimesmamento”: 

 

Escanteada, a Bahia não foi envolvida pela onda de modernização que se armou no 

país – ou, mais precisamente, no Brasil meridional. E assim chegou ao século XX 

com uma organização produtiva arcaica, agromercantil, que só da década de 50 em 

diante viria a ser afetada em escala significativa (RISÉRIO, 1993, p. 61). 
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Como pontuam os geógrafos Ricardo Bahia Rios e Sylvio Bandeira de Mello e Silva 

(2011), a ascensão de Salvador à condição de cidade-porto se dará sobretudo por sua excelente 

localização geográfica e por sua “dupla funcionalidade”. Funcionava como escala ideal para o 

reparo de embarcações e, ao mesmo tempo, como um relevante elo de circulação comercial. 

Seu ancoradouro era descrito como acessível e com correntes oceânicas favoráveis, além de 

ser beneficiado pela proximidade com a Europa e com os entrepostos comerciais da África 

Ocidental portuguesa. Esta importância será consolidada a partir de 1808, com a promulgação 

da Carta Régia e a liberação da abertura dos portos ao exterior.  

Paulo Miguez (2002) aponta a relevância do porto na estruturação da cidade e o 

impacto da abertura comercial sobre o provincianismo de sua sociedade, sobretudo no que diz 

respeito à internacionalização do comércio. Como explica este pesquisador: 

 

[...] a abertura dos portos ao comércio exterior, em 1808, na passagem da Corte 

Portuguesa pela cidade, criou as condições para a instalação de numerosas casas 

comerciais estrangeiras na Bahia. Principalmente inglesas, beneficiárias de tarifas 

preferenciais, mas também alemãs, francesas e suíças, essas casas importavam os 

últimos produtos da moda europeia [... ]. Homens, mulheres e crianças da elite 

vestiam-se à francesa, acompanhando sempre a última moda de Paris – em que pese 

a inadequação de veludos e peles ao clima tropical. (MIGUEZ, 2002, p.120) 

 

Devido à grande importância que possuía na época,  a função portuária de Salvador 

teria sido determinante no traçado físico da sua parte baixa, a mais antiga, que se ergueu em 

torno do Cais das Amarras, tanto comercialmente quanto em termos residenciais, já que suas 

casas e pensões abrigavam basicamente os trabalhadores da região. Para Cid Teixeira (1998 

apud MIGUEZ, 2002, p. 106), a estrutura da primeira capital do país pode ser considerada 

única, por conta de sua destinação original, pois tratava-se da criação de  “uma cidade no 

Brasil e não do Brasil”. Assim, Salvador já nasceu com uma destinação política 

predeterminada e com um espaço assegurado no mundo comercial internacional. 

 

      Figura 3 – Cais das Amarras, Porto de Salvador (1873). 
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Fonte: Natural History Museum, Londres / Coleção Mary Evans.. 

 

 

Em seu estudo sobre o centro da cidade de Salvador, publicado originalmente no ano 

de 1959, Milton Santos aponta que, tanto regionalmente quanto historicamente, o porto baiano 

representou um traço de ligação entre o antigo mundo rural, de produção primária, e o mundo 

industrializado em ascensão, que a consumia. Este, por suas atividades, sendo uma constante 

desde a fundação de Salvador, teria sido em última análise o principal responsável pela 

elaboração do organismo urbano, resultando em:  

 

[...] uma Cidade Baixa, próxima ao porto, construída pelo homem na proporção do 

desenvolvimento do papel portuário e comercial da cidade, e onde se abriga o 

comércio grossista e "de papéis"; uma Cidade Alta, onde vive a quase totalidade da 

população e cujo centro dispõe de maior parte do comércio de retalho. Mas é a 

própria estrutura da vida econômica regional, o contraste entre o poder criador e 

renovador das atividades abrigadas na Cidade Baixa e a relativa fraqueza das demais 

atividades sediadas na Cidade Alta, que explicam essas diferenças (SANTOS, 1959, 

p. 30). 

 

 

A medida em que este traço de ligação entre passado agrário e futuro exportador vai 

tornando-se mais opaco e os contornos da industrialização do país veem-se fortalecidos, 

portos de outras cidades acabam por suplantar o da Bahia – a exemplo do de Santos, em São 

Paulo, e de Vitória, no Espírito Santo. Deste modo, em fins do século XIX e início do século 

XX, “quando o Brasil se encaminhava para a industrialização, Salvador se ressentia da falta de 

capitais disponíveis para continuar os tímidos esforços feitos no domínio da indústria têxtil no 

fim do século anterior” (SANTOS, 1959, p. 47). Um descompasso que será agravado pela 

quebra da bolsa de Nova York e pela crise econômica mundial de 1929, que afetará a 

exportação e, em consequência, a produção. O Brasil oligárquico dava  seus derradeiros 

suspiros. 

No já citado estudo sobre o centro de Salvador, Milton Santos (1959) distingue a 

sucessão de cinco fases distintas na evolução da cidade do ponto de vista demográfico. A 

primeira vai até o século XVI, quando a velha capital, ainda pouco povoada,  resume-se a um 

apêndice administrativo, religioso, arquitetônico e militar da Coroa Portuguesa, a rainha do 

Atlântico Sul, devido à sua posição comercialmente estratégica e geograficamente privilegiada 

por conta da falha da encosta que a divide em dois níveis.  

Este quadro irá evoluir lentamente até o século XVIII, com um primeiro esboço de 

expansão no qual o espaço urbano irá experimentar “um período de crescimento rápido, 

provocado pelos progressos da agricultura nas áreas de ocupação mais antigas” (SANTOS, 
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1959, p. 61). Esta expansão, ainda de acordo com Santos (1959), prosseguirá durante todo o 

século XIX, com uma primeira reorganização do espaço urbano em reformas lembradas ainda 

hoje como desastradas, promovidas pela administração municipal com o intuito de acomodar 

o fluxo provocado pelo êxodo rural estimulado por sucessivos ciclos de seca.  

Como anota Ludwig (1982), o Estado tem altos e baixos em sua economia interna ao 

longo deste século, e chega mesmo a ensaiar mudanças de maior fôlego, como por exemplo 

durante o ciclo manufatureiro, que vai de 1835 a 1891, com a implantação de “fábrica de 

charutos, usinas, indústrias têxteis”, cujas ruínas ainda podem ser vistas em várias partes, 

especialmente nas regiões da Cidade Baixa e do Subúrbio Ferroviário. As razões deste 

primeiro fracasso industrial baiano permanecem ainda, de certo modo, em aberto. Alguns 

pesquisadores apontam a ausência de uma rede nacional, que permitisse o intercâmbio de 

insumos e a circulação de produtos como uma das possíveis causas.   

A este ciclo, sucede novo período lento, que corresponde às primeiras quatro décadas 

do século XX e que serão pontuadas pela “crise das primeiras culturas comerciais” e pela 

“atração demográfica exercida pela nova cultura industrial, o cacau” (SANTOS, 1959, p. 62). 

A quinta e última fase, a que este autor se reporta como sendo a atual – o estudo do centro da 

cidade foi concluído por Milton Santos em 1958 e publicado em 1959 –, coincide com o 

período em que a Geração Mapa começa seus primeiros movimentos artísticos, com a estreia 

das Jogralescas no auditório do Colégio Central, em 1956, e o lançamento do número inicial 

da revista Mapa no ano seguinte, que será marcado  ainda pela execução de outros projetos – a 

produtora Yemanjá Filmes e a editora Macunaíma. Nesta perspectiva, tomando em 

consideração as observações acima, podemos situar o grupo em um cenário: 

 

[...] de crescimento novamente acelerado, isto é, de fortalecimento da economia 

agrícola, não apenas na zona do cacau, mas também em certas regiões do Nordeste, 

trazendo consequências para a vida urbana e por outro lado o aumento da população 

de subempregados – e desempregados, resultantes de um êxodo rural sempre 

crescente [...]. Durante o quinto período, o centro se desenvolve mais ativamente, 

bairros ricos são construídos, as "invasões" se formam, os vales começam a ser 

ocupados por construções, e as praias se valorizam com luxuosas casas de morada 

(SANTOS, 1959, p. 62). 

 

 

Vale anotarmos ainda que, nos anos 1950, Salvador despontou também como um 

espaço urbano comercialmente atrativo, com a Cidade Baixa concentrando o mercado 

grossista, basicamente relacionado às atividades portuárias, que prosseguiram de maneira 

menos ativa, sobretudo no que diz respeito ao cenário internacional, enquanto a Cidade Alta 

passou a abrigar o comércio varejista mais variado.  
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Este último será dividido, por sua vez, entre as lojas populares da Baixa dos 

Sapateiros, frequentadas pela população mais pobre, e o que chamamos hoje de Centro 

Antigo, cujas ruas eram então consideradas de luxo, atraindo consumidores de maior poder 

aquisitivo. Numa delas, a Rua Chile, o pai de Glauber Rocha, instalaria a loja O Adamastor, 

no térreo do Palace Hotel, após mudar-se com a família de Vitória da Conquista para a capital 

em agosto de 1948.   

 

 

Figura 4 – Palace Hotel, na Rua Chile, 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                

                                          

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Jornal A TARDE. 

 

Assim como Glauber Rocha, outros integrantes da Geração Mapa migraram para 

Salvador, oriundos de cidades menores, a exemplo de Florisvaldo Mattos, que é natural de 

Uruçuca, no Sul da Bahia; Orlando Senna, nascido em Afrânio Peixoto, município localizado 

na região da Chapada Diamantina, e Frederico Souza Castro, que saiu ainda garoto de sua 

terra natal, São Gonçalo dos Campos, para morar em Santo Amaro, no Recôncavo, 

transferindo-se em 1944 para a capital. Este fluxo, orientado essencialmente pela necessidade 

de educação, será bastante comum, sobretudo até os anos 1950, quando ocorre a expansão dos 

ginásios. 
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Nesse sentido, acreditamos que uma leitura da Cidade do Salvador seja fundamental e 

que esta não se fará a contento sem a consideração dos aspectos que levaram à preservação de 

seu propalado provincianismo e do fato de que este deriva, por sua vez, das relações forjadas 

pela trajetória geográfica e histórica do sítio urbano. Este provincianismo renitente e que 

atravessa os séculos será visto como um estigma cultural, traduzido nos depoimentos colhidos 

para este trabalho como certo pedantismo intelectual que não deixa espaço à renovação das 

linguagens, mesmo após a realização da Semana de Arte Moderna de São Paulo.  

Esta teria sido uma herança do apogeu perdido no século 19 e do isolamento cultural a 

que este Estado foi submetido em seu ocaso, resultando na manutenção de uma elite 

conservadora e formal. A caracterização deste apogeu pode ser entrevista em Povoamento da 

Cidade do Salvador, de Thales de Azevedo (1955, p. 219), que descreve a capital no século 19 

como um “centro aristocrático, mais refinado e elegante, mais alegre mesmo, aos olhos de um 

observador europeu, do que o Rio de Janeiro”. A metrópole se configuraria de um outro modo 

nos anos 1950, embora preservando as suas características burguesas.  

 

 

Figura 5 – Praça Castro Alves, subida da Rua Chile (1950). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Fonte: Acervo Jornal A TARDE. 

 

Em palestra dedicada ao filósofo Carlos Nelson Coutinho, o poeta Florisvaldo Mattos 

recorda com grande riqueza de detalhes o ambiente de renovação encontrado na Salvador de 

meados dos anos 1950 por ele e por seus colegas da Geração Mapa. A cidade vivenciava, 

ainda sob o impacto da febre desenvolvimentista do Governo JK, da descoberta do petróleo e 

do impulso educacional, um período propício ao cultivo de um espírito revolucionário: 
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[...] desenhava-se um cenário baiano de futuro imediato promissor, se não de 

epifanias. As razões se deviam a fatores diversos tais como: o impulso advindo da 

produção e refino de petróleo, exigindo intervenções modernizadoras nas estruturas 

urbanas, especialmente metropolitanas, que repercutiam no crescimento  da 

população e na demanda de mão de obra ativa; as aspirações que levavam a um 

emergente processo industrial e à reconfiguração das atividades de comércio; a plena 

vigência do regime democrático com os eleitos Juracy Magalhães, para governar o 

estado, e Heitor Dias, prefeito com planos de melhorar a vida dos seus munícipes; as 

ações da Geração Mapa a pleno vapor com projetos inovadores em literatura, teatro, 

artes plásticas, cinema e até jornalismo, tanto quanto a presença das novas escolas de 

arte e institutos da Universidade da Bahia sob o Reitorado de Edgard Santos [...]
40 

 

 

2.2.4 A cidade-monumento 

 

 

Em relação ao espaço urbano, como se despertasse a intervalos de uma persistente 

letargia que insiste em seus domínios, a antiga capital do país evolui em ciclos entre os 

séculos, e de tal modo que se torna possível hoje traçar um paralelo entre estas paisagens 

distintas: a elegante cidade do século 19, descrita por Thales de Azevedo em seus livros, e a 

agitada Salvador dos anos 1950, que será o cenário da Renascença Baiana, em meados do 

século 20, aquela a que se refere Florisvaldo Mattos em suas memórias de mocidade.  

As mudanças que ocorreram na paisagem urbana de Salvador, e que respeitam em 

essência o traçado geográfico original do sítio fundador – uma planície estreita na parte baixa 

e colinas e vales na parte alta, cindida por uma escarpa de falha –, atrelaram-se a situações 

políticas e econômicas circunstanciais, como observa Milton Santos (1959), com reflexos 

consequentes na organização social, pontuando períodos de grande vigor e outros, que são 

marcados por episódios de decadência, isolamento e estagnação.  

Estes períodos alternados, e a evolução do espaço urbano, nos interessam 

especialmente por serem significativos tanto para o desenvolvimento dos movimentos 

culturais iniciados em 1928, que têm a localidade como parte de sua identidade simbólica, 

quanto para aqueles que florescerão a partir dos anos 1950 e que tomam Salvador, em seu 

aspecto provinciano, como um desafio a ser vencido. Dentre estes, a Geração Mapa se destaca 

por ser a primeira a consolidar o trânsito intelectual e artístico entre o ambiente citadino e o 

ambiente escolar, estando este último fortemente relacionado ao primeiro, no qual se mostra 

capaz de interferir de modo decisivo, seja na instância política, com a representatividade dos 

                                                           
40

 Disponível em: <http://www.academiadeletrasdeitabuna.com.br/2012/11/tributo-cnc.html>. Acesso em: 24 

ago. 2017. 

http://www.academiadeletrasdeitabuna.com.br/2012/11/tributo-cnc.html
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grêmios estudantis, seja na instância cultural, com a repercussão e relevâncias de 

experimentações que visam quebrar os parâmetros impostos e romper o cânone.   

Ademais, acreditamos que das circunstâncias econômicas e sociais derivam as 

posições iniciais dos atores e suas trajetórias (BOURDIEU, 1996), sendo esta percepção 

essencial para a compreensão da complexidade das relações que se estabelecem entre o espaço 

urbano e aqueles que o habitam. Desta maneira, Salvador representará para os modernistas 

baianos, entre as décadas de 1920 e 1960, o lócus de fruição intelectual de uma modernidade 

incipiente e, ao mesmo tempo, bastião da tradição e do provincianismo, sobre o qual estes 

jovens artistas atuarão em prol de deslocamentos que vão além de seus campos específicos, 

pois como esclarece Pierre Bourdieu:  

 

A ciência das obras culturais supõe três operações tão necessárias e necessariamente 

ligadas quanto os três planos da realidade social que apreendem: primeiramente, a 

análise da posição do campo literário [...] no seio do campo do poder, e de sua 

evolução no decorrer do tempo; em segundo lugar, a análise da estrutura interna do 

campo literário [...], universo que obedece às suas próprias leis de funcionamento e 

de transformação, isto é, a estrutura das relações objetivas entre as posições que aí 

ocupam indivíduos ou grupos colocados em situação de concorrência pela 

legitimidade; enfim, a análise da gênese dos habitus dos ocupantes dessas posições, 

ou seja, os sistemas de disposições que, sendo o produto de uma trajetória social e de 

uma posição no interior no campo literário [...], encontram nessa posição uma 

oportunidade mais ou menos favorável de atualizar-se (a construção do campo é a 

condição lógica prévia para a construção da trajetória social como série das posições 

ocupadas sucessivamente nesse campo) (BOURDIEU, 1996, p. 243). 

 

Através desta perspectiva de campo e da complexidade de suas operações na 

compreensão da ciência das obras culturais, logicamente será necessário algum cuidado, ao 

compararmos, por exemplo, a flânerie representada por Charles Baudelaire, que inaugura um 

olhar moderno de espanto e encanto diante das ruas largas e iluminadas de Paris, àquela que se 

pode ler nas imagens produzidas pelos escritores e artistas plásticos baianos a partir da 

vivência nos bares e cafés do centro antigo nos idos de 1920.  

Para Magnani (1993), tomando de empréstimo o conceito de Claude Lévi-Strauss 

(1975), a rua que interessa é aquela “boa para pensar”. E esta não se restringiria, por sua vez, à 

sua materialidade ou ao seu caráter puramente funcional e circular, mas seria, sobretudo, uma 

representação quase anatômica dos seres que nela vivem, metáfora do próprio corpo humano, 

como no poema de Mario Quintana. Referimo-nos a uma cidade que, “definida de forma 

unívoca a partir do eixo classificatório unidimensional (vias expressas, coletoras, locais, 

binárias [...]” (MAGNANI, 1993, p. 4), expande-se na direção de uma outra leitura do espaço 

urbano, que será feita a partir do seu uso como uma verdadeira “experiência de rua”, pois: 
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[...] esta é a riqueza que caracteriza a experiência urbana e que a rua, em sua relação 

metonímica com a cidade, evidencia. Não se pode ler a cidade a partir de um eixo 

classificatório único: é preciso variar os ângulos de forma a captar os diferentes   

padrões culturais que estão na base de formas de sociabilidade que existem, 

coexistem, contrapõem-se ou entram em confronto no espaço da cidade 

(MAGNANI, 1993).     

 

Entendemos que as leituras de uma cidade, mesmo quando impressionistas, costumam 

ser contaminadas pela percepção de sua materialidade, ângulos e padrões que resultam de 

estruturas antigas em sobreposição com novas estruturas, casarões seculares que ombreiam 

com prédios de vários andares, pisos raros que se alternam com outros, vitrais que zombam de 

esquadrias. “Em Salvador podemos, em dez minutos, estar em dois, três, quatro séculos 

diferentes e todos parecem genuínos” – em seu clássico estudo, Milton Santos (1959) cita esta 

frase do romancista austríaco Stefan Zweig para referir-se ao forte contraste arquitetônico que 

se acentua com a expansão da metrópole.  

Para Santos (1959, p.103), esses “pedaços do tempo cristalizados na paisagem urbana, 

significam muito mais que as preferências urbanísticas ou arquitetônicas de uma ou outra 

época”. Eles seriam, de acordo com esse autor, a soma do passado aos modernos modos de 

ser. Nesse sentido, a experiência modernista do flâneur implicaria, de certa maneira, um 

mergulho involuntário nos interstícios históricos incorporados, a cidade seria então como um 

palimpsesto a ser decifrado, como metaforiza Pesavento (2004), e em sua arquitetura 

contemplaríamos as réstias das luzes de outros séculos. 

Como observa MIGUEZ (2002), a dinâmica do modernismo inscreve-se em símbolos. 

É a linguagem tentando dar conta do homem urbano em interação com “máquina, eletricidade, 

fábrica, arranha-céus”, o que até os anos 1950 não será comum na antiga cidade-porto que 

então se reconfigura cidade-enigma, província a vencer.  

 

Essa encruzilhada do meio do Século XVI é a grande marca desta cidade. Aqui, mais 

do que em qualquer outro lugar do mundo que se recriava a partir do devassamento 

dos „mares nunca dantes navegados‟, estava o lugar predestinado pela geomorfologia 

para ser o elo do tempo que já era com o tempo que começava a ser (TEIXEIRA, 

Cid, 1998, apud MIGUEZ, 2002, p.47). 

 

 

Ainda nesse segmento, como observam Andrade e Brandão (2009, p. 13): 

 

[...] formas produzidas no passado continuam a participar das paisagens do presente. 

O espaço urbano é uma síntese das ações do homem acumuladas, ao longo do tempo, 

a partir das suas expressões concretas, marcando nas formas das cidades, estilos, 

tendências, perspectivas e dinâmicas de períodos passados. 
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Deste modo, o passado da cidade suntuosa espreitaria o avanço da modernidade, 

misturando-se na argamassa do tempo com as estruturas modificadas em prol da expansão e 

da adaptação dos sítios urbanos aos novos tempos. Serão essas as sombras e as luzes da 

primeira capital do país cantadas ainda hoje por escritores e poetas. Passado colonial e 

presente urbano seguem inseparáveis siameses, corpos ligados pelos mesmos órgãos vitais.    

 

 

2.3 MAR INTERIOR 

 

Parafraseando Kátia Mattoso, Risério (2000, p. 20) convida o leitor a conhecer a 

cidade criada por Tomé de Souza em 29 de março de 1549 por sua característica mais 

marcante, o seu “mar interior”, atrativo turístico num futuro longínquo, ponto de ligação com 

a Europa dos colonizadores e com a África dos escravizados, vocação desde sempre comercial 

e poética que a transformaria na rainha do Atlântico Sul. Edificada sobre o dorso da colina, 

sua localização permitia a vigilância contra ataques estrangeiros, bem como o resguardo, 

graças à falha da escarpa que interliga seus níveis geográficos, contra a violência dos índios 

do interior. Sítio tão irregular que obrigou os construtores a adaptarem o plano enviado da 

Europa. 

O primeiro aspecto da cidadela luso-brasileira não era exatamente belo, como registra 

Santos (1959), resumindo-se a apenas três ruas longitudinais um pouco largas, duas 

transversais mais estreitas e duas praças, uma delas maior e central. As suas construções 

preliminares, todas cobertas de palha, foram o palácio do governador, Tomé de Souza, a igreja 

de Nossa Senhora da Ajuda e a Casa da Câmara. 

 

As casas eram baixas, os muros altos como à moda dos índios. Eram tão somente 

abrigos, sem conforto algum [...] enfim, no conjunto, apresentava o triste aspecto das 

cidades portuguesas, sem estética e sem outra nota alegre além do seu largo 

horizonte sobre o mar e a vigorosa vegetação circundante (SAMPAIO, 1922 apud 

SANTOS, 1959, p. 105). 

 

Cercada por muros altos de argamassa, com duas portas de entrada – a do Carmo e a 

de São Bento –, uns poucos jardins cultivados pelos moradores em seu entorno, a feia cidadela 

teve seu primeiro “desenvolvimento urbano”, ainda no século XVI, impulsionado pelas 

fortificações erguidas pela Igreja Católica, como nos lembra Azevedo (1955). Por conta de 
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grandes concessões de terra recebidas do governo colonial
41

, a construção de conventos 

acabou por delimitar os pontos cardeais da Cidade da Bahia.  

 

Figura 6 – Cópia reduzida do mapa da cidade de Salvador (1611). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: reprodução do livro História da Fundação da Cidade do Salvador (1959). 

 

Dessa forma, ao norte, localizava-se o das Carmelitas; ao sul, o dos Beneditinos e, a 

leste, o dos Franciscanos, tendo a oeste a Baía de Todos-os-Santos. Ao pé da escarpa da falha, 

na mesma região, ficava praticamente toda a Cidade Baixa, que então se chamava apenas 

“Praia”. Ao longo desta, margeando o mar, montaram-se os primeiros ancoradouros e, assim, 

foi-se desenhando a primeira vocação comercial de Salvador, a partir do “porto dos 

pescadores”. Na visão de Thales de Azevedo (1981, p. 17-18), aqui citado por Miguez (2002, 

p. 22), tratava-se de: 

[...] larga província - que soma três antigas capitanias, vastas sesmarias coloniais e 

imensas terras descobertas por entradas e bandeiras - [que constitui] um todo 

                                                           
41

 As terras da Bahia – após virarem capitanias hereditárias e depois do episódio desastrado da fundação de Vila 

Velha, destruída pelos índios, que expulsaram a população e o donatário – foram reincorporadas à Coroa 

Lisboeta, que as transformou em uma Capitania Real. 
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diversificado em meia dúzia de subáreas de ocupação humana e de criação de modos 

de vida e de costumes [formando um] largo taboleiro de harmonias e desencontros, 

de vitórias e desencantos, de passado e presente, de atraso e modernidade, de 

pobreza e prosperidade, de raças, de crenças, de condições sociais contrastantes. 

 

Observamos que, apesar de a cidade encontrar aos poucos a sua própria vocação 

comercial e sobretudo explorar a sua vocação agromercantil e têxtil, na origem de sua 

fundação repousa uma destinação bastante particular no projeto geopolítico dos portugueses. 

Como nos lembra Risério (2000), citando o frei Vicente do Salvador e o seu livro História do 

Brasil, para a Coroa Portuguesa, esta deveria funcionar em prol dos interesses estratégicos dos 

colonizadores como o coração do país, uma imagem metonímica que se aproxima 

curiosamente daquilo que dela pensavam desde sempre os índios mais antigos
42

. 

Retomada por Portugal após o fracasso da Capitania de Vila Velha, Salvador 

centralizaria a presença definitiva dos colonizadores, impondo a dominação absoluta sobre as 

terras brasileiras aos “invasores” espanhóis e franceses, além de se mostrar fértil, 

especialmente ao cultivo da cana-de-açúcar e do algodão. Ademais, havia a seu favor a 

existência do “mar interior”, sempre ele, que, ligando a Colônia ao exterior, lhe garantia 

prestígio. Assim, antes mesmo que esta despontasse como o porto mais importante do 

Atlântico Sul, posição que ocupou ao longo de três séculos, a relevância da navegação será 

inequívoca na história e na vida da capital. Essa relação também terá primazia no decorrer do 

século XX, quando arrefecem as exportações. Como anota Mattoso (1992, p. 61): 

 

[...] são os homens do mar do Recôncavo e da Cidade do Salvador que garantem 

com seus barcos as trocas cotidianas. Marinheiros das ilhas, das praias e das 

enseadas, marinheiros de inúmeros cursos d‟água que penetram nas terras, 

pescadores, transportadores, eles conhecem a riqueza da sua baía [...]. 

 

 

 

2.4 NOTÍCIAS DO POVO DE UM LUGAR 

 

Os primeiros estratos sociais registrados na cidadela recém-fundada na falha da 

escarpa alojaram-se primeiramente na sua parte baixa, concentrando-se em volta da praça 

maior e mais central as famílias mais abastadas e relegando a área da chamada “Praia”, que 

margeava o mar e o ancoradouro, aos pobres e aos comerciantes. De acordo com Milton 

Santos (1959, p. 107), “essa segregação social completava-se com o bairro dos pescadores, no 

                                                           
42

 Os índios viam o Brasil como uma pomba, cujo coração era Kirymuré. Talvez isso explique as disputas 

sangrentas por seu território entre os Tupinambás e os Tupinaés, que antecedem a criação de Salvador. 
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Salgado, próximo à igreja de N. S. da Conceição e na base das ladeiras, pelo bairro dos 

ourives, dos alfaiates e outros artesãos. Nos vales fizeram-se hortas”.   

Com a caravana de naus trazida por Tomé de Souza para começar a construção, consta 

terem seguido de Portugal rumo à Baía de Todos-os-Santos cerca de mil homens, descritos por 

Risério (2000) como “uma legião de degredados”. Sobre as misturas que derivam desse 

povoamento inicial, Miguez (2002, p. 21) aponta que: 

 

[...] Certamente, não terá sido por outra razão que Roger Bastide, intelectual francês 

que tem o seu nome vinculado à fundação da moderna ciência social brasileira, 

nomeou-nos, já no título de uma das suas obras, como uma terra de contrastes [...]. 

Nas suas investidas para compreender-nos, chegou a dizer  [...] que de pouca valia 

pareciam ser as noções que aprendera e os sistemas conceituais que dominava para 

dar conta da profusão de misturas entre o antigo e o novo, de imbricações de tempos 

históricos distintos e de diferenças que não se opunham mas, ao contrário, se 

harmonizavam. 

 

Pacificados graças à intervenção de Diogo Alves Correia, o Caramuru
43

, os índios que 

haviam tomado Vila Velha pela violência aquiesceram diante da chegada das naus de Tomé 

de Souza em março de 1549, cedendo finalmente as suas terras aos homens brancos que se 

estabeleceram na região, de um lado impondo a religião católica com o ensino do alfabeto e a 

catequese e, de outro, expandindo as suas plantações de cana-de-açúcar.  

Essas duas atividades primevas na Cidade da Bahia, e aqui consideramos também a 

cidadela e seu entorno, dariam origem, por sua vez, a dois tipos diferentes de senhores: os dos 

engenhos e os das igrejas. Os primeiros escravizavam os negros bantos trazidos às centenas de 

Angola na dura travessia do Atlântico, enquanto os outros se ocupavam da educação e 

domesticação dos índios, os quais desejavam dominar pelo cristianismo. Conforme pontua 

Risério (1995, p. 161-162), “em consequência dessa migração massiva [...], os bantos se 

tornariam fundamentais para a conformação biológica e cultural do povo baiano”.  

Do mesmo modo, como veremos mais detidamente adiante, ao abordarmos a formação 

do sistema educacional público no país, tema do terceiro capítulo deste trabalho, intitulado 

Para ensinar meus camaradas, grande será a importância da Companhia de Jesus no 

estabelecimento de uma primeira rede de escolas na Colônia, chegando a nada menos que 

dezenove unidades de ensino instaladas em território brasileiro. Expulsos pelo Marquês de 

                                                           
43

  De acordo com o historiador Luís Henrique Dias Tavares (apud Souza, 2004, p. 83), Diogo Alves Correia foi o 

primeiro homem branco a chegar à Pedra da Concha, na região que hoje abriga o bairro do Rio Vermelho, após 

um naufrágio, sendo socorrido pelos índios e apelidado de Caramuru (“peixe que sai do mar”). Diogo casou-se 

com a índia tupinambá Catarina Paraguaçu e estabeleceu uma aldeia mestiça no litoral na Bahia quinhentista. Por 

duas vezes, participa da intermediação entre portugueses e índios: na criação da Capitania de Vila Velha e na 

criação de Salvador.   
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Pombal em 1759, os jesuítas deixarão uma lacuna no ensino público que perdurará por 

décadas e que terá como marco divisório o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 

1932. 

Observamos ainda que as contradições desta herança cristã, ameríndia e escravocrata 

alcançarão e influenciarão decisivamente a produção dos modernos baianos no século XX, 

expandindo-se tematicamente após a Segunda Guerra Mundial em um novo contexto social, 

quando surge a Geração Caderno da Bahia, a partir de 1948, e consolidando-se de maneira 

ainda mais consistente e reflexiva nos trabalhos coletivos e individuais dos representantes da 

Geração Mapa, desde 1956 e adiante – situamos nossa pesquisa até 1965. Estes terão a seu 

favor novas formas de expressão da chamada indústria massiva, então ainda incipiente, a 

exemplo do cinema, para explorar questões fundamentais vinculadas a esses temas. 

Até fins do século XIX, encontraremos Salvador com cerca de 130 mil habitantes, 

descritos como predominantemente mestiçados. Mesmo nas classes mais elevadas, 

prevaleciam traços característicos da mistura com indígenas e negros
44

. Muitos desses 

mestiços burgueses, por conta de certo preconceito, costumavam recorrer ao logro das 

certidões de batismo com forjada ascendência branca, embora as variações de cor não fossem 

um empecilho à entrada na sociedade ou à manutenção do prestígio social numa cidade que 

iniciava então seu processo de industrialização na área têxtil, com comércio ativo e 

beneficiada pela abertura dos portos, o que colaborou, assim como o fim da escravidão, para 

acentuar a consolidação de uma “personalidade cultural”, pois, como explica Miguez (2002, p. 

136):  

 

[...] à Bahia não tocaram as correntes migratórias secundárias euro-asiáticas que 

entre o século XIX e os anos 1930 vão, de forma intensa, atuar no sentido da 

reconfiguração tanto simbólica quanto genética de importantes regiões do Brasil 

meridional, São Paulo à frente. Ao contrário, a Bahia recebeu, até a metade do 

século, quando cessou o tráfico de escravos, tão somente africanos. Muitos africanos, 

jejes, nagôs e haussás – ou melhor, mais africanos, à semelhança do que vinha 

ocorrendo desde a metade do século XVI. Ingleses, franceses e alemães que se 

instalaram, com seus negócios e suas casas comerciais, na Bahia, durante o século 

XIX, não chegaram a constituir, como em São Paulo, bairros como a Liberdade, o 

Bexiga, ou a Mooca. Como também não vingaram, em nenhuma região baiana, 

cidades como Blumenau, em Santa Catarina, ou como qualquer uma das várias 

cidades italianas do interior gaúcho. Europeus em número expressivo, só os galegos. 

                                                           
44

 O primeiro levantamento censitário de âmbito nacional, realizado no ano de 1872, registra a cidade de 

Salvador com 129.109 moradores, dos quais apenas 34% são brancos. Sobre a presença de negros intelectuais na 

sociedade brasileira, no século XIX, mesmo antes da abolição oficial da escravidão, recomendamos a leitura do 

texto de Adilson Ednei Felipe, intitulado Homens de Letras: intelectuais negros no Brasil imperial, publicado em 

2016 na Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana. Disponível para download em: 

<www.revistas.usp.br/sankofa/article/download/119061/116436>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

http://www.revistas.usp.br/sankofa/article/download/119061/116436
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Mas estes só chegaram nos anos 30 do século XX, fugindo da Guerra Civil na 

Espanha, portanto, quando o longo século já caminhava para o seu final e a Bahia 

exibia uma personalidade cultural. 

 

Outra peculiaridade desta sociedade é que, devido à industrialização tardia, que só 

chegaria na Bahia nos anos 1950, a partir da descoberta do petróleo, este estado se manteria 

sem divisões nítidas de classe durante longo período, o que só acentuaria as suas diferenças 

sociais, ao invés de atenuá-las. Como explica Azevedo (1996), citado por Paulo Miguez 

(2002), prevalecia entre os baianos uma sociedade marcada pelo status, na qual atuavam 

“grupos de prestígio”, quais sejam o dos ricos e brancos, que integravam uma elite intelectual 

prenhe de erudição e oratória, e o dos negros e pobres, dedicados ao trabalho pesado e 

ocupando as zonas periféricas, representados nos terreiros de candomblé e nas rodas de samba 

e capoeira. “Ascender era [...] questão de berço e de cor” (MIGUEZ, 2002, p. 143).  

E de leitura, acrescentamos, já que o fato de ter estudo significava para as classes 

menos abastadas e os negros a única forma possível de ascensão, como sinaliza Felipe (2016, 

p. 75): 

 

[...] ressalta-se a inevitabilidade do contato e das relações que se entrelaçam 

desfigurando os traços originais da relação entre senhor e escravo ou deste com a 

sociedade, uma vez que este está inserido no cerne desta mesma sociedade por meio 

de atividades essenciais, assim como está inserido no conjunto de relações existentes 

entre pessoas pela convivência. A convivência diferencia-se, então, pelo 

desenvolvimento de habilidades que poucos privilegiados possuem, gerando 

oportunidade ao estabelecimento de novas relações sociais que, por sua vez, 

significam a possibilidade de ocupar outros espaços dentro das estratificações 

sociais. 

 

Acreditamos, portanto, que as respostas que buscamos, ao interrogarmos longamente 

esta cidade, residem tanto na Salvador dos séculos XVIII e XIX, que em seu apogeu teria 

forjado uma burguesia mestiça e orgulhosa de seu diletantismo, quanto no espaço urbano 

modernizado que se recriará no século XX, palimpsesto enigmático, para abrigar a 

Renascença Baiana, após um hiato de inanição criativa e de franco isolamento.  

Nesse sentido, um dos exemplos simbólicos de como esta revolução cultural se 

inscreverá fortemente na materialidade da província será a construção do Museu de Arte 

Moderna da Bahia (MAM-BA), sob a orientação inventiva e a curadoria de Lina Bo Bardi no 

Solar do Unhão, consolidando um traço de união entre o Brasil seiscentista e as novas 

linguagens artísticas, como anota Miguez (2002, p. 106), nos anos 1950: 

 
[...] a cultura baiana voltou a experimentar o impacto de informações vindas de fora, 

só que neste caso e nesta oportunidade, com implicações muito maiores e muito mais 
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abrangentes. Exatamente porque não se tratou do que possamos chamar de 

influências, como quando nos referimos há pouco a franceses e norte-americanos. O 

que se passou, na altura, foi um encontro das informações de vanguarda chegadas da 

Europa do pós-guerra e a realidade antropológica baiana – encontro em muito 

semelhante ao que, no Seiscentos baiano, vimos acontecer entre o barroco ibérico e 

os trópicos baianos [...] Como o encontro seiscentista, que nos legou o barroco 

tropical, o da metade do século passado também produziu frutos da mais alta 

relevância para as culturas baiana e brasileira 

 

 

Outra Salvador, de renovados ares, ressurgirá nesse processo, marcadamente apoiada 

na educação e na cultura, sob a égide da revolução promovida por Anísio Teixeira, à frente da 

Secretaria de Educação, e pela Universidade da Bahia no reitorado de Edgard Santos. Esta 

dupla base será favorecida por uma conjuntura política e econômica que se insere no contexto 

de um surto desenvolvimentista nacional – iniciado ainda durante os anos do Governo JK –, e 

alavancará finalmente uma arrancada rumo à renovação das linguagens, com a Geração Mapa 

enfrentando os fantasmas do  provincianismo e um legado que se expandira nacionalmente, 

seja com o Cinema Novo de Glauber ou com a Tropicália. 

Observamos ainda que a compreensão dos contrastes formativos do estado, para além 

da cidade de Salvador e seu entorno, envolve a apreensão de aspectos bastante diversos e 

complexos. Alguns estudiosos da história e da cultura baiana sinalizam a existência de ao 

menos seis estratos situados em áreas distintas da Bahia cujo desenvolvimento se fez de modo 

particular ao longo dos séculos, por suas características peculiares. Estes seriam, tomando 

como pilar o estudo de Azevedo (1981): Salvador e a Baía de Todos-os-Santos, o Sertão 

Nordestino, o Sudoeste, o Planalto Central, o Vale do São Francisco e o Planalto Ocidental. 

De acordo com Paulo Miguez, esta particularidade também se destaca no estudo de outros 

pesquisadores: 

 

Essa diversidade de Bahias é também apontada por um outro proeminente estudioso 

das coisas baianas, o historiador e professor Cid Teixeira. Afirma ele que, 

diferentemente do acontecido nos outros estados da federação, a história reservou à 

Bahia um processo de formação que nada teve de unitário. Muito ao contrário, o que 

tivemos na Bahia foi um “processo civilizatório diferente para cada região do 

estado” [...] são várias as Bahias, como são várias as culturas baianas, culturas “que 

não se encontram, não se casam, são coisas heterogêneas entre si” (TEIXEIRA,  Cid, 

1996, p. 11 apud MIGUEZ, 2002, p. 23). 

 

Cada uma dessas “subáreas”, ainda segundo Cid Teixeira (1996), teria contribuído de 

algum modo para o caudal cultural que formou a Bahia, ou “as Bahias”, como pode ser 

constatado nas representações do povo baiano, onde cabem tanto os pescadores romantizados 

das canções de Caymmi quanto os coronéis do cacau dos livros de Jorge Amado e os 

cangaceiros de Deus e o Diabo na Terra do Sol.  
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3 PARA ENSINAR MEUS CAMARADAS 

 

A transição entre Caderno da Bahia e Mapa, na primeira metade dos anos 1950, não 

representa a ruptura entre dois projetos artísticos de renovação das linguagens, muito ao 

contrário. Trata-se, antes, da continuidade entre gerações com propostas estéticas próximas e, 

como explica Risério (1995, p. 75), de um primeiro “entrelaçamento entre a cultura boêmia e 

a cultura universitária”. Isto se dá porque, até então, a vida artística e literária em Salvador 

articulava-se exclusivamente por meio de reuniões informais que aconteciam nas mesas de 

bares, cassinos e cabarés do centro antigo de Salvador
45

. 

Retomando brevemente o cenário citadino, entre os anos de 1920 e 1960, abordado no 

capítulo anterior, no qual se desenvolveram as primeiras gerações modernas da Bahia, 

observamos como estas se organizaram territorialmente. Os três primeiros grupos, em 1928, 

dividiam-se entre o Café Progresso, que ficava na Baixinha, entre a Baixa dos Sapateiros e a 

Ladeira do Taboão, e o Café das Meninas, na esquina entre a Rua do Tira Chapéu e a Ajuda, 

com incursões por feiras livres, casas de tolerância, terreiros de candomblé e bolsões 

populares, especialmente no caso da Academia dos Rebeldes.     

                                                           
45

 O grupo que sucede a Geração Mapa, nos primeiros anos da década de 1970, o da revista Hera, também terá o 

ambiente estudantil, na cidade de Feira de Santana, como cenário de mobilização e de disseminação de ideias.   
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No espaço urbano, entre os anos de 1948 e 1951, também movimentava-se a turma 

reunida em torno da revista Caderno da Bahia. Com idades que variavam entre 25 e 27 anos, 

os rapazes promoviam seus encontros na loja de miudezas do escritor Vasconcelos Maia, que 

havia herdado o negócio do pai. No ambiente da boêmia romantizada, este grupo foi 

representado materialmente pelo Anjo Azul, misto de bar, livraria e galeria de arte, instalado 

na Rua do Cabeça por dois de seus principais representantes, o escritor e antiquário José 

Pedreira Fonseca e o artista plástico Carlos Bastos, em 2 de julho de 1949.  

Naquele período, a ideia de renovação ainda não estava tão fortemente atrelada à ideia 

de juventude, cujo reconhecimento como fase distinta da existência só ganhará corpo a partir 

dos anos 1940 na sociedade norte-americana. A Geração Mapa, entre 1955 e 1965, articulará 

seus primeiros movimentos no contexto da ascensão da juventude a uma categoria social 

específica que terá, entre outras características que passarão a ser consideradas como próprias 

da idade, a primazia do novo. Ao longo dos anos 1950, esta imagem será reforçada como 

signo de vitalidade e potencial desviante pela publicidade e pelo cinema, em filmes como 

Juventude Transviada e Vidas Amargas, ambos lançados em 1955.  

Por um lado, evidencia-se o hedonismo como próprio da idade. Por outro, teme-se o 

potencial desviante. Esta dupla vocação contida naquilo que se convenciona chamar 

historicamente como “a juventude” colocará determinada faixa etária no centro dos estudos da 

ciência, em áreas como a sociologia, a medicina e a psicologia, e sob a vigilância de 

instituições que regulam o equilíbrio social, quais sejam a família, a igreja e a escola. O fato 

de que a esta última caberia, no processo cultural, assegurar a reprodução social das 

desigualdades (BOURDIEU, 1970), justifica, a nosso ver, a relevância adquirida pelo 

ambiente estudantil, a partir dos anos 1940, e os embates que cercam a renovação do sistema 

de ensino. 

Formada por alunos do Central
46

, com atuação nos grêmios estudantis, a partir de 

1954, a Geração Mapa será lapidada, em suas pretensões artísticas e intelectuais, com a adesão 

gradual de novos integrantes, ao longo do fluxo criativo cosmopolita de renovação que será 

estimulado e promovido pela Universidade da Bahia, sob o reitorado de Edgard Santos, entre 

1946 e 1961, tendo a educação função estruturante no direcionamento da cultura (MIGUEZ, 

2002). Este projeto será desenvolvido no período que Glauber Rocha, um dos principais 

representantes de Mapa, classifica como o “nascimento da juventude universitária”
47

.  

                                                           
46

 A média de idade dos integrantes da Geração Mapa, em sua fase secundarista, variava entre 16 e 20 anos.  
47

 O artigo “Luz Atlântica”, cujos trechos são aqui citados, foi publicado em 31 de dezembro de 1961 no jornal 
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Para Glauber Rocha, foram os estudantes que, a partir da metade do século XX, 

conseguiram construir uma ponte entre pensamento e ação, superando a inércia de intelectuais 

consagrados, porém “imersos em delírios românticos”. Não à toa, ao relembrar o conturbado 

período marcado pela estreia das Jogralescas, em artigo assinado sob pseudônimo
48

, ele 

celebra o Central entusiasticamente como o “colégio mais fabuloso do mundo”. No mesmo 

tom, referindo-se às Jogralescas e à revista Mapa, nomeia aquele momento como “Semana da 

Arte Revolucionária da Bahia”
49

, numa paráfrase óbvia à Semana de Arte Moderna de 1922. 

Um exagero glauberiano? A nosso ver, o alcance deste evento – bem como os fatores 

que o levaram a ser viável no ambiente estudantil e a ganhar tamanha  repercussão –, não deve 

ser considerado isoladamente, sem pôr em perspectiva aspectos contextuais diversos, a 

exemplo do desenvolvimento das artes cênicas no país em 1956. Este e outros fatores serão 

observados mais detidamente no capítulo seguinte, mas adiantamos aqui que a estreia das 

Jogralescas, com sua proposta naturalista de intepretação, antecede a profissionalização deste 

campo, que terá início com a criação da Escola de Teatro da Universidade da Bahia, naquele 

mesmo ano, sob a direção de Eros Martim Gonçalves – o Teatro Santo Antônio data de 26 de 

abril de 1958. Martim Gonçalves traz para a escola o Método Stanislavski
50

 quando a 

encenação de textos e a récita de poemas, na Bahia e no Brasil, baseavam-se ainda em uma 

dramática, e muitas vezes exagerada, vocalização que nada acrescentava à apreensão do texto. 

Ademais, tendo sido Mapa uma geração essencialmente secundarista, como frisa o 

poeta Fernando da Rocha Peres, um dos principais articuladores dos projetos artísticos deste 

grupo
51

, não haveria, a nosso ver, como abordar sua formação e trajetória sem considerar os 

embates no campo educacional em curso em meados dos anos 1950. A contestação às 

propostas do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932, os projetos 

defendidos e implantados por Anísio Teixeira na Bahia, a partir de 1946, e o ressurgimento da 

influência da Igreja Católica no campo do ensino, a partir dos anos 1930, tendo como aliados 

os católicos leigos da Ação Católica, são fatores que, como veremos adiante, ainda neste 

capítulo, afetarão diretamente a realização, a recepção e a resistência às Jogralescas. 

Para alguns pesquisadores, a exemplo de Jean-Claude Forquim (2003), a relação entre 

                                                                                                                                                                                      
Diário de Notícias, e é analisado detidamente por Arlindo Rebechi Júnior na tese Glauber Rocha, ensaísta do 

Brasil, defendida em 2011. 
48

 O texto de Glauber Rocha foi assinado com o pseudônimo Segrel na coluna Tribuna do Estudante do jornal 

Estado da Bahia, em 27 de novembro de 1956. 
49

 Revolução do Cinema Novo (1976).  
50

 Para Stanislavski, a interpretação deveria ir além da declamação e da dicção, lançando mão da emoção genuína 

do ator, de suas vivências pessoais e de sua expressão corporal, em uma leitura livre dos textos dramáticos.     
51

 Em depoimento à autora deste trabalho, concedido em 21 de janeiro de 2017. 



69 
 
 

  

a educação e o conceito de geração é inegável, estando esta, por seus processos específicos de 

transmissão de conhecimento, sempre relacionados ao contexto único de cada período da 

história no tempo, “necessariamente vinculada à realidade da sucessão e da renovação das 

gerações”. De acordo com Forquim (2003, p. 1)
52

: 

 

Educação e gerações: eis, com toda certeza, duas ideias bastante diferentes entre si, 

porém que interferem constantemente uma com a outra. Com efeito, de um lado, é 

possível dizer que a educação, sendo ela concebida quer como projeto, quer como 

processo, está necessariamente vinculada à realidade da sucessão e da renovação das 

gerações, e ainda à questão das relações que gerações diferentes podem cultivar entre 

si. E, de outro lado, é evidente que as transições entre gerações pressupõem ou 

suscitam processos específicos de transmissão, socialização, formação, ensino e 

aprendizagem. 

 

Não à toa, o editorial do primeiro número de Mapa, lançado em julho de 1957, informa 

a seus leitores que aquela publicação é a materialização de “um sonho acalentado em salas e 

corredores”, referindo-se às dependências físicas do Central, então a maior instituição pública 

de ensino secundário do estado, a primeira do gênero no país. O “fabuloso colégio” de que 

fala Glauber Rocha era modelar das ideias de Anísio Teixeira e da Escola Nova, que tomava 

cada aluno como potência individual, e não fora escolhido ao acaso. Como afirma o cineasta 

Orlando Senna, o Central fora deliberadamente “eleito”
53

 como espaço a ser ocupado, visando 

a liderança nos grêmios, considerada fundamental para a revolução política pela arte que 

pretendiam, ainda que nem todos os seus membros ali estudassem. É pertinente entrever, no 

depoimento de Senna (2014), os lances que antecederam as primeiras articulações da Geração 

Mapa, antes mesmo da entrada de Glauber Rocha naquele colégio e da primeira formação do 

grupo que produziria as Jogralescas, a revista Mapa e a Yemanjá Filmes. 

 

Conheci Glauber, aos 14 anos de idade, na militância da política secundarista [...]. 

Ele era um conspirador em tempo integral, logo me incluiu em seu grupo de 

ininterrupta de conspiração, o conceito de revolução passou a ser o foco de nossas 

conversas, leituras e meditações. Arte e revolução. O grupo foi crescendo e 

começamos a pensar em lances programados, o primeiro foi nos espalharmos por 

diversos colégios [...]. Glauber foi para o Colégio da Bahia, maior colégio público da 

cidade, território mais fértil para seu projeto de mudar o mundo através do teatro. O 

segundo lance foi ocupar as posições mais importantes nos grêmios (SENNA, 2014, 

não paginada.)
54

 

 

 

De fato, o plano traçado por Glauber Rocha foi imediatamente posto em ação e, em 
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 Disponível em: <https://docgo.net/philosophy-of-money.html?utm_source=forquin-relacoes-entre-geracoes-e-

processos-educativos-transmissoes-e-transformacoes>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
53

 Sobre a escolha desta instituição de ensino por Glauber Rocha, e seus planos de ocupação de espaços, 

destacaremos com maior detalhes o depoimento do cineasta Orlando Senna a este trabalho no capítulo seguinte. 
54

 Disponível em: <http://cadernodecinema.com.br/blog/o-1o-encontro-com-glauber/>. Acesso em: 20 fev. 2016. 

https://docgo.net/philosophy-of-money.html?utm_source=forquin-relacoes-entre-geracoes-e-processos-educativos-transmissoes-e-transformacoes
https://docgo.net/philosophy-of-money.html?utm_source=forquin-relacoes-entre-geracoes-e-processos-educativos-transmissoes-e-transformacoes
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poucos meses, cabeças igualmente talentosas e revolucionárias juntaram-se em torno dele. 

Como anota TEIXEIRA GOMES (1997, p. 31), “foi da junção de alunos do Central, seus 

colegas, com jovens de outras áreas, conhecidos em órgãos culturais, sessões cinematográficas 

ou espetáculos artísticos,  que formou a chamada Geração Mapa”. O núcleo, como sinaliza 

PERES (2017), que o chama de “o caroço”, com exceção de Paulo Gil Soares, aluno do 

Antônio Vieira, frequentava as aulas nos pavilhões do Colégio Estadual da Bahia.  

Nas salas, corredores e em furtivas escapadas das aulas, a articulação das Jogralescas 

teve início com a entrada de Glauber Rocha em 1954, vindo do Dois de Julho, onde ele 

estudara em sistema de internato. Em Glauber Rocha, esse vulcão, João Carlos Teixeira 

Gomes define como poucos a influência causada pelo novo ambiente estudantil – no qual 

prevalecia a ausência de discriminação entre classes sociais – sobre os estudantes, sobretudo 

em relação ao novato: 

 

(...) Glauber o havia escolhido não apenas pela sua fama, mas por sabê-lo uma 

instituição voltada predominantemente para a classe média (embora todas as classes 

sociais baianas o frequentassem naquela época), ao contrário do Dois de Julho, que 

considerava elitista. O clima de liberdade que passou a viver no Central foi 

fundamental para a expansão da sua criatividade. Tendo-se matriculado no curso 

clássico, para estudar línguas, literatura e humanidades, logo se relacionava com 

colegas do científico, desde que se identificassem em propósitos comuns de leituras 

e opções de teatro, cinema e artes em geral (TEIXEIRA GOMES, 1997, p. 31) 

Embora os rapazes da Geração Mapa se encontrassem também na sorveteria A Cubana, 

na Praça Municipal, costumeiramente até a meia-noite e sem consumo de álcool, e no 

apartamento de Dona Lúcia Rocha, mãe de Glauber, localizado nos Barris, o cenário urbano 

como sinônimo romantizado de boêmia, diferentemente do que acontecia com as gerações 

anteriores, só ganhará alguma importância na fase universitária deste grupo. A partir de 1958, 

a maioria de seus representantes estará ocupando espaços outros de produção e legitimação, 

quais sejam postos-chave no principal veículo cultural da Universidade da Bahia, a revista 

Ângulos, editada pelo diretório acadêmico da Faculdade Ruy Barbosa, e dentro da primeira 

redação do recém-criado Jornal da Bahia.   

Este aspecto formativo, que particulariza a Geração Mapa, relaciona-se ao contexto 

que nos interessa examinar neste capítulo: a educação como fator estruturante da renovação e 

da evolução cultural na Bahia. Para alcançar algumas respostas, será preciso tomarmos a 

evolução do sistema educacional como parâmetro para o surgimento de artistas e intelectuais 

que tiveram o ambiente estudantil como palco para a disseminação de ideias e projetos 

artísticos. Nesse sentido, observamos que a “revolução dos moços”, promovida pelos alunos 

do Central, não se restringe às Jogralescas e à controversa vitória sobre a Ação Católica, 

representada pela professora Dalva Matos, que os queria expulsos da escola e silenciados.  
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O artigo publicado pelo jornal A TARDE, que se refere especificamente à polêmica de 

dimensões nacionais suscitada em torno da IV Jogralesca, será representativo de dois aspectos 

vinculados ao contexto de desenvolvimento de Mapa e às características que a diferenciam das 

gerações anteriores. O primeiro, como já pontuamos tangencialmente, e aprofundaremos na 

próxima seção desta tese, diz respeito ao novo status a que será alçada a juventude em todo o 

mundo, a partir dos anos 1940-1950: o de uma voz que merece ser ouvida e valorizada, ainda 

que se discorde de seus posicionamentos, sob pena de inadequação no presente ao pressuposto 

de que esta seria, per se, a “portadora do futuro”.    

O segundo aspecto refere-se à centralidade crescente que a educação pública adquire 

no processo de renovação das artes e das letras em todo o país, ganhando ainda maior 

relevância entre os decênios de 1950-1960 na Bahia. Este processo deriva, por sua vez, da 

existência de uma conjuntura política anterior, receptiva a projetos educacionais 

modernizadores, sobretudo aqueles defendidos e postos em prática nacionalmente por Anísio 

Teixeira. Na visão dos pesquisadores que cotejamos (MIGUEZ, 2002; REBECHI JR., 2011; 

RISÉRIO, 1995; BARBOSA, 2013), e com a qual concordamos, este educador é figura “de 

proa” quando pensamos não apenas as mudanças ocorridas no sistema brasileiro de ensino, 

mas o cenário que favoreceu o desenvolvimento da chamada Renascença Baiana.  

Trata-se, como pontua Paulo Miguez (2002) em seu relevante estudo sobre a 

organização da cultura no estado da Bahia, de considerarmos não apenas as manifestações 

artísticas, de modo local ou temporal, mas o processo complexo que movimenta a esfera da 

cultura como um todo, durante a Renascença Baiana, tendo como alavanca a renovação do 

sistema de ensino. Para Miguez (2002, p. 278-282): 

 

[...] mais significativa ainda que estas ações isoladas é a dinâmica que a esfera da 

cultura passa a experimentar, sob os auspícios oficiais do governo estadual, 

particularmente na gestão de Octávio Mangabeira (1947-51), abrindo-se aos signos 

modernos [...]. Neste processo, a figura de proa é o grande educador Anísio Teixeira, 

baiano de Caetité, que ocupa, então, a Secretaria de Educação e Saúde.  
 

Nesta perspectiva, ainda de acordo com o autor supracitado, seria possível pensarmos 

em termos de uma “revolução anisiana” como motor da renovação que a cultura baiana 

experimentou entre os anos de 1950 e 1960. Tal abordagem relacional, no entanto, à época da 

conclusão de sua pesquisa, configurava-se como uma lacuna nos estudos dedicados à Bahia 

contemporânea, pois “[...] se já existem alguns trabalhos que tratam especificamente das 

revolucionárias concepções pedagógicas desse grande educador, no terreno em que ele pensa e 

ativa a educação como fator estruturante da cultura a bibliografia é praticamente nula” 
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(MIGUEZ, 2002, p. 188-189).  

Neste aspecto, gostaríamos de registrar a ampliação efetiva, especialmente ao longo da 

segunda década dos anos 2000, do número de estudos que investigam a participação de Anísio 

Teixeira na consolidação do modernismo na Bahia – bem como a contribuição deste 

intelectual para o advento da Renascença Baiana. Deste importante processo de resgate, são 

exemplos, entre outras, as análises produzidas por Juciara Maria Nogueira Barbosa (2013), 

João Augusto de Lima Rocha (2014), Rosa Lavelberg (2017) e Martim Grossmann (2018)
55

. 

 

 

 

3.1 O HOMEM-EDUCAÇÃO 

 

 

Por duas vezes à frente da administração do sistema educacional da Bahia – entre os 

anos de 1924 e 1929 e de 1947 a 1951 –, Anísio Teixeira irá enfrentar cenários políticos, 

econômicos e educacionais bastante diferentes nos dois períodos. Entre a República Velha e a 

Revolução de 1930, o ensino brasileiro evoluirá do entusiasmo pedagógico, que visava apenas 

a formação de cidadãos votantes, já que analfabetos não tinham direito ao voto, ao otimismo 

pedagógico, no qual predominará o interesse pela qualidade do processo educativo. Em sua 

segunda gestão, embalada pelo clima progressista do pós-guerra e do fim da ditadura do 

Estado Novo, os debates passarão a girar em torno da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, 

que previa o alinhamento entre a Constituição e a realidade brasileira.  

Em consonância com estes cenários, e sua consequente repercussão na Bahia, Anísio 

Teixeira também será absolutamente diverso nas duas ocasiões
56

. Recém-formado em direito e 

nomeado inspetor-geral aos 24 anos pelo governador Góes Calmon (1924-1928), costumava 

referir-se ao convite inesperado para assumir o cargo como sendo “o incidente” que mudara 

sua vida. De fato, a dedicação ao universo da educação o afastará simultaneamente do destino 

político traçado pelo pai, o médico Deoclesiano Pires Teixeira, um dos nomes mais influentes 

da burguesia rural de Caetité, e da opção pelo sacerdócio na Companhia de Jesus, sonho 

acalentado desde a infância e que desagradava fortemente a família. 

De formação educacional jesuítica e vocação religiosa, Anísio irá se posicionar de 
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 Nos referimos, respectivamente, aos estudos Caminhos do Modernismo na Bahia: Anísio Teixeira e as políticas 

culturais (1947-1951), Anísio Teixeira e a cultura, Arte Educação Modernista e Pós-Modernista e ao artigo intitulado “Na 

cultura, o centro está em toda parte”. Este último disponível em áudio em: 

<https://jornal.usp.br/atualidades/grossmann-fala-sobre-o-modernismo-na-bahia/>. Acesso em: 20 fev. 2018.  
56

 A primeira gestão de Anísio Teixeira corresponde ao período em que ocorrem a criação da Associação 

Brasileira de Educação (A.B.E), 1924, e a quebra da Bolsa de Nova York, 1929. 

https://jornal.usp.br/atualidades/grossmann-fala-sobre-o-modernismo-na-bahia/
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modo favorável às demandas da Igreja em relação ao ensino em sua primeira gestão
57

 

(NUNES, 2001), posicionamento que se modificará sensivelmente após o retorno dos Estados 

Unidos, para onde viaja em 1927, e do contato com as ideias liberais de John Dewey
58

. Como 

inspetor-geral do estado, ele será responsável pela primeira grande reforma educacional do 

ensino na Bahia, em 1925. Na perspectiva de Leal (2004)
59

, esta servirá, juntamente com o 

projeto proposto e implantado por Lourenço Filho no Ceará em 1923, como a força propulsora 

“de todo movimento de renovação educacional ocorrido no país logo a seguir” (LEAL, 2004, 

p. 7-8).  

No processo de renovação do sistema de ensino do país – que sedimentará as 

condições favoráveis ao desenvolvimento da Geração Mapa, em meados dos anos 1950, e a 

sua subsequente expansão nas décadas seguintes –, terá papel central a criação, em 1924, da 

Associação Brasileira de Educação (A.B.E). Sociedade civil, aberta tanto a educadores quanto 

a jornalistas, políticos ou escritores, com sede no Rio de Janeiro e secções em vários estados 

brasileiros, esta entidade promoverá debates, congressos e conferências sobre as políticas 

educacionais em vigor, propondo novos direcionamentos a questões como financiamento 

escolar, formação de professores e organização universitária, entre outros. 

Para Leal (2004, p. 21), o esforço modernizador representado pela criação da A.B.E, e 

pela mobilização em prol da renovação da educação brasileira, relaciona-se ao “[...] processo 

de industrialização e urbanização vivido pela sociedade, bem como ao desenvolvimento das 

ciências”. Trata-se, portanto, como descreve Leal (2004), de um movimento que se insere em 

um contexto cultural mais amplo, “de mudança e mesmo de euforia nacionalista”, em 

consonância, conforme a orientação aqui adotada, com o clima de ruptura com o passado, 

instaurado nas letras e nas artes dois anos antes pelos modernistas. Esta ruptura se dará, no 

caso do ensino, com a pedagogia tradicional, que tem suas raízes fundadas na funcionalidade, 

na posição social e na religião.   
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 Um dos primeiros debates sobre educação no Brasil se deu em torno da laicização do ensino, sobretudo dentro 

da A.B.E nos anos 1920.   
58

 Bacharel em direito, Anísio Teixeira torna-se Master of Art, com especialização na área de educação, pelo 

Teachers College da Columbia University, em Nova York, em 1928, sob a orientação de John Dewey. 
59

 Disponível em: <http://www.avm.edu.br/monopdf/8/FRANCISCO%20JUCEILDO%20LEAL.pdf>. Acesso 

em: 20 abr. 2017. 

http://www.avm.edu.br/monopdf/8/FRANCISCO%20JUCEILDO%20LEAL.pdf


74 
 
 

  

Figura 7 – Gilberto Freyre, Anísio Teixeira e Jorge Amado (1961). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Acervo Fundação Casa de Jorge Amado. 

 

É nesta perspectiva que sugerimos o entendimento da relação entre Anísio Teixeira e 

os escritores que, entre as décadas de 1920 e 1960, serão considerados sinônimo de arte 

moderna no Brasil. Da mesma forma, compreendemos o apoio dado por este educador à 

renovação das linguagens artísticas, emprestando ao processo educativo, como já observado 

em Miguez (2002), função estruturante na organização e difusão da cultura. A concepção ideal 

da educação seria, para Anísio, a simbiose entre comunidade e ambiente estudantil, de modo 

que este não mais se configurasse como um espaço de diferenciação. Para ele, “o fundamento 

da escola pública não é o desenvolvimento de uma razão pública popular, mas capacitar o 

indivíduo a se tornar melhor em tudo” (TEIXEIRA, 1999, p. 56 apud LEAL, 2014, p. 21).     

Até o ano de 1935 – quando se acirram o combate e a perseguição contra os 

educadores liberais, no contexto dos eventos que antecedem o golpe que instaura o Estado 

Novo no Brasil, em 1937 –, a influência da A.B.E e de seus integrantes se fará presente em 

praticamente todas as grandes reformas efetuadas no campo educacional. São exemplos desta 

influência a criação do Ministério da Educação em 1930, a Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, promulgada no ano seguinte, e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

divulgado em 1932.  

 

As mudanças propostas foram realmente radicais, pois o sistema educacional até 

então vigente era de estrutura dual, dividia-se em dois subsistemas: o ensino 

primário e profissional para os pobres, e o ensino secundário e superior para os ricos. 

Ao proclamar a educação como um direito individual que deve ser assegurado a 

todos, sem distinção de classes e situação econômica; ao afirmar ser dever do Estado 

assegurá-la, Teixeira prega uma verdadeira revolução (LEAL, 2004, p. 24). 
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Redigido por Fernando de Azevedo
60

, o Manifesto dos Pioneiros foi elaborado ao fim 

da IV Conferência Nacional de Educação, promovida pela A.B.E em São Paulo. Este 

documento – do qual foram signatários, entre outros, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto e 

Cecília Meireles – é considerado um marco histórico, por ter sido a primeira exposição em 

grande escala da teoria pedagógica da Escola Nova e a defesa enfática de sua aplicação.  

 

Figura 8 – Anísio Teixeira e os pioneiros da educação nova (1932). 

Fonte: Acervo do Jornal A TARDE. 

 

 

Para Xavier (2002), este documento torna-se, por sua dimensão, também um lugar de 

memória, “na medida em que opera a legitimação do grupo que o assinou e promove, em nível 

do discurso, a validação do projeto educacional que defende, apresentando-o como o mais 

adequado” (XAVIER, 2002, p. 3)
61

. Estes educadores defendiam a adoção de um plano 

nacional de reconstrução educacional, em cujas bases estariam a laicidade, a gratuidade, a 

obrigatoriedade e a coeducação. Dividido em tópicos, o manifesto aborda diversos aspectos 

relacionais, abrangendo a dimensão política do ensino, a questão religiosa, relativa à 

obrigatoriedade unívoca, e a importância da construção de uma ponte entre a educação e a 
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  Professor, educador, crítico, ensaísta e sociólogo, Fernando de Azevedo foi o responsável por uma das 

primeiras grandes reformas da educação brasileira, a do Distrito Federal, ocorrida entre os anos de 1927 e 1930. 
61

 Esta autora se refere ao conceito de “lugar de memória”, cunhado pelo filósofo francês Pierre Nora no clássico 

artigo “Entre a memória e a história: a problemática dos lugares” (1993). 
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indústria da comunicação – imprensa, disco, rádio e cinema –, que então apenas insinuava seu 

grande poder de mobilização. Para estes mestres, a escola moderna deveria:    

 
(...)  utilizar, em seu proveito, com a maior amplitude possível, todos os recursos 

formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio, com que a ciência, 

multiplicando-lhe a eficácia, acudiu à obra de educação e cultura e que assumem, em 

face das condições geográficas e da extensão territorial do país, uma importância 

capital. À escola antiga, presumida da importância do seu papel e fechada no seu 

exclusivismo acanhado e estéril, sem o indispensável complemento e concurso de 

todas as outras instituições sociais, se sucederá a escola moderna aparelhada de todos 

os recursos para estender e fecundar a sua ação na solidariedade com o meio social, 

em que então, e só então, se tornará capaz de influir, transformando-se num centro 

poderoso de criação, atração e irradiação de todas as forças (1932, p.202).
62

 

 

No período em que foi concebido, no entanto, o Manifesto dos Pioneiros não foi 

reconhecido como republicano ou adequado à sua época, muito ao contrário. Após a 

divulgação deste documento, os intelectuais que o assinaram
63

, em especial Anísio Teixeira, 

por ser o tradutor e o principal difusor das ideias de John Dewey no Brasil, tiveram que 

enfrentar uma dupla batalha: contra o conservadorismo de outros educadores e a oposição da 

Igreja Católica, ambos temerosos quanto às suas propostas de reforma. Os pioneiros 

defendiam que o ensino fosse público, gratuito e sem distinção, de classes ou entre formação 

técnica e secundária, laico, totalmente financiado pelo Estado e destinado à formação integral 

do indivíduo, de modo a capacitar cada aluno a se tornar, como desejava Anísio Teixeira, 

“melhor em tudo”.  Para ele:  

 

A finalidade da educação se confunde com a finalidade da vida [...]. É essa a 

filosofia que nos ensina o momento que vivemos. Educação é o processo de 

assegurar a continuidade do lado bom da vida e de enriquecê-lo, alargá-lo e ampliá-

lo cada vez mais. Na escola progressiva não se busca outra coisa senão a permanente 

reconstrução da vida para maior riqueza, maior harmonia e maior liberdade, dentro 

do ambiente de transformação e de progresso que a era industrial inaugurou 

(TEIXEIRA, 2002, p. 54). 

No cerne desta longa animosidade da Igreja contra as propostas da Educação Nova – 

que marcará de modo dramático a vida profissional e pessoal de Anísio Teixeira –, estavam 

em relevo a estatização do ensino, considerada requisito básico para enterrar de vez o 

nepotismo na administração pública e o coronelismo na política, que até então caracterizavam 

a organização social na República Velha, e a laicidade, que permitiria a livre manifestação 

religiosa e de pensamento, sem que houvesse a imposição de um “catecismo” único
64

. Como 
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 Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017 
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 Um total de 26 intelectuais assinam o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.   
64

 Tomamos aqui livremente este termo – que deriva do livro usado na instrução religiosa, principalmente na 

formação para ritos católicos, a exemplo do batismo – como sinônimo do ensino em sala de aula dos dogmas e 
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veremos adiante, ainda neste tópico, a relação entre religião, governo e educação envolve 

historicamente embates constantes desde a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil Colônia, 

no século XVI, estando a Igreja Católica sempre a serviço e sob a proteção econômica do 

poder político dominante em cada período.  

Um exemplo do domínio da Igreja Católica e do favorecimento com que esta foi 

contemplada pelo Estado, como visto no capítulo anterior, é a forma como a Cidade do 

Salvador, quando de sua fundação, no século XVI, será literalmente cercada por um 

“cinturão” formado por conventos, erguidos em terras cedidas pela Coroa Portuguesa, 

deixando livre apenas a vista estratégica à Baía de Todos-os-Santos. Antes mesmo da cidadela 

erguida, na comitiva de Thomé de Souza, chegariam junto com ele os jesuítas da Companhia 

de Jesus, prontos a catequizar os índios, ensinar o idioma e disseminar a fé cristã, atrelada ao 

primeiro projeto educacional implantado em toda a Colônia. 

Como pontua Casimiro (2010)
65

, as três primeiras décadas do século XX serão 

representativas do ressurgimento da Igreja na sociedade e no sistema educacional brasileiro. 

Silenciado durante o período Imperial, o episcopado e os defensores leigos do catolicismo 

recuperam a posição política e a influência através da proclamação da República e vão se 

fortalecendo, a cada governo, até a Revolução de 30, quando estes se alinham a Getúlio 

Vargas e passam a reivindicar, “por direito”, a inclusão de questões religiosas na Constituição 

de 1934 (JULIÃO, 2012), entre estas o ensino religioso obrigatório nas escolas públicas. 

 

Considerando a educação uma área estratégica, os católicos esmeraram-se em 

organizar esse campo criando, a partir de 1928, nas diversas unidades da federação, 

Associações de Professores Católicos, que vieram a se aglutinar na Confederação 

Católica Brasileira de Educação [...] Com essa força organizativa, os católicos 

constituíram-se “no principal núcleo de ideias pedagógicas a resistir ao avanço de 

ideias novas, disputando, palmo a palmo com os renovadores, herdeiros das ideias 

liberais laicas, a hegemonia do campo educacional no Brasil, a partir dos anos de 

1930 (SAVIANI, 2007, p. 181 apud CASIMIRO, 2010, p. 86). 

 

Por seu posicionamento em defesa da educação pública e laica, a partir de 1932, 

Anísio Teixeira, que fora congregado mariano e aspirante a missionário jesuíta, passará a 

“representar um perigo para a doutrina cristã”, com a qual já havia rompido em 1929 – de 

acordo com alguns biógrafos, a conselho de Monteiro Lobato, um de seus melhores amigos
66

. 

A ironia, nesse caso, é que sua formação educacional fora fundamentalmente católica, tendo 

                                                                                                                                                                                      
conceitos de uma religião específica. 
65

 Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/9483/5884>. Acesso em: 20 

maio 2017. 
66

 A amizade entre Anísio Teixeira e Monteiro Lobato teria se iniciado em 1928, quando o educador viajou a 

Nova York para estudar. O escritor havia sido nomeado adido comercial do Brasil nos Estados Unidos em 1927.  

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/9483/5884
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ele estudado em Caetité no Instituto São Luís Gonzaga, mantido por padres europeus, e, em 

1914, já morando em Salvador, concluído a formação secundária no Colégio Antônio Vieira, 

que integra ainda hoje a Rede Jesuíta de Educação, pertencente à Companhia de Jesus
67

. 

A ruptura com a Igreja Católica não será a única. A adesão incondicional ao ideário da 

Escola Nova marcará outra cisão na vida de Anísio. Desta vez, com um passado oligárquico, 

cujo sistema de ascensão social pretendia transformar por meio da educação. Recordamos que 

a trajetória profissional deste educador, tanto em Caetité, sua terra natal, quanto em Salvador, 

deveu-se inicialmente à forte influência exercida por sua família. Sua vocação religiosa – 

planejava tornar-se missionário da Ordem de Santo Inácio – fora frustrada pelo pai, que o 

queria na política. Assim, contra sua vontade, foi enviado ao Rio de Janeiro para estudar na 

Faculdade de Direito, onde se formou em 1922, retornando à Bahia no ano seguinte.  

Em 1923, um ano antes do “incidente” que o tornaria Inspetor Geral de Ensino, Anísio 

ocupara o cargo de promotor público na cidade de Guanambi, graças à influência política do 

pai. Do mesmo modo, por ter apoiado a eleição de Góes Calmon, fora quase uma ordem do 

líder sertanejo que o governador eleito encaixasse o filho nos quadros do estado. A função 

destinada a ele, no entanto, surpreenderia a todos. E, mais ainda, que o fizesse deixar para trás 

a vocação religiosa. Longe de ser considerado demérito, esta transformação pessoal é 

significativa do comprometimento deste educador com o ideário da Escola Nova. 

O contato com as propostas educacionais de John Dewey será, portanto, um divisor de 

águas no percurso de Anísio. O encontro entre eles, que aconteceu durante o mestrado, 

cursado entre 1928 e 1929, nos Estados Unidos, dará ao educador baiano uma nova visão de 

mundo. Anos antes, em 1925, ele teria passado uma curta temporada na Europa, enviado pelo 

Estado da Bahia, com a missão de pesquisar os sistemas de ensino. A despeito desta primeira 

experiência, que o pôs em contato com as pedagogias em vigor nos países europeus, será de 

Nova York, e das aulas na Universidade de Colúmbia, que retornará transformado.  

O longo conflito com a Igreja Católica, porém, não será motivado apenas pela 

publicação do Manifesto dos Pioneiros em 1932, como observa Lima Rocha (2000). Embora 

algumas vozes tenham se colocado a seu favor, entre os religiosos, a forte pressão da Ação 

Católica
68

, aliada ao contexto político do Estado Novo, de perseguição aos comunistas, fará 

                                                           
67

 A Companhia de Jesus é uma ordem jesuíta fundada na França, em 1534, por estudantes católicos liderados por 

Inácio de Loyola. Tomaram para si a missão de difundir a fé cristã. Em 1540, foram reconhecidos pela Bula 

Papal e, nove anos depois, chegaram ao Brasil junto com a comitiva de Thomé de Souza. 
68

 A Ação Católica foi criada em 1929 pelo Papa Pio XI, reunindo leigos em defesa da Igreja. No Brasil, foi 

organizada em 1935, sob comando do arcebispo Sebastião Leme da Silveira Cintra, do Rio de Janeiro, tendo 

vigorado até 1966, quando foi extinta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).   
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com que este seja afastado da Secretaria da Educação do Distrito Federal, em 1935, e opte 

pelo autoexílio em Caetité, onde permanecerá por uma década longe da vida pública, 

retomada somente em 1946, quando assume o Conselho de Educação da Unesco e, no ano 

seguinte, a Secretaria de Educação e Saúde da Bahia, no Governo Octávio Mangabeira.  

De volta à vida pública e à gestão da educação, outros confrontos surgirão entre Anísio 

Teixeira e a Igreja Católica, pois este reassume a defesa dos preceitos da Escola Nova, 

sobretudo no que se refere ao financiamento estatal do ensino público, em detrimento dos 

privilégios concedidos às escolas particulares, e à necessidade de que este seja laico e gratuito, 

de modo a garantir a inclusão de todos sem a imposição da fé cristã. Uma conferência, 

pronunciada em São Paulo em 1956
69

, mesmo ano em que acontece a estreia das Jogralescas 

no auditório do Colégio Central, na Bahia, abrirá nova contenda, como pontua Casimiro 

(2010), que reproduz trecho da fala deste educador: 

 

Obrigatória, gratuita e universal, a educação só poderia ser ministrada pelo Estado. 

Impossível deixá-la confiada a particulares, pois estes somente podiam oferecê-la 

aos que tivessem posses (ou a „protegidos‟) e daí operar antes para perpetuar as 

desigualdades sociais, que para removê-las. A escola pública, comum a todos, não 

seria, assim, instrumento de benevolência de uma classe dominante, tomada de 

generosidade ou de medo, mas um direito do povo, sobretudo das classes 

trabalhadoras, para que, na ordem capitalista, o trabalho (não se trata, com efeito, de 

nenhuma doutrina socialista, mas do melhor capitalismo) não se conservasse servil, 

submetido e degradado, mas igual ao capital na consciência de suas reivindicações e 

dos seus direitos (TEIXEIRA, 1956, p. 4  apud CASIMIRO, 2010, p. 86). 

 

A reação da Igreja e da Ação Católica a este posicionamento se dará por meio da 

publicação de artigos virulentos na revista cultural Vozes
70

. Reproduzidos na grande imprensa, 

estes petardos serão direcionados não apenas contra as ideias, mas contra a atuação 

profissional e o caráter de Anísio Teixeira. Entre outras coisas, ele será acusado por Dom 

Evaristo Arns e por Dom Vicente Scherer, entre outros religiosos, de valer-se dos cargos que 

ocupa, e que ocupou anteriormente, na estrutura do Ministério da Educação e Cultura para 

“distribuir favores” em troca do apoio à suposta campanha que movia incessantemente contra 

as escolas particulares e a obrigatoriedade do ensino religioso.  

Também alguns políticos, ligados à Igreja, farão manifestações públicas condenando a 

Escola Nova e classificando o seu principal defensor no Brasil, tachado como “comunista” e 

                                                           
69

 Nos referimos à palestra intitulada A Escola pública, universal e gratuita, pronunciada durante o I Congresso 

Estadual de Educação Primária, ocorrido em Ribeirão Preto, de 16 a 23 de setembro de 1956. 
70

 A Revista de Cultura Vozes foi criada em 1907 pela Ordem Franciscana dos Frades Menores, em Petrópolis, 

alcançando ressonância nos centros acadêmicos e religiosos de todo o país, dando origem à Editora Vozes e, 

posteriormente, a uma rede de livrarias que ainda hoje utiliza o mesmo nome. Após o Concílio Vaticano II, nos 

anos 1960, esta publicação foi oficializada. Existiu até 20 de novembro de 2003, quando foi extinta.  
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“intelectual marxista” (LIMA ROCHA, 1989, p. 49 apud CASIMIRO, 2010, p. 86)
71

. No 

grande volume de ataques a Anísio Teixeira, destaca-se a defesa solitária feita pelo Cardeal da 

Silva, amigo pessoal de Anísio: 

 

 

(...) conheço bem seu coração e suas ideias. Se ao menos se refutasse, calmamente 

alguma ideia sua, algumas daquelas que discordam do pensamento genuinamente 

católico, ainda bem, mas tripudiar sobre um nome reconhecidamente admirado, é 

realmente estulto, gravemente injusto e, mais ainda, contraproducente (...)
72

 

 

Esta polêmica se prolonga até 1958 e chega aos grandes jornais, a exemplo de O 

Globo, batizado como “o caso Anísio Teixeira”, com a publicação de réplicas e tréplicas. A 

contenda rende até um documento oficial, encaminhado ao então presidente da República 

Juscelino Kubitschek, assinado por Dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, 

intitulado Memorial dos Bispos Gaúchos
73

. Para este religioso, o objetivo por trás das 

propostas educacionais de Anísio seria promover uma revolução social por intermédio da 

escola. Trechos escritos pelo educador comprovariam tal intenção: “[...] exatamente porque a 

sociedade é de classes é que se faz ainda mais necessário que as mesmas se encontrem em 

algum lugar comum, onde os preconceitos e as diferenças não sejam levados em conta” 

(TEIXEIRA, 1957, p. 114-115).   

Mas, quais eram as propostas de Dewey adaptadas ao contexto da reforma do ensino 

no Brasil? Para Kishimoto (2011, p. 210), o que este filósofo norte-americano defendia eram 

tão somente “a democracia e a liberdade de pensamento como condição para o 

desenvolvimento intelectual e emocional”, de maneira que cada aluno fosse capaz de, 

compreendido como um indivíduo único em seu potencial, exercer o raciocínio e, ao mesmo 

tempo, o pensamento crítico – tornando-se um cidadão. Isto se dá por estarem escola e 

contexto social relacionados de modo indissociável. Nesta perspectiva, “como pode existir 

sociedade realmente digna de que a sirvam, se não for constituída de indivíduos com 

significativas qualidades pessoais?” (DEWEY, 1952, p. 170 apud KISHIMOTO, 2011, p. 10). 

É pertinente realçar que a ideia de cultura, nesse contexto, é vista quase em oposição à 

ideia de eficiência, muito em voga até os anos 1930, pois falar em cultura então seria o 

equivalente a falar “no desenvolvimento completo de uma personalidade”. Na interpretação de 
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 Entre os anos de 1952 e 1964, sob o comando de Anísio Teixeira, foi realizada uma grande reforma 

educacional no Rio Grande do Sul que desagradou sobremodo à Igreja, daí a relevância e a virulência do discurso 

de Dom Vicente Scherer. 
72

 No dia 23 de julho de 1957, Dom Augusto da Silva, cardeal da Bahia, se pronunciou em defesa de Anísio 

Teixeira pelas críticas sofridas por esse no artigo “A bolchevisação do ensino”, escrito por Dom Vicente Scherer. 
73

 Disponível na íntegra em: <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/bispo.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/bispo.htm
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Kishimoto (2011, p. 212), “o objetivo da eficiência (como qualquer objetivo educacional) tem 

de ser incluído no coração do processo de experiência”, pois somente esta seria capaz de 

produzir uma conexão entre o indivíduo e a sociedade. “Eu me educo por intermédio de 

minhas experiências vividas inteligentemente”, descreve Anísio Teixeira (1971, p. 116). Daí 

deriva o caráter estruturante da educação na cultura de que fala Miguez (2002).  

O materialismo, para Dewey, não estaria vinculado ao fundamento do ateísmo, como 

denunciava o arcebispo de Porto Alegre, antes seria a disseminação de um subproduto da 

educação, exterior à aquisição do conhecimento, pois voltado ao culto de uma “cultura 

interior” que não se comunica, não troca. Como explica Kishimoto (2011, p.213): 

 

Definir objetivos externos acaba automaticamente reforçando, por reação, a falsa 

concepção de cultura como algo puramente "interior". E não há ideia mais 

reveladora de divisões sociais que a de desenvolver a "personalidade interior". O 

interno simplesmente significa aquilo que não se conecta aos outros, aquilo que não 

se presta a ser comunicado livre e totalmente. O que se chama usualmente de cultura 

espiritual é algo fútil e um tanto podre apenas porque é concebido como algo que um 

homem teria internamente e, consequentemente, exclusivamente. Ora, o que alguém 

é como pessoa é o que alguém é quando associado aos outros numa troca livre [...]. 

 

Ao proceder a análise – no percurso de elaboração deste trabalho – dos 

pronunciamentos de Anísio Teixeira, devido à clareza de suas ideias no tocante às propostas 

expressas no Manifesto dos Pioneiros, e mesmo antes de 1932, consideramos que a 

interpretação distorcida de seu ideário tenha derivado da necessidade de encontrar esteio para 

a campanha difamatória movida pela Ação Católica. Esta tinha como objetivo minar sua 

credibilidade pública e bani-lo mais uma vez dos debates que envolviam a reforma do ensino 

no país, à semelhança do que já havia ocorrido em 1935. Faz-se bastante lógica a 

compreensão de que a concepção da escola como “um instrumento quase revolucionário”, a 

que este se referia em seus escritos, nada tem a ver com a ideologia comunista em si, como 

Anísio argumentou diversas vezes em sua defesa, e, sim, com a formação intelectual e integral 

dos alunos, pois:  

 

[...] em uma sociedade, como a nossa, a escola pública é, naturalmente, um 

instrumento quase revolucionário de expansão educacional [...] temos grande 

possibilidade de instituir uma escola pública mais livre de preconceitos, da rotina, do 

dogma que a escola particular (TEIXEIRA, 1959, p. 292). 

 

Na opinião da Igreja Católica e de sua legião de seguidores leigos, no entanto, mesmo 

o emprego de alguns termos nos textos de Anísio Teixeira, tais como no trecho destacado 

acima, eram postos em dúvida. Para eles, a simples menção a palavras como “preconceito” ou 

“dogma” representava indícios de que estaria em curso a imposição de um direcionamento 
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comunista ao ensino brasileiro. Tais frases eram então deslocadas do contexto visando expor 

seu autor. A formação intelectual integral dos alunos, “mais livre de preconceitos”, que só 

seria possível num ambiente de ensino público, gratuito e laico, configurava-se em um grande 

risco para a renovação da fé cristã, por ser considerado como o primeiro passo para o 

“materialismo”. Como sinaliza Esquinsani (2006), para Dom Vicente Scherer: 

 

[...] o ateísmo também entre nós conta com apóstolos e evangelistas, que espalham o 

joio (da falsa doutrina) em meio ao trigo (católico), querendo assim referir-se a um 

grupo poderoso que, instalado no Ministério da Educação e Cultura do Rio de 

Janeiro, está promovendo não só o laicismo do ensino, mas também a laicização e o 

materialismo da vida (SCHERER, 1958, p. 65 apud ESQUINSANI, 2006, p. 29).   

 

 

Não por acaso, a professora e advogada Dalva Matos
74

, uma das representantes da 

Ação Católica na Bahia, em meados dos anos 1950, usará uma justificativa bastante 

semelhante à do arcebispo Dom Vicente Scherer contra as ideias de Anísio Teixeira – qual 

seja a propagação entre os estudantes do Colégio Central de uma suposta inspiração 

materialista – em seu embate contra as Jogralescas. Este será o principal argumento do grupo 

de professores liderados por ela, ao se referir à heresia que teria sido cometida pelos 

integrantes do núcleo inicial da Geração Mapa, quando da teatralização do poema 

“Blasfêmia”, de autoria da poeta carioca Cecília Meireles – que, por sua vez, foi uma das 

signatárias, como já assinalado, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932.  

Nos deteremos com maior atenção no capítulo seguinte, intitulado A Revolução dos 

Moços, nesta polêmica regional que ganhou dimensão nacional, ao abordarmos a idealização, 

a organização e a execução das Jogralescas. Por ora, interessa-nos ressaltar aqui o contexto no 

qual este conflito se dá. O embate entre os alunos secundaristas e os professores do Central 

tem lugar num cenário mundial em que a juventude ganha relevância, ao ascender a uma 

categoria social distinta, composta por sujeitos que, por sua faixa etária, representam tanto o 

hedonismo quanto a possibilidade de renovação e desvio.  

Esta contenda acontece ainda em meio ao debate acirrado sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases, inaugurado em 1946 com a nova Constituição, e, em paralelo aos ataques frontais a 

Anísio Teixeira, orquestrados pela Igreja e pela Ação Católica, que se prolongam de 1956 a 

1958. Ademais, isto se dá num ambiente estudantil específico, o Colégio Estadual da Bahia, a 

primeira instituição pública, gratuita, laica e secundarista do país.  
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 Além da professora Dalva Matos, que fundaria no ano seguinte a Organização do Auxílio Fraterno (OAF) em 

terreno doado pela Igreja Católica, também assinam o Memorial os professores Cícero Bahia Pedreira Ferraz, 

José Maria da Costa Vargens e Raimundo Pereira, o que mostra que não se tratava de uma posição isolada   



83 
 
 

  

 

3.1.1 O Central   

 

A despeito de sua importância inequívoca na história da educação brasileira, a primeira 

instituição pública estadual de ensino secundário do país – criada por decreto e que entrou em 

funcionamento em 7 de setembro de 1837, com salas instaladas inicialmente no Convento dos 

Freis Agostinianos, no Largo da Palma – é um campo praticamente intocado pela pesquisa, 

muito embora ofereça diversas perspectivas de abordagem. Este vazio poderia ser preenchido 

na área dos estudos de gênero, por exemplo, enfocando o pioneirismo desta instituição, que 

inaugura em 1900 a adoção de turmas mistas no Brasil com a matrícula de quatro meninas 

entre os seus, cerca de 300, alunos regulares. 

Este aspecto da história do Colégio Estadual da Bahia, que ganhará esta denominação 

em 1942, no âmbito da reforma educacional promovida por Gustavo Capanema
75

, será 

especialmente importante na análise aqui pretendida. Como veremos adiante, uma das 

características peculiares desta Geração, e que a distingue, será a presença significativa de 

mulheres nas Jogralescas, como intérpretes, e nas páginas da revista Mapa, como autoras. Isto 

se dará, no viés aqui tomado, graças à convivência entre meninos e meninas no ambiente 

estudantil secundarista, possibilitada pela adoção das turmas mistas
76

.  

O fato deste projeto ter sido pensado e produzido nas salas e corredores de uma escola 

mista, em contraposição ao espaço urbano romantizado da boemia, território impróprio às 

“moças de família”, possibilitará a integração entre os gêneros em um processo criativo. 

Espaço compartilhado e seguro, o colégio permitirá às garotas o “exercício” da vocação 

artística longe da vigilância exercida pela família. Este é um dos fatores que particularizam a 

Geração Mapa, e de tal modo que o nome Jogralescas, um neologismo, foi abraçado 

singularmente por ser neutro, já que o natural seria Jogral, como explica João Carlos Teixeira 

Gomes (1997, p. 90): 

 

O nome do grupo causou dúvidas inicialmente, pois alguém ponderou que o 

feminino de jogral deveria ser jogralesa. Levando-se em conta, porém, que os 

intérpretes dos poemas eram moças e rapazes, optou-se por uma designação 

abrangente, que se referisse aos espetáculos como um todo, sem maiores 
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 Ministro da Educação e Saúde no governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945), promoveu 

no âmbito da educação um projeto cívico-pedagógico, celebrando convênios técnicos-profissionalizantes que 

deram origem ao Sesi e ao Senai. Teve assessores intelectuais como Mario de Andrade e Carlos Drummond de 

Andrade, entre outros. 
76

 A presença feminina na Geração Mapa será reforçada ao longo dos anos 1960, com a adesão de novas 

escritoras e poetas, a exemplo de Sonia Coutinho e Myriam Fraga. 
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considerações gramaticais. Nisto havia também uma atitude consciente do desafio 

aos padrões tradicionalistas da Bahia, muito ciosa do seu zelo purista no uso do 

idioma. 

 

Ainda em relação às lacunas sobre o Colégio Estadual da Bahia, consideramos que 

também mereceria especial atenção dos pesquisadores, desta vez na área da ciência da 

educação, as distintas adequações curriculares que esta instituição experimentou, entre as 

décadas de 1930 a 1960, em consonância com reformas de ensino diversas, promovidas em 

períodos políticos específicos, tendo em relevo a sua vocação sempre renovada para a 

educação pela arte – de acordo com Curvelo (2013, p. 153)
77

, a sua primeira grade, que 

oferecia 18 disciplinas obrigatórias, “iam de eloquência e poesia à aritmética”.  

 

A partir de 1942 recebeu a denominação de Colégio Estadual da Bahia. Como não 

conseguia atender à quantidade de vagas necessárias para os estudantes interessados, 

passou a estabelecer anexos em prédios distintos da sua sede, obtendo, a partir de 

1949, a denominação de Colégio Estadual da Bahia – Seção CENTRAL, com a qual 

ficou conhecido até os dias atuais (Colégio Central). Sendo o primeiro Colégio 

Secundário da Bahia, serviu de referência para os demais colégios implantados no 

estado [...] A proposta pedagógica deste Colégio também era inovadora, implantando 

em 1936 o curso complementar destinado às carreiras de Direito, Engenharia, 

Medicina e Odontologia. Embora abrigasse, na maioria do seu corpo discente, os 

filhos da elite da sociedade baiana, possibilitou que a Educação Pública de qualidade 

fosse oferecida para uma certa quantidade de estudantes afrodescendentes e pobres, 

marginalizados na sociedade da época (CURVELO, 2013, p. 153-154). 

 

Gostaríamos de sinalizar, como mais um possível tema de estudos, a resistência e a 

mobilização política que esta escola, e seu corpo docente e discente, representaram em, pelo 

menos, dois episódios históricos, quais sejam a Sabinada
78

 e o enfrentamento à Ditadura 

Militar
79

. Nesse contexto, pontuamos ainda a existência de uma lacuna relevante nas pesquisas 

sobre o Golpe de 1964 na Bahia, especificamente no que se refere ao campo da produção 

cultural durante aquele período. No que diz respeito ao Colégio Central, esta lacuna se faz 

mais sentida no tocante ao episódio da proibição de um espetáculo teatral que seria encenado 

no auditório da escola em 1966 por alunos ligados à seção baiana e secundarista do Partido 

Comunista Brasileiro.  
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 Disponível em: <https://artenaescola.org.br/uploads/monografias/danca_marilia_curvelo.pdf>. Acesso em: 10 

jan. 2018. 
78

 A Sabinada, em 1838, reuniu militares, profissionais de diversas áreas, professores e estudantes contra o 

governo regencial e suas imposições. O Colégio Central, então Liceu Provincial da Bahia, teve as aulas 

suspensas e os alunos se juntaram aos seus mestres nas manifestações. 
79

 Sobre o engajamento dos estudantes baianos na resistência ao Golpe de 1964, recomendamos a leitura do livro 

Ditadura Militar na Bahia: novos olhares, novos objetos, novos horizontes, de Grimaldo Carneiro Zachariadhes, 

publicado em 2009 pela Edufba. 

https://artenaescola.org.br/uploads/monografias/danca_marilia_curvelo.pdf
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Trata-se, como veremos adiante, de um evento único na história do país e que, a 

despeito de sua importância, resta esquecido pelos pesquisadores. Seria possível, por exemplo, 

traçarmos um paralelo entre este episódio e o das Jogralescas, que teve como cenário o mesmo 

ambiente estudantil nove anos antes. Criado no ano de 1964, e batizado como Grupo Amador 

de Teatro da Bahia (GATEB), este também será gestado no ambiente estudantil, entre as salas 

e corredores do Colégio Central, exatamente como aquele que produzira, em 1956, as 

teatralizações de poemas modernistas.  

No auditório do Central, o GATEB encenará peças de autores consagrados, a exemplo 

de Millôr Fernandes, sempre em desafio à censura, que se acirrará em 1966, quando da 

apresentação de sua primeira produção autoral, o espetáculo Aventuras e desventuras de um 

estudante, criada pelo então estudante Carlos Sarno. Como anota Ferreira (1982, p. 179):   

 
[...] com a finalidade de retratar as dificuldades de acesso à educação pelos 

estudantes de origem popular, as deficiências do ensino ministrado aos mesmos, bem 

como a interdição das atividades organizativas dos estudantes dentro da escola, 

expressa na proibição do grêmio estudantil. No clima de obscurantismo cultural e 

obsessão com a segurança típicos do momento, a obra de Sarno foi estigmatizada 

como desafiadora da autoridade dos docentes e estímulo à indisciplina dos alunos, 

sendo proibida pela direção da escola. 
 

 A proibição da apresentação deste espetáculo teatral, no auditório do Central, terá 

forte repercussão negativa no meio estudantil baiano, congregando estudantes de vários 

colégios, públicos e particulares, e mesmo do meio universitário, que se juntarão aos alunos 

secundaristas em um movimento único. Tal mobilização, que rapidamente ganhará dimensão 

política nacional, defendia, como reivindicação principal, o retorno da liberdade de 

organização, que fora tolhida com a extinção dos grêmios estudantis pelo regime militar. Por 

conta deste incidente, “a capital baiana foi sacudida por vigorosas manifestações secundaristas 

entre os meses de maio, junho, julho e agosto de 1966, as quais, por sua vez, reprimidas a 

cassetete e patas de cavalos pelas autoridades” (FERREIRA, 1982, p. 97).  

Na visão de Carlos Sarno, autor do texto, esta peça teatral nunca encenada – “todas as 

tentativas, tanto no Colégio Central, como no Restaurante Universitário e no Mosteiro de São 

Bento foram reprimidas ou proibidas” – acabou por cumprir sua missão: 

 

[...] virou manifesto de uma geração inconformada, ingênua e forte, como tudo que 

vem do coração indignado [...] desse sentimento de liberdade que ninguém explica, 

mas todo mundo entende, como canta Cecília Meireles. Mais do que interpretar, 

vivemos uma peça, nossas aventuras, de onde muitos saíram para se engajar na luta 

contra a ditadura (SARNO, 2011, p. 150).  
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Assim como no caso da polêmica Dalva Matos versus Jogralescas, a repercussão da 

censura ao espetáculo teatral de Carlos Sarno estimulará o apoio e o posicionamento público 

do meio literário. Trinta e dois intelectuais baianos assinarão um manifesto favorável aos 

estudantes e à liberação da peça. Entre os signatários deste documento, anotamos os nomes de 

representantes de pelos menos duas gerações modernistas anteriores, então consagrados e em 

plena atividade: Jorge Amado e Walter da Silveira (da Academia dos Rebeldes, 1928) e Sante 

Scaldaferri e João Ubaldo Ribeiro (da Geração Mapa, 1955). 

Por conta da violenta repressão às manifestações estudantis na Bahia naquele período, 

a Igreja Católica – representada na figura do abade do Mosteiro de São Bento, Dom Timóteo 

Amoroso Anastácio – assumirá pela primeira vez a defesa dos estudantes, marcando posição 

contrária aos militares. Como registra Muniz Ferreira (1982, p. 12):   

 

[...] em apoio aos atos de oposição à repressão ditatorial, o abade do mosteiro de São 

Bento, Dom Timóteo Amoroso Anastácio, abriu as portas do mosteiro para acolher 

os estudantes perseguidos e ofereceu suas instalações para a representação da obra de 

Sarno. Em resposta, o mosteiro foi visitado pelo comandante da VI Região Militar, 

que recomendou a não apresentação do espetáculo naquele local de retiro e adoração 

sob o argumento de que isto seria inaceitável para as Forças Armadas, marcando 

assim o início do confronto e a acentuação das diferenças entre a Igreja e os maiorais 

do regime
80

. 

 

Por conta de episódios como esse, o Colégio Estadual da Bahia chegou a ser visto, ou 

melhor, mal visto, como um “ninho de comunistas”, como observa o jornalista Emiliano José 

(2017) em artigo publicado no portal de notícias Vermelho, destacando três ex-alunos do 

colégio nos anos 1930 – Carlos Marighella, Maurício Grabois e Mario Alves – como 

exemplos.  Mas este era também considerado um educandário público de excelência, de modo 

que ser aluno do Central, em meados dos anos 1950, significava fazer parte de uma elite, e as 

vagas em suas turmas costumavam ser bastante concorridas, como descreve João Carlos 

Teixeira Gomes (1997, p. 28) em Glauber Rocha, esse vulcão: 

 

O Central era, na década de 50, um dos melhores colégios de Salvador, integrante da 

rede de ensino público então de alta qualidade. Os pais dos alunos disputavam o 

privilégio de colocar seus filhos ali. Possuía um corpo de professores de excelente 

reputação, muitos deles figuras de realce na vida intelectual da cidade e com 

experiência de magistério universitário. Compunha-se não apenas de mestres 

tradicionais, mas de jovens em início de carreira, que aliavam à sua competência 

uma espontânea capacidade de se relacionar bem com os alunos, cujas atividades 

extracurriculares incentivavam [...] Era um modelo de colégio público que não 

voltaria a repetir-se no sistema educacional da Bahia 
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 Em consequência deste conflito, que marca o início da resistência estudantil à Ditadura Militar na Bahia, 

Carlos Sarno acabará seguindo para o exílio na Alemanha. 
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De fato, mesmo em meados dos anos 1950, nenhum dos outros colégios secundaristas 

baianos, especialmente os particulares, reproduziam o modelo liberal e agregador adotado 

pelo Central. O Dois de Julho, por exemplo, seria comparado por Glauber Rocha ao ambiente 

estudantil vigiado e repressor que fora descrito por Raul Pompéia em O Ateneu, romance 

publicado originalmente em 1888 (TEIXEIRA GOMES, 1997). De orientação protestante, 

como a de sua família, aquela escola representou para ele um território em que não havia 

espaço para dar vazão a projetos artísticos e de perfil elitista, com o qual não se identificava.  

Em contraponto à experiência de Glauber na educação pública, Orlando Senna afirma 

não ter sentido, durante os estudos secundários no internato do Colégio Marista, ou estudando 

meio período no Antônio Vieira, ambos de orientação católica, a repercussão das ideias 

defendidas por Anísio Teixeira, que em sua opinião só ganhariam repercussão nos anos 1960.  

 

Na década de 1950 [...] essa etapa do aprendizado ainda estava ancorada na 

escolástica da primeira metade do século 20. Ou melhor, nos restos da escolástica 

que sobraram dos séculos anteriores. Em uma só palavra, no dogma. Não era um 

ambiente fértil para o desenvolvimento intelectual, era o contrário, repressor e 

inibidor. A reação só surgiu na década de 1960. Anísio Teixeira desenhou os 

caminhos do ensino público no Brasil na década de 1930 e, é claro, sua proposta 

(formação de seres humanos livres, impulsão do senso crítico) transformou a ideia e 

a prática da educação no Brasil. Mas demorou muito tempo para ser aplicada [...]
81

 

 

 

A colocação de Orlando Senna valida a percepção de sua experiência educacional em 

escolas particulares e de orientação católica, já que, entre 1947 e 1951, Anísio Teixeira 

assume pela segunda vez a gestão do sistema de ensino na Bahia, mas como secretário de 

Educação e Saúde, durante o Governo Octávio Mangabeira. Nesse período, ele propôs um 

sem-número de reformas, efetivando algumas delas, que sedimentariam o caminho para que 

fosse possível, como veremos, a implantação da Universidade da Bahia e, por consequência, o 

surgimento da Renascença Baiana. Para Rubim (2014, p. 10-11):  

 [...] à frente da Secretaria de Educação e Saúde, Anísio Teixeira desenvolveu um 

conjunto articulado e sistemático de iniciativas culturais que vão marcar a Bahia nos 

anos finais da década de 40 e no começo dos anos 50. Como esse momento é crucial 

para as transformações que instalam e começam a consolidar o Modernismo na 

Bahia, torna-se evidente [...] que a atuação de Anísio Teixeira foi fundamental, nesse 

período, para a superação da cultura “academicista”, então predominante [...] e a 

inauguração de outro horizonte na cultura baiana. Nessa perspectiva, é justo afirmar 

ser Anísio Teixeira o inaugurador das políticas culturais no Estado da Bahia, a 

exemplo do que fez Mario de Andrade, na década anterior, no Departamento de 

Cultura da Cidade de São Paulo 
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 Em depoimento para este trabalho, concedido via e-mail em 18 de maio de 2018. 
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Ademais, nesse período é implantado o ambicioso projeto do Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro, mais conhecido como Escola Parque e Escola Classe, que começaria a 

funcionar em 1950 no bairro da Liberdade, com uma concepção pedagógica inovadora e que 

seria reproduzida em vários estados brasileiros. Tratava-se de pôr em prática aquilo que ele 

mesmo batizara de Centro de Educação Popular, espaço de instrução primária gratuita e de 

tempo integral, harmonizando arte e ensino formal, com atenção à saúde – médicos, 

psicólogos e dentistas – e à nutrição dos alunos.  

Igual cuidado fora dedicado por ele à formação profissional dos docentes, selecionados 

em diversas áreas de ensino e submetidos a um processo de aperfeiçoamento que incluiu 

estágios em outros estados. Para este educador, “adquirir hábitos de observação, desenvolver a 

capacidade de imaginar e ter ideias” fazia tanto sentido quanto aprender os princípios da 

biologia ou da aritmética, pois de outro modo não se conquistaria a “habilitação para a ação 

inteligente” (1967, p. 252). Ao retomar a administração do sistema de ensino na Bahia, Anísio 

produz um primeiro relatório da situação encontrada no estado em 1946, cujo trecho 

reproduzimos abaixo para que seja possível, por contraste, perceber como as mudanças 

promovidas por ele contribuem para sedimentar a estrutura da educação pública em 1954: 

 

Os serviços de educação do Estado resumem-se em um corpo de professores 

primários aglomerados nas cidades ou dispersos pelas vilas e povoados, quase todos 

sem prédios, instalações e assistência técnica, moral ou mesmo administrativa, um 

corpo de professores secundários distribuídos por três ou quatro pavilhões de um 

único instituto secundário, e três institutos de formação do magistério primário, 

somente um com instalações materiais adequadas, mas lamentavelmente 

transformado numa confusa e congestionada escola secundária  (TEIXEIRA, 1947, 

não paginada)
82

. 

Na época, de acordo com dados contidos neste mesmo relatório, havia cerca de 10 mil 

alunos nas escolas primárias e apenas cinco mil no secundário em todo o estado, que ocupava 

então o penúltimo lugar no ranking nacional da educação. Para mudar este quadro, uma das 

primeiras providências deste educador foi tentar garantir a execução das diretrizes da 

educação e da cultura, já previstas na constituição estadual, de maneira que estas refletissem 

na prática algumas das propostas que defendia desde os anos 1930 e que previam que "a 

função de educação e ensino compete ao Estado e será exercida pelo Conselho Estadual de 

Educação e Cultura, órgão autônomo, financeira e administrativamente”. 
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 Textos disponíveis para consulta em: <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro7/anisio1.html>. Acesso em: 

20 fev. 2017. 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/livro7/anisio1.html
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A evolução educacional no Estado foi registada pelo Diário de Notícias. Em 1955, 

Salvador contava com 124 ginásios em um universo composto por 2.738 estabelecimentos de 

ensino secundário em todo o país, figurando em segundo lugar, emparelhado com 

Pernambuco e atrás apenas do Rio de Janeiro, que possuía então 166 instituições dedicadas ao 

ensino intermediário. Segundo dados do IBGE, exatos 85.664 alunos haviam concluído o 

ensino médio naquele ano, um aumento de 13, 6%, que representava mais de 10 mil 

estudantes.    

Anísio apresentou a Octávio Mangabeira, em 1948, o anteprojeto da Lei Orgânica de 

Educação e Cultura do Estado da Bahia, que reunia 94 artigos. Este documento sinalizava 

sobretudo o posicionamento político do estado diante da situação do sistema de ensino no 

país. Por um lado, poderia ser interpretado como uma reação às discussões sobre a Lei de 

Diretrizes e Bases, que só seria regulamentada em 1961. Por outro, como forma de assegurar a 

mudança efetiva a partir do contingenciamento de recursos e da profissionalização do 

exercício do magistério. A Assembleia Legislativa, no entanto, não aprovou a Lei 

Complementar.         

Uma das razões da não-aprovação, na perspectiva de alguns pesquisadores, seria o 

caráter demasiadamente político e experimental do anteprojeto apresentado, já que, como 

vimos até aqui, a questão educacional brasileira sempre esteve submetida à flutuação de 

interferências eleitorais e religiosas, não sendo exatamente uma novidade que os interessados 

em votos e em catequese legislassem em prol de um ensino neutro e apolítico. Na contramão 

deste desejo, talvez ingenuamente, Anísio Teixeira declara, na Exposição de Motivos, que:  

 

Longe vai, com efeito, a fase do desenvolvimento democrático em que se supunha 

que a escola devia ser neutra e apolítica. Desafiados pela própria evolução das 

instituições democráticas, precisamos fortalecer aqui e podar e restringir ali, pois 

aprendemos – e a que preço! – que a democracia não se realiza por si mesma, mas é 

um produto da vontade organizada e de um propósito lúcido para a conquista dos 

seus objetivos [...]. Dentre as instituições a fortalecer em sua luta pela eficácia está, 

mais que qualquer outra, a escola (TEIXEIRA, 1947, não paginado).   

 

Teimosamente, em 1950, ele encaminha o anteprojeto da Lei Sobre o Ensino Médio, a 

Formação do Magistério Elementar e a Reorganização do Departamento de Educação e 

Cultura, com 88 artigos, experimentando mais uma vez o silêncio da Assembleia Legislativa 

até o término do governo Octávio Mangabeira. A despeito destas derrotas, no entanto, há uma 

significativa evolução quantitativa e qualitativa no ensino estadual durante a sua gestão. A 

média de alunos matriculados no primário salta em três anos de 33 para 63%, como registra 

ABREU (1960). Também durante sua gestão são ampliados, criados e reformados os prédios 
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escolares, na capital e em várias cidades do interior, num processo que ainda hoje é tido como 

modelo no país, especialmente o já citado Centro Educacional Carneiro Ribeiro.    

No ensino secundário, entre os anos de 1948 e 1950, registra-se o crescimento de cerca 

de 30% das matrículas na rede estadual de ensino, além da dilatação do número de bolsas 

concedidas às escolas particulares. O significativo aumento na oferta de vagas nos colégios 

públicos relaciona-se diretamente à abertura de ginásios na capital e no interior, dentro do 

projeto dos Centros Regionais de Educação, que previa a divisão do estado em dez áreas de 

atuação educacional, tendo Salvador como a maior delas. Ainda de acordo com Abreu (1960), 

data deste período a instalação do pavilhão-anfiteatro de química, bem como de laboratórios e 

de uma sala de professores no Colégio Estadual da Bahia.  

Anísio também será responsável pela ampliação do alcance e da renovação do status 

desta instituição de ensino, que fora escolhida sede da gestão administrativa de toda a rede 

escolar estadual. Deste modo, para desafogar a sua sede física e atender à demanda de 

Salvador e das cidades do Recôncavo, o Colégio Estadual da Bahia é desdobrado em seções 

ginasiais, a serem criadas em vários bairros da cidade, sendo a maior delas, e a mais ativa 

politicamente, a instalada em Nazaré, que passa a ser conhecida como Seção Central. Nesse 

sentido, como observa o pesquisador Nivaldo Vieira de Andrade Júnior (2014, p. 47): 

 

Anísio decidira que o primeiro e maior dos dez Centros Regionais de Educação 

estaria instalado em Salvador, para atender às demandas da Capital e dos municípios 

do Recôncavo Baiano. Frente à impossibilidade de ampliação significativa da área 

construída do Colégio da Bahia, situado em um trecho urbano consolidado e 

densamente ocupado, e visando à descentralização, no território da Capital Baiana, 

da demanda de Salvador e do Recôncavo, o Colégio da Bahia deveria desdobrar-se 

em ginásios de bairros. Era prevista a criação de seções ginasiais nos bairros de 

Nazaré, Liberdade, Itapagipe, Brotas e Garcia [...]. Toda a gestão da rede ficaria 

centralizada no Colégio da Bahia, que agendaria provas, expediria certificados de 

conclusão de curso e efetuaria matrículas e transferências das diversas seções de 

bairro e, por essas razões, passou a se denominar Colégio Central da Bahia. 

 

 

 Ao deixar o cargo, com o término do Governo Octávio Mangabeira, em 1951, Anísio 

Teixeira irá para o Ministério da Educação e Cultura, onde permanecerá até 1964. Sobre este 

período, escreve o pesquisador Fernando César Ferreira Gouvêa (2010, p.2):  

 

Anísio foi acumulando cargos e incumbências que o colocaram num papel de 

destaque face às políticas públicas educacionais no período em tela. A saber, 

secretário-geral da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

(CAPES, 1951); diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP, 1952) 

e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE, 1955). As três 

instituições eram responsáveis pela gestão de cerca de 80% do orçamento do 

Ministério da Educação e Cultura. 
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Neste percurso, observamos que Anísio Teixeira será exilado da vida pública em duas 

ocasiões, ambas ocorridas durante regimes de exceção, quais sejam o Estado Novo e a 

Ditadura Militar. Na primeira delas, tornou-se por quase dez anos um bem-sucedido 

exportador de manganês no interior do estado. Na última, viajará aos Estados Unidos, em 

1965, convidado a lecionar em universidades norte-americanas. Antes do golpe, porém, o 

educador baiano será chamado por Juscelino Kubistchek para organizar o plano educacional 

de Brasília, como diretor-geral do INEP, e conselheiro de Darcy Ribeiro na criação da 

Universidade de Brasília. Para o biógrafo deste educador, João Augusto de Lima Rocha 

(2017, não paginado), em entrevista ao portal oficial da UnB, “o maior projeto da 

intelectualidade brasileira”. 

 

Figura 9 – Discurso de inauguração da UNB (1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEDOC Arquivo UNB. 

 

Mais uma vez, por conta da criação da UnB, o educador baiano se verá às voltas com a 

resistência da Igreja Católica e da Companhia de Jesus, que havia pleiteado ao presidente a 

criação de uma universidade jesuítica em Brasília. Neste episódio, no entanto, não estará na 

linha de frente. De acordo com o relato de Darcy Ribeiro, registrado em 1995, foi necessário 

que Darcy assumisse pessoalmente a negociação com a Ordem Dominicana e seu principal 

representante no Brasil, o Frei Matheus Rocha, argumentando que:   
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[...] o Brasil tinha oito universidades católicas, quatro delas pontifícias, que 

formavam milhares de farmacêuticos e dentistas, mas não formavam nenhum 

teólogo. Propus entregar aos dominicanos a criação de um Instituto de Teologia 

Católica dentro da Universidade de Brasília. Seria um ato revolucionário, porque a 

teologia, expulsa das universidades públicas desde a Revolução Francesa, a elas 

voltariam, justamente na mais moderna universidade que se estava criando naqueles 

anos. Houve reações adversas à minha iniciativa, inclusive a de um eminente 

cientista, que me acusava de trair a tradição laicista da educação (RIBEIRO, 1995).
83 

 

 

A tradição laicista da educação, a que se refere Darcy Ribeiro (1995), configura-se no 

caso brasileiro como central na longa contenda entre a Igreja Católica e os educadores liberais, 

já que as missões jesuíticas tomaram para si a incumbência educacional em moldes próprios 

desde o Brasil Colônia. Ao examinar os primórdios da inserção do livro no país, a 

pesquisadora Flávia Goulart Mota Garcia Rosa (2009, p. 80) ressalta esta centralidade: 

 

Em 1551, o padre Manoel da Nóbrega, atendendo orientação da Corte portuguesa, 

fundou o Colégio dos Jesuítas, nos moldes de Lisboa, conhecido como Colégio do 

Terreiro de Jesus, em função da sua localização. Em 1556, tornou-se a principal 

escola da Colônia dotada de cursos elevados e influenciada pela estrutura da 

Universidade medieval, englobava o curso elementar, os estudos humanísticos, 

filosóficos e teológicos. No final do século XVI, os jesuítas já tinham em Salvador 

montada uma biblioteca “[...] em sala especial do seu colégio” (MORAES, 2006, p. 

7) e um acervo de nível universitário, abrangendo várias áreas do conhecimento. 

Desde o início das suas atividades, havia a intenção, por parte dos jesuítas, de 

transformar o Colégio em Universidade, mas foram expulsos do Brasil pelo Marquês 

de Pombal por razões políticas, em 1759.   

 

3.1.2 De onde se avista o nunca 

 

A UnB foi inaugurada em 1962, em 21 de abril, data em que a capital federal 

completava dois anos de fundação. Em 9 de abril de 1964, Anísio Teixeira seria demitido da 

reitoria, assumindo em seu lugar o professor de medicina veterinária Zeferino Ferraz, da USP. 

Após o golpe, o campus da universidade foi alvo de quatro invasões pelo exército
84

, nas quais 

alunos foram presos e professores, demitidos. Em 1965, em solidariedade aos colegas 

perseguidos, 223 dos 305 docentes pediram demissão. Entre eles, a professora do Instituto de 

Letras, Júlia Conceição Fonseca Santos, ex-aluna do Central e uma das contistas que estreara 

no primeiro número da revista Mapa, editado por Fernando da Rocha Peres.  
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 Texto escrito em 1995. Originalmente publicado no site da "Fundação Darcy Ribeiro". Disponível em 

<http://www.fd.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=538:o-nascimento-da-unb-por-darcy-

ribeiro&catid=82&lang=pt&Itemid=319>. Acesso em 20 fev. 2018. 
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 Além da invasão de 9 de abril de 1964, ocorreram outras três: em 1965, 1968 e 1977. Sobre estes conflitos 

indicamos a leitura de A universidade interrompida: Brasília 1964-1965, de Roberto A. Salmeron, publicado pela 

editora UnB em 1998.  

http://www.fundar.org.br/darcy_educa_unb_txtdarcyfull.htm
http://www.fd.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=538:o-nascimento-da-unb-por-darcy-ribeiro&catid=82&lang=pt&Itemid=319
http://www.fd.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=538:o-nascimento-da-unb-por-darcy-ribeiro&catid=82&lang=pt&Itemid=319
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Por conta deste episódio, esta intelectual baiana – autora de um importante estudo 

sobre a obra de Guimarães Rosa – será incluída na lista de professores universitários 

perseguidos pela Ditadura Militar. Em novembro de 1965, a prisão de Glauber Rocha fará 

com que a Geração Mapa também seja alvo da vigilância das forças de repressão, tendo suas 

atividades na Bahia registradas como suspeitas em um relatório confidencial do Serviço 

Nacional de Informação (SNI), cujo conteúdo só foi revelado publicamente em 2014. Este 

documento
85

, produzido pelo Ministério da Aeronáutica, classifica Mapa como “um grupo de 

universitários e pré-universitários subversivos”. 

 

 

Figura 10 – Relatório sobre Glauber Rocha (1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dossiê Militar do Serviço Nacional de Investigação (SNI). 

 

Glauber Rocha foi detido pelos militares quando participava de uma manifestação 

organizada pelo escritor Antônio Callado, durante uma conferência da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Juntamente com outros 
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 Este relatório foi entregue à família de Glauber Rocha em agosto de 2014, por ocasião das comemorações dos 

50 anos do filme Deus e o diabo na terra do sol. 
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intelectuais, ele teria vaiado o Marechal Castelo Branco. O episódio ganhou repercussão 

internacional e ficou conhecido como “Os oito do Glória”
86

. François Truffaut, Jean-Luc 

Godard e Alain Resnais, entre outros grandes nomes do cinema mundial, assinaram um 

telegrama de protesto contra a prisão, que foi enviado ao governo brasileiro e apressou a 

libertação do cineasta. 

Preso durante um mês numa cela do Quartel do 1° Exército, alguns de seus biógrafos 

afirmam que ele teria feito ali um dos tratamentos do roteiro de Terra em Transe. Por sua 

importância documental, transcrevemos abaixo um breve trecho do registro do SNI. 

 

[...] integrou, entre 1957 e 1961, o grupo chamado “Mapa”, conjunto de estudantes 

de nível universitário e pré-universitário, em Salvador/BA, que chegou a editar uma 

revista de assuntos culturais. O grupo chefiou vários movimentos políticos, contra o 

reitor Edgard Santos e o então governador Juracy Magalhães (RELATÓRIO do 

SNI, 1971). 

 

No texto são citados Noênio Spínola, Paulo Gil Soares, Helena Ignez, Geraldo Sarno e 

Olney São Paulo como sendo “da esquerda”. Ora, a despeito da capacidade de mobilização de 

seu núcleo criativo, consideramos descabido pensar esta geração como uma “célula terrorista”, 

no comando de movimentos políticos contra o reitor da Universidade da Bahia ou o Governo 

do Estado. Como podemos inferir através dos depoimentos a este trabalho, a independência 

política foi um dos princípios deste grupo, embora os primeiros números da revista Mapa 

estejam vinculados à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ABES
87

.  

Ademais, o projeto estético que a Geração defendia, como sinaliza Orlando Senna no 

já citado relato sobre seu primeiro encontro com Glauber, foi desde sempre o da revolução 

pela arte. Neste aspecto, “vencer a província na província” pode ser entendido no contexto das 

ações de ocupação criativa promovidas por intermédio de espaços de legitimação, como um 

modo de consolidar a renovação modernista iniciada em 1928 em um cenário ainda resistente 

ao novo. Claro que, nesta perspectiva, não se pode ignorar as aproximações e embates 

promovidos por Glauber Rocha – na visão do crítico de cinema André Setaro, em artigo 

publicado no site Terra Magazine (2011), “aquele que gostava de jogar vatapá no ventilador”.  

                                                           
86

 Este nome refere-se ao número de ativistas presos no Hotel Glória. Além de Glauber Rocha, Antônio Callado, 

Carlos Heitor Cony, Thiago de Mello, Jaime de Azevedo Rodrigues, Flavio Rangel, Joaquim Pedro de Andrade e 

Mário Carneiro. 
87

 A seção baiana da ABES, ligada ao PC do B, colaborou com a edição da revista e consta como endereço dos 

dois primeiros números de Mapa. Este teria sido um apoio, de acordo com Fernando da Rocha Peres, 

desvinculado de qualquer filiação político-partidária do grupo. 
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Em relação ao governador da Bahia, localizamos apenas uma citação feita por Glauber 

Rocha nas páginas do Diário de Notícias, no artigo “Inconsistência & inconsequência da atual 

cultura baiana”, publicado em 5 de fevereiro de 1961 e, ainda assim, nada que possa ser 

considerado como motivador de “movimentos políticos”, muito ao contrário. Para o 

pesquisador Hélton Santos Gomes (2016, p. 28), este cineasta “desempenhou o papel de 

mobilizador cultural e simpatizante do plano de governo de Juracy Magalhães”.    

3.2 ANÍSIO E A RENASCENÇA BAIANA 

 

Para Groba (2012), Anísio Teixeira foi o responsável pela materialização do discurso 

político de Octávio Mangabeira na resolução do “enigma baiano”, pelo menos no que diz 

respeito à renovação das bases educacionais do estado. Mas esta perspectiva, por sua 

localidade, seria insuficiente para dar conta da dimensão do projeto anisiano e do seu alcance, 

que antecede e ultrapassa o período em que Anísio esteve à frente da Secretaria de Educação e 

Saúde da Bahia, entre 1947 e 1950. Tal avaliação não invalida, porém, o fato de que, durante 

sua gestão, as portas estivessem abertas aos modernos, como explica este pesquisador 

 

Era possível ver a presença dos integrantes de Caderno da Bahia nas ações e 

atividades promovidas pela secretaria de Educação e Saúde, seja enquanto 

prestadores de serviço, como nos painéis da Escola Parque, seja enquanto apoiadores 

em eventos culturais, servindo como articuladores, como no I Salão Bahiano de 

Belas Artes, em 1949 (GROBA, 2012, p. 109). 

 

Em depoimento a Groba (2012), o professor Luís Henrique Dias Tavares (2012) 

reforça a importância de Anísio, especialmente no que diz respeito ao incentivo às artes 

plásticas, descolando-o da figura de simples executor de ações governamentais, aproximando-

o da imagem do articulador, mais aos moldes do que pensa Miguez (2002). Na opinião de 

Rubim (2014, p. 10), algumas decisões de Anísio denunciam esta disposição modernista: 

 

A escolha de jovens artistas baianos modernistas para trabalhar os painéis de seu 

projeto mais emblemático demonstra seu vínculo umbilical com a cultura e a arte 

moderna. O gesto manifesta coragem, ao optar por jovens artistas quase 

desconhecidos em um ambiente no qual o modernismo cultural ainda não havia se 

instalado, apesar de a Semana de Arte Moderna de 22 já ter acontecido há mais de 20 

anos. Conservadora, a Bahia resistiu ao modernismo cultural até quase o final dos 

anos 40. Só a partir de então, através de muitas lutas, o modernismo cultural 

conseguiu se consolidar na Bahia. Anísio Teixeira, à frente da Secretaria Estadual de 

Educação e Saúde, órgão que englobava a cultura, ocupou lugar de destaque nesse 

enfrentamento. O ato de encomendar murais aos jovens artistas expressa o 

reconhecimento oficial do Modernismo. Significa uma tomada de posição do Estado 

ao lado do modernismo contra posturas culturais conservadoras vigentes na época.  

Tal postura dá uma força e uma visibilidade inéditas ao modernismo nas terras 

baianas. Não por acaso esses painéis se tornaram marcos expressivos desse processo 

na Bahia. 
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Ademais, basta um breve exame das propostas deste educador para a criação da 

Universidade do Distrito Federal, e suas ideias sobre como deveria ser uma instituição de 

ensino superior, mostra que Universidade da Bahia correspondia com exatidão àquilo que este 

imaginara. Na concepção anisiana, o ensino deveria estar inserido na sociedade do modo mais 

produtivo possível, fosse pela pesquisa ou pela extensão, tendo como uma de suas funções 

basilares a produção e a reprodução contínua da cultura. Justamente na defesa de seu projeto 

universitário, em duas ocasiões, Anísio Teixeira foi banido da vida pública.  A primeira delas 

quando da tentativa de criação da Universidade do Distrito Federal em 1935, perseguido pelo 

governo de Getúlio Vargas. Em A Universidade no século XXI: para uma universidade nova, 

Boaventura de Sousa Santos  (2008, p.131 ) descreve esta aventura: 

 

Aproveitando sua breve passagem como Secretário de Educação do Distrito Federal, 

em 1934, Anísio Teixeira convocou os maiores nomes da cultura nacional da época 

para montar a Universidade do Distrito Federal. Esse grupo era uma espécie de 

seleção brasileira dos intelectuais daquele tempo. Villa-Lobos era o líder acadêmico 

na música, Cândido Portinari na pintura, Gilberto Freire na Antropologia, Josué de 

Castro na Sociologia, Sérgio Buarque de Holanda na História, Mário de Andrade no 

Folclore, Jorge de Lima na Literatura, Oscar Niemeyer na Arquitetura, e outros 

nomes ilustres; o reitor era Afrânio Peixoto. Anísio Teixeira desafiou-os a pensar 

sobre como aplicar os princípios da Educação Democrática no ensino universitário. 

Eles formularam e implantaram um novo modelo de universidade, durante um 

período inegavelmente rico, no qual muitas ideias se concretizaram. Dessa iniciativa 

resultou um projeto tão avançado que provocou imediatos incômodos políticos: 

acusado de socialista, perseguido e ameaçado de prisão, Anísio foi exonerado e 

refugiou-se no interior da Bahia. 

 

A experiência de Anísio em Brasília não será a primeira a ser freada bruscamente por 

um golpe
88

. Em 1935, quando diretor-geral do Departamento de Instrução do Distrito Federal, 

ele também participará da elaboração da Universidade do Distrito Federal, UDF, cuja 

existência duraria menos de quatro anos e que “em termos de projeto, merece destaque a 

dimensão cultural que lhe é atribuída” (FÁVERO, 2008, p. 163). Ainda de acordo com esta 

pesquisadora, tanto a criação da Universidade de São Paulo, USP, em 1934, quanto a da UDF 

marcam posições divergentes em relação ao modelo previsto no Estatuto das Universidades 

Brasileiras, promulgado em 1931, que colocava ênfase na capacitação para o trabalho e na 

formação das elites, em consonância com uma proposta nacionalista.  

                                                           
88

 Em novembro de 1935, acirra-se a tensão entre a Aliança Nacional Libertadora e o Governo Vargas, com a 

prisão de Luís Carlos Prestes. Aproveitando-se deste cenário de caça aos comunistas, a Igreja fará pressão pela 

demissão de Anísio Teixeira, que será afastado do INEP e da UDF, que passará a ter como reitor Alceu Amoroso 

Lima, um dos nomes fortes da Ação Católica no Brasil. Estes eventos antecedem o Estado Novo, que será 

decretado em 1937. Dois anos depois do golpe, a UDF será extinta. 
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Reproduzimos abaixo trecho do discurso de Anísio na inauguração da UDF, para que 

possamos perceber a semelhança de sua concepção com a da Universidade da Bahia, que seria 

criada em 1946 e contribuiria para o reordenamento do cenário cultural baiano nos anos 1960: 

 

[...] Em países de tradição universitária, a cultura une, socializa e coordena o 

pensamento e a ação. No Brasil, a cultura isola, diferencia, separa. E isso, por quê? 

Porque os processos para adquiri-la são tão pessoais e tão diversos, e os esforços 

para desenvolvê-la, tão hostilizados e tão difíceis, que o homem culto, à medida que 

se cultiva, mais se desenraíza, mais se afasta do meio comum, e mais afirma-se nos 

exclusivismos e particularismos de sua luta pessoal pelo saber (TEIXEIRA, 1998, p. 

40 apud FÁVERO, 2008, p. 165-166). 

 

 

Para Rubim (2014), há um costumeiro equívoco de percepção quando se fala na 

Renascença Baiana centralizando seu caráter inovador e cultural apenas na figura de Edgard 

Santos, que foi reitor da Universidade da Bahia entre os anos de 1946 e 1961. Além de 

considerar a conjuntura econômica e política específica, que favoreceu o desenvolvimento 

desta universidade nos moldes em que este se deu – com a instalação das primeiras escolas de 

dança, música e teatro –, este pesquisador sugere que sejam consideradas as articulações 

promovidas por Anísio Teixeira, principalmente a partir de sua segunda gestão à frente da 

educação na Bahia e, em seguida, ocupando funções importantes em órgãos do MEC. 

Nesta interessante análise – em consonância com a de Miguez (2002), que sinalizava à 

época uma pouco estudada revolução anisiana –, o pesquisador pontua que esta “não se reduz 

à conexão entre educação e cultura, por mais importante e vital que ela tenha sido para ele [...] 

vai muito além”. Na visão de Rubim (2014), este educador teria aderido ao Modernismo, e se 

aliado aos artistas plásticos e escritores, numa perspectiva, quer seja de modo consciente ou 

não, aproximada à concepção de Antônio Candido (1967), qual seja a de que o modernismo 

não foi apenas um movimento artístico, mas um reflexo da modernização do pensamento 

social.  

Esta adesão de Anísio ao Modernismo será traduzida em ações diversas, dentre as 

quais destacam-se a aquisição dos já citados painéis modernistas da Escola Parque –  

assinados por Carlos Bastos e Mario Cravo Jr, entre outros –, as bolsas concedidas pelo 

Estado para a fixação em Salvador de artistas estrangeiros, o apoio significativo ao Clube de 

Cinema da Bahia, dirigido por Walter da Silveira – que teria papel fundamental na formação 

cinematográfica de Glauber Rocha e de outros cineastas baianos – e, por fim, com capital 

importância, a criação da Fundação Baiana Para o Desenvolvimento das Ciências em 1950.  

Será, portanto, no cenário da revolução anisiana que se dará o advento das Jogralescas 

do Colégio Central e, mais adiante, o já citado “nascimento da juventude universitária”, a que 
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se refere Glauber Rocha. Neste ponto, gostaríamos de citar brevemente duas análises que 

emprestam aportes originais a algumas das questões abordadas. A primeira é a de André Luís 

Mattedi Dias (2005), que propõe uma releitura da Renascença Baiana sob a ótica da 

manutenção das lideranças oligárquicas da Bahia, alijadas do poder a partir da Revolução de 

1930. Nesta perspectiva, a renovação cultural promovida por Edgard Santos e Anísio Teixeira 

estaria a serviço do projeto político da Concentração Autonomista da Bahia
89

. 

Sob este ponto de vista, tratava-se não de uma Renascença Baiana, no sentido apenas 

positivo que costumeiramente se dá a este processo, mas de um “projeto regionalista de 

modernização conservadora”, posto em prática com a chegada de um dos líderes da 

Concentração Autonomista, Octávio Mangabeira, ao poder. Para Dias (2005, não paginado): 

 

 [...] ainda falta encontrar o lugar das manifestações artísticas patrocinadas pelos 

reitor Edgard Santos na obra polifônica entoada pelos diversos grupos de atores 

baianos do período, que tinham em comum a reverência a um mesmo conjunto 

inicial de motivos temáticos − a autonomia, o desenvolvimento, a democracia, o 

liberalismo e o progresso da Bahia, mas se afastavam em arranjos dissonantes, em 

harmonias incompatíveis, tão logo suas lideranças entravam em disputa pelos papeis 

protagonistas e ensaiavam seus solos entrechocantes. 

 

Outra abordagem interessante sobre este período, e que usa angulação semelhante à 

deste trabalho, é o artigo escrito pelos pesquisadores Glauber Brito Matos Lacerda e Milene 

de Cássia Silveira Gusmão (2009). No texto, intitulado “O capital cultural no cursus de 

Glauber Rocha”, estes dois autores examinam a trajetória intelectual de Glauber à luz de sua 

formação educacional, partindo da biografia escrita por João Carlos Teixeira Gomes e dos 

conceitos de Pierre Bourdieu, notadamente o de capital cultural – do qual também lançaremos 

mão no capítulo seguinte. Para Bourdieu (1979, p. 2), o capital cultural:     

 

[...] pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou seja, sob a forma de 

disposições duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens 

culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem 

indícios ou a realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, 

etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso 

colocar à parte porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela 

confere ao capital cultural – de que são, supostamente, a garantia – propriedades 

inteiramente originais.  

 

3.2.1 Cultura de Universidade 

                                                           
89

 A concentração autonomista seria, de acordo com este Mattedi Dias (2005) uma facção política baiana. Até o 

ano de 1937, existiu um partido político de oposição à Revolução de 1930 e ao Governo Vargas com este nome, 

liderado por Octávio Mangabeira e extinto por decreto ao ser instituído o Estado Novo.  
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Em Temas sobre a organização dos intelectuais no Brasil, a historiadora Maria Alice 

Rezende Carvalho (2007) anota a existência de três esferas organizacionais distintas, que 

podem ser observadas a partir da institucionalização da intelectualidade brasileira no processo 

que marca a modernização do país desde o século 19. A primeira teria sido a era das 

academias e institutos, que congregavam os letrados durante o império sob o jugo do governo 

colonial, em um modelo importado da Europa. Alguns cursos universitários já existiam no 

Brasil desde a chegada da corte portuguesa, em 1808, com as primeiras instituições instaladas 

na Bahia e no Rio de Janeiro – cátedras de anatomia –, mas estes eram espaços dedicados 

muito mais à convivência da elite que ao exercício do pensamento. 

A universidade brasileira só começa a se expandir de fato a partir de 1827, sob o signo 

do pensamento imperial europeu, com a implantação de faculdades de direito em Olinda, 

transferida depois para Recife, e em São Paulo, que finalmente começarão a formar bacharéis 

em solo colonial. Até então, estes eram formados principalmente na Universidade de Coimbra. 

Como explica Maria de Lourdes de Albuquerque Fávero (2006), a Coroa Portuguesa negara 

aos jesuítas a construção da primeira universidade da Colônia, ainda no século XVI, e os 

alunos dos colégios jesuítas passaram a ser enviados a Portugal para completar os estudos.  

Também será marcante, na formação das elites da época, a criação da Real Academia 

Militar no Rio de Janeiro em 1810. A prática intelectual no Brasil era vista então como 

vocação pública, mas em uma perspectiva política centralizadora, que organizava os 

intelectuais em torno do poder e validava o conhecimento profissional, antes exercido por 

rábulas, curandeiros e mestres de obras, institucionalizando mecanismos de distinção. A 

República Velha, período que vai de 1888 a 1930, teria herdado do período imperial a 

estrutura de uma intelectualidade organizada em três estratos credenciados ao debate e à 

crítica social: as academias e institutos, a universidade, ainda sem o recurso da pesquisa, e os 

quadros funcionais do Estado Imperial, composto por bacharéis em direito e engenheiros 

militares.  

Com o fim do Império, a centralização monárquica cederá espaço à reorganização desses três 

estratos da inteligência nacional, agora submetidos a uma nova classe dirigente. A despeito da 

continuidade das academias e institutos, que encontrarão formas de sobrevivência no novo 

cenário, acentua-se a universidade como instância de legitimação da inteligência e de 

certificação das práticas profissionais. O Estado permanece ocupando lugar central, mas esta 

centralidade dar-se-á de outro modo, como uma espécie de “coordenador da reforma social”. 
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Deste modo, como explica Rezende Carvalho (2007, p.20), a produção do conhecimento no 

início do século 20 volta-se essencialmente para a sociedade e o mercado: 

 

Criatura da engrenagem político-cultural do Império, a inteligência brasileira ver-se-

á, então, imersa em uma nova forma de articulação entre Estado e sociedade: se o 

Império havia conferido destaque aos temas da política, da institucionalização dos 

mecanismos de poder e da ordenação do mundo público, a república voltar-se-á para 

a sociedade, para as relações mediadas pelo mercado e para os padrões de 

diferenciação social que operam na estruturação da ordem moderna. 

 

Como explica Rita de Cássia Aragão (2016, p.14), apenas no Governo Vargas, em 

1930, será criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), sinalizando uma 

primeira preocupação do Estado Brasileiro com esta área, ainda que o foco fosse de integração 

nacionalista, com ênfase na formação profissional e a educação das elites. No mesmo período, 

é elaborado o Plano Nacional de Educação, que prevê a supervisão do ensino em todos os 

níveis e a organização do ensino superior, em um primeiro esboço do que seriam as 

universidades brasileiras. A primeira delas ligada ao governo foi a Universidade do Rio de 

Janeiro (URJ), criada por decreto em 1920, congregando apenas três cursos – Direito e 

Medicina e a Escola de Engenharia, criadas no século XIX –, que assim como outras 

instituições de ensino superior enfrentaria dificuldade relacionadas ao contexto político.  

Com o fim da oligarquia, à perda progressiva do status financeiro, passou a 

corresponder a necessidade da conquista de status intelectual, que tanto poderia ser adquirido 

por meio de um curso universitário quanto através de uma trajetória literária bem-sucedida. 

Vale lembrar que, a partir dos anos 1920, a educação passou a mobilizar fortemente os 

intelectuais brasileiros, divididos em dois grupos. Um destes grupos era liderado pelo baiano 

Anísio Teixeira e contrapunha-se aos católicos leigos, defendendo a criação de um sistema 

nacional único, sob responsabilidade do governo federal. Tal período marca a criação da 

Academia Brasileira de Ciências, em 1922, e da Associação Brasileira de Educação, em 1924 

Em 1934, seria criada a Universidade de São Paulo (USP) e, na sequência, as 

universidades do Distrito Federal (UDF) e de Brasília (UNB), estas duas últimas tendo à 

frente Anísio Teixeira, que implantou, ao lado de Darcy Ribeiro, uma nova conformação ao 

ensino universitário, voltado para a pesquisa, a inventividade e a interação com a comunidade 

por meio da cultura. Da primeira, ele foi desligado por conta do Golpe de 1937, que instaurou 

o Estado Novo. Da segunda, pelo Golpe Militar, que o destituiu da função de reitor. Sobre esta 

última, em carta a Afrânio Peixoto (apud Viana Filho, 2008, p. 81), referia-se como “nossa 

filha”. 
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Assim como em seus planos de reforma do ensino primário e secundário que, tornado 

público e laico, poderia acolher diversas classes sociais e orientações religiosas, com ênfase na 

formação pela experiência individual, Anísio Teixeira (1968 apud Viana Filho, 2008, p.77) 

pensava uma Universidade Nova e dinâmica. Em depoimento na Câmara, em 1968, ele 

defendeu a sua concepção particular sobre este tema:   

 

Quando se fala que a Universidade deve passar à pesquisa, não significa que deva 

haver um acréscimo, isto é, que lhe devamos anexar mais tarefa e ela viraria 

Universidade de pesquisa. A Universidade será de pesquisa quando passar a 

formular a cultura que vai ensinar. A cultura humana tem de ser elaborada para ser 

ensinada 

 

A elaboração da cultura, para este mestre, dava-se em função da educação como força 

motriz no coração da experiência. Não seria apenas um acréscimo, assim como a pesquisa, 

mas parte integrante do ensino. Nessa perspectiva, a universidade teria que ser algo vivo, 

máquina ativa em prol do contemporâneo, pois, para Anísio Teixeira (1968 apud Lima Rocha, 

2008, p.48), “assim como a universidade da Idade Média elaborou a cultura da Idade Média,  

a universidade da Idade Moderna teve de elaborar a cultura moderna para ensiná-la [...] Ela 

tem de formular o conhecimento que vai ensinar, o qual não existe ainda”. 

Esta concepção anisiana da educação como função estruturante da cultura, seria, na 

visão de um de seus principais biógrafos, Lima Rocha (2008), um modo de atuação essencial 

no campo não só do modernismo, mas da própria renovação das letras e das artes, projeto que 

o conecta à Geração Mapa e à Renascença Baiana. Ao implantar as bases de uma escola 

pública universal, questiona Lima Rocha (2008, p.14), “[...] isto não teria o mesmo significado 

de uma política cultural orientada para a escola, e por, via indireta, direcionada a toda a 

sociedade?”. 

 

 

3.3 LIBERDADE NA ESTANTE   

 

Até meados dos anos 1950, a literatura baiana era um clube exclusivamente masculino. 

As suas reuniões costumavam começar sempre após a meia-noite, quando a sorveteria A 

Cubana fechava as portas e os “sócios” seguiam rumo aos pontos de encontro da 

intelectualidade, improvisados nos bares e cabarés do centro antigo da cidade, nos quais havia 

shows, bebidas e mulheres. Aquelas que frequentavam esses locais eram as chamadas cocotas 

ou moças “perdidas”; havia ainda as prostitutas europeias, polacas e francesas, vindas nas 

levas de imigrantes que chegavam ao Porto de Salvador e que eram exploradas por cafetões 
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argentinos
90

. Como descreve o escritor Carvalho Filho em depoimento a Ivia Alves, no livro 

Arco & Flecha, algumas “[...] tinham bom nível cultural. Uma até declamava Mallarmé”. 

Se o bom nível cultural não redimia as moças consideradas “de vida livre” perante a 

provinciana Cidade da Bahia, ao menos lhes garantia o enlevo devotado dos intelectuais no 

ambiente romantizado de espaços como o Cassino Tabaris – que também seria frequentado 

pelos rapazes da Geração Mapa. As meninas com quem se podia namorar transitavam longe 

dali, sob a vigilância cerrada dos parentes, em reuniões de família, celebrações religiosas na 

igreja e as atividades na escola, único local onde se permitia o convívio com o sexo oposto. 

Para Maria Lajolo e Regina Zilberman (2001), em A formação da leitura no Brasil, o início 

das atividades intelectuais da mulher coincide com o nascimento da modernidade. 

Como reforça Ivia Alves (2012), no ensaio Liberdade e interdição, o grande lema do 

Iluminismo, disseminado no século XIX, parece ter posto em evidência não apenas a 

igualdade, a liberdade e a fraternidade, mas a profunda diferença entre os sexos. Afinal, nada 

havia mudado de fato para as mulheres “desde o entreato entre as ideias de uma nova 

sociedade e a Revolução francesa”. Na realidade, segundo a autora ora citada, houve apenas 

um redesenho do feminino no século XIX, a partir da transição entre a Casa Grande e o 

Sobrado, e a intensificação da interação social entre as famílias. Para a historiadora Sandra 

Jatahy Pesavento (2006, p. 216): 

 

[...] o sobrado citadino permitiu à mulher uma vizinhança maior com a rua e com a 

vida porta afora. Não por acaso, isso se fez acompanhar da sua participação, mesmo 

que reduzida, no mundo da cultura – poesia, jornalismo, romance – ou a práticas 

mais ousadas que evidenciavam uma rebelião contra a tradicional dominação 

masculina. 

 

 

Assim, as mulheres do início do século seguinte se tornariam, de certo modo, herdeiras 

compulsórias de um estar no mundo burguês socialmente aceitável, forjado no período 

anterior e caracterizado em linhas gerais, como observa Perrot (apud ALVES, 2001), pelo 

retraimento em relação ao espaço público, pela constituição de um espaço familiar, pelo 

apreço ao privado e, sobretudo, pelo “superinvestimento do imaginário e simbólico masculino 

nas representações femininas”. Neste aspecto, ainda como ressalta Ivia Alves (2001) no artigo 

mencionado, o Brasil não estava de todo em descompasso, vide o relato contido em Um teto 

todo seu, livro da escritora inglesa Virginia Woolf, que foi lançado em primeira edição em 
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1928. 

Neste livro, que reúne conferências proferidas em faculdades exclusivamente 

femininas da Universidade de Cambridge – ainda não havia turmas mistas nos cursos 

universitários e até mesmo os currículos eram diferentes, direcionados especificamente para 

homens e para mulheres –, Virginia Woolf reflete sobre as circunstâncias opressivas que 

impedem a dedicação à literatura quando se é uma mulher em uma sociedade “organicamente” 

machista. 

 

Não é preciso ter grandes habilidades em psicologia para afirmar que qualquer garota 

muito talentosa que tenha tentado usar seu dom para a poesia teria sido tão impedida 

e inibida por outras pessoas, tão torturada e feita em pedaços por seus próprios 

instintos contrários, que deve ter perdido a saúde e a sanidade, com certeza 

(WOOLF, 1928, p. 62). 

 

Pierre Bourdieu (1998) considera que o machismo é naturalizado em operações que 

legitimam relações de dominação social e psicológica através de diferenças biológicas – 

tratando-se de um imaginário arbitrário imposto como real. Para este autor: 

 

Longe de as necessidades da reprodução biológica determinarem a organização 

simbólica da divisão social do trabalho e, progressivamente, de toda a ordem natural 

e social, é uma construção arbitrária do biológico, e particularmente do corpo, 

masculino e feminino, de seus usos e de suas funções, sobretudo na reprodução 

biológica, que dá um fundamento aparentemente natural à visão androcêntrica da 

divisão de trabalho sexual e da divisão sexual do trabalho e, a partir daí, de todo o 

cosmos. A força particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de ela acumular 

e condensar duas operações: ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a 

em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma construção social 

naturalizada (BOURDIEU, 2003, p. 33). 
 

Assim, não há de se estranhar o fato de que o sistema de turmas mistas nas escolas 

públicas só tenha sido adotado no Brasil em 1900, e pioneiramente no Colégio Estadual da 

Bahia, como já vimos, o polo criativo inicial da Geração Mapa. Naquele ano, foram 

matriculadas apenas quatro meninas. Criado em 1836, com o nome de Liceu Provincial da 

Bahia, esta permaneceria como única escola pública baiana até 1942. De acordo com a 

pesquisadora Deborah Kelman (2013), somente em 1927, seria contratada a primeira 

professora do Central, a educadora Hedyr Petier dos Santos Cajueiro. E, apenas em 1931, o 

tradicional Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, teria sua primeira aluna.   

O fato de meninos e meninas passarem a estudar juntos em sala de aula na escola 

pública representou um grande avanço na aceitação social das mulheres – até então excluídas, 

no sentido pleno, do sistema educacional – e foi fundamental para que, em 1956, algumas 

garotas pudessem, protegidas pelo ambiente escolar – considerado tão sagrado quanto o das 
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igrejas –, dar vazão a talentos dramáticos e literários nas Jogralescas. Tal manifestação nunca 

seria aceita por suas famílias em outro contexto. Do mesmo modo, como veremos adiante, a 

elas era facultado, no caso das famílias baianas da elite, o acesso a refinadas bibliotecas, em 

contraponto à restrição da literatura como escolha profissional. 

Como observa Helena Parente Cunha (2011), em depoimento ao livro Poesia e 

memória: a poética de Myriam Fraga, até meados do século XX, eram raras as vozes 

merecedoras de reconhecimento por parte do “irretorquível poder das instâncias canônicas que 

decidiam o destino de quem subiria para as glórias dos deuses do Olimpo, ou desceria para as 

frias sombras do esquecimento” (CUNHA, 2011, p. 95). Desta maneira, não nos surpreende 

que esta investigação tenha revelado a tímida presença de escritoras em Mapa, a despeito das 

turmas mistas no Colégio Estadual da Bahia e da abertura e acolhimento desta geração à 

criação literária e artística das mulheres.  

Um exemplo desta presença tímida é o fato de que apenas uma mulher, Lina Gadelha 

Ashcroft, publicaria versos no primeiro número da revista editada pelo grupo. Duas outras 

autoras, Alda Britto Motta e Júlia Conceição Fonseca Santos, também colaborariam com 

Mapa, ambas publicando contos na mesma edição, em 1957. Embora reveladas como 

aspirantes a escritoras – apesar da curta existência, a revista angariou respeitabilidade e 

relevância –, nenhuma daria sequência à literatura nas décadas seguintes. Lina Gadelha 

Ashcroft tornou-se artista plástica. Alda Britto e Júlia Fonseca seguiram carreiras acadêmicas.   

A despeito da forte presença feminina no palco das jogralescas, atuando como 

recitadoras, poucas mulheres estiveram relacionadas ativamente aos projetos artísticos 

gestados pelos secundaristas do Central. As duas principais representantes femininas desta 

geração – a poeta Myriam Fraga e a ficcionista Sonia Coutinho, a despeito da importância de 

suas obras e de terem suas carreiras vinculadas à Macunaíma, braço editorial do movimento, 

não participaram das articulações iniciais, juntando-se ao grupo em 1964.  

Ademais, Sonia Coutinho nunca reconheceu a influência de Mapa – da qual se 

aproximou por conta da relação com Florisvaldo Mattos. E, embora tenha lançado O herói 

inútil, em 1964, pela Macunaíma, costumava citar Nascimento de uma mulher, editado em 

1970 pela Civilização Brasileira, como sua estreia. Sobre a experiência em Salvador, antes da 

partida para o Rio de Janeiro, em 1968, onde viveu até sua morte, aos 64 anos, em 24 de 

agosto de 2013, conta em depoimento ao escritor catarinense Carlos Henrique Schroeder: 

 

[...] fiz amizades com escritores e jornalistas de Salvador e publiquei pela primeira 

vez um conto num suplemento cultural local aos 19 anos [...] Acho que, nesse início, 

eu poderia dizer que fui incentivada por esses amigos. Mas, como minhas histórias 

sempre foram desafiadoras, também me senti incomodada com críticas pessoais e 
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certo tipo de preconceito, isto mais no círculo dos amigos da minha família, quando 

ainda morava na Bahia. Em certa medida, acho que isso ainda continua a acontecer 

por lá (COUTINHO, 2007, não paginada).
91

 

 

O abandono de Salvador, como Sonia admite em entrevistas, teria sido a alternativa 

diante da forte resistência que enfrentou ao fato de que desejava escrever profissionalmente. 

Como esta autora relata, a sua vocação literária era suportada, e até mesmo incentivada, 

apenas enquanto não se tornou uma ameaça ao seu destino de moça de família    

 

Meus primeiros contos foram as redações de português, na escola. Os professores me 

encorajavam muito. Mas, fora desse belo quadro que acabei de traçar, não posso 

dizer que tenha recebido estímulo para me tornar uma escritora. Sofri uma grande 

pressão, por parte da família, para não abandonar os modelos estabelecidos. Houve 

muitos e dolorosos conflitos. Mesmo assim, continuei e continuo escrevendo. O 

jornalismo e a tradução, minhas duas atividades profissionais, acho que foram muito 

importantes em minha formação de escritora. Também, com certeza, as viagens que 

tive a oportunidade de fazer e o grande número de pessoas do meio literário e 

artístico com as quais entrei em contato, nesse percurso (COUTINHO, 2012, não 

paginada). 

 

Ao comentar a filiação tardia de Myriam Fraga – que fez sua estreia pela Macunaíma, 

em 1964, com o livro de poemas Marinhas, e chegou a ser uma das sócias da editora –, o 

pesquisador Ricardo Silva (2009, p. 9) situa esta aproximação como tendo ocorrido após o fim 

da revista Mapa, que teve seu terceiro e último número lançado em 1958. Glauber Rocha 

deixara a Bahia em 1962, rumo ao Rio de Janeiro. Paulo Gil Soares seguira carreira no rádio e 

na TV no sul do país, a partir de 1965. Fernando da Rocha Peres, principal articulador do 

grupo, mudara-se para Recife, ao final dos anos 50. O movimento estava, portanto, 

pulverizado. 

 

               Figura 11 – Calasans, Vinicius, Myriam, Fernando e Urânia Peres (1972). 
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Fonte: Acervo Fernando da Rocha Peres. 

 

Florisvaldo Mattos (2012) classifica aqueles que se aproximaram mais tardiamente da 

Geração Mapa, no início dos anos 1960, como “aderentes”, conforme exposto alhures, 

incluindo-se neste grupo, e delimita a existência deste movimento cultural, no máximo, até o 

ano de 1965, “quando algumas de suas melhores cabeças pensantes optaram pelo exílio”. 

Myriam Fraga teria se aproximado do grupo, levada por Sonia Coutinho, justamente durante 

este período, portanto, às portas do hiato cultural que se formaria entre 1964 e 1972 na Bahia, 

após o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e lançou o Brasil em uma das 

ditaduras militares mais longas da América Latina. 

Ainda sobre este período, em 1971, o poeta e artista plástico Antonio Brasileiro, então 

com 28 anos, retornando de um périplo por Rio de Janeiro e Belo Horizonte, dá início a novo 

movimento, com a Edições Cordel e a revista Serial: o grupo Hera, na cidade de Feira de 

Santana, a 117 quilômetros de Salvador. Esta, de acordo com João Carlos Teixeira Gomes 

(1979), caracteriza a quarta e última fase de consolidação do modernismo na Bahia, 

representada por poetas como Brasileiro e Ruy Espinheira Filho. Aos 31 anos, Espinheira 

lança pela Edições Cordel seu primeiro livro, Heléboro, em 1974
92

. Pouco mais tarde, na 

década de 1980, teremos a Coleção dos Novos, que é coordenada por Myriam Fraga e 

Claudius Portugal, renovando a literatura baiana com autores como Aleilton Fonseca e Carlos 

Ribeiro. 

Embora os anos 1960 sejam marcados, como pontua Helena Parente Cunha (2011), 

pela explosão da literatura de autoria feminina, acreditamos que o fato de a estreia de Myriam 

Fraga ter acontecido apenas em 1964, bem como sua aproximação do grupo Mapa, deva-se 

muito mais à resistência que, assim como Sonia Coutinho, esta poeta teve que enfrentar ao 

afirmar a sua vocação literária em um cenário no qual mulheres escritoras não eram bem 

vistas. Como veremos um pouco adiante, suas antecessoras, que escreveram e publicaram 

livros ao longo do século 19, foram silenciadas pelo cânone – e ainda o são, a despeito do 
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volumoso trabalho realizado por pesquisadores para resgatar suas obras do limbo
93

. 

Como explica Silva (2009, p. 19), inicialmente, Myriam Fraga “pensou em cursar 

filosofia, mas, logo se viu ocupada com o casamento, os filhos, e os planos foram ficando de 

lado”. Embora tenha priorizado a formação da família, em detrimento ao investimento nos 

estudos, esta nunca foi para ela uma forma de alienação intelectual, embora fosse motivo, sim, 

de certa tristeza. É a poeta quem comenta, por exemplo, com perceptível amargura, a 

consciência das limitações que cercavam a condição feminina, principalmente no que toca à 

manifestação da vocação literária e da intelectualidade, na Bahia dos anos 1950. 

 

Cedo aprendi que uma mulher é fabricada de estilhaços. De recusas, de espaços 

cercados, de negação, de estranhos sortilégios. A existência de uma mulher, num 

universo dominado por padrões masculinos, é sempre um jogo de cartas marcadas. 

Estranhas cartas, onde o rei e o valete são sempre os vencedores.
94

 

 

 

3.3.1 Mulheres à margem  

 

Se examinarmos a formação de Sonia Coutinho e Myriam Fraga, verificaremos que há 

vários pontos em comum na biografia destas duas autoras. As duas vieram de famílias 

solidamente estruturadas, tanto econômica quanto socialmente – seus pais eram, 

respectivamente, um advogado e um médico bem-sucedidos –, nas quais foram estimuladas à 

leitura bem cedo, tendo acesso franqueado a bibliotecas familiares. Mas se seus pais lhes 

apresentaram à literatura universal, na infância e adolescência, também as submeteram a um 

rígido controle, que prenunciava o que viria. Como observa Pierre Bourdieu (1998, p. 35): 

 

Saindo do lar doméstico, encontramos o androcêntrico atravessando, também, a 

formação do pensamento, nas ciências e na filosofia. A divisão entre os sexos parece 

estar na ordem social e das coisas, nesse sentido a dominação masculina é tão 

sofisticada que dispensa justificativas, é como se essa visão de mundo fosse neutra e 

não tivesse necessidade de explicar-se. 

 

Verificamos que a proximidade entre as trajetórias destas duas autoras foi destacada 

também por Florisvaldo Mattos (2011) em depoimento ao livro Poesia e memória: a poética 

de Myriam Fraga, registro dos artigos apresentados durante o seminário de mesmo nome 

realizado na Academia de Letras da Bahia, em 2008. 
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Acredito que as duas têm processos de evolução e de opção pela arte e literatura 

assemelhados: uma abraçaria a prosa; outra a poesia. Mas há nas origens algo que as 

emparelha: ambas vêm de estruturas familiares que estavam centradas num sistema 

socioburocrátio que o sociólogo americano Wright Mills chamou de “colar branco”, 

formado por pessoas que, na sociedade, a serviço do poder, lhes dão sustentação 

(MATTOS, 2011, p. 126). 

 

Não é exatamente estranho que a liberalidade intelectual no âmbito doméstico não 

correspondesse à liberdade de escolher o próprio destino. O ambiente doméstico era 

considerado, por excelência, como um espaço reservado às mulheres, e uma formação literária 

refinada constituía-se apenas como parte da educação feminina na chamada elite moderna. 

Como define liricamente Myriam Fraga, nos anos 1960, na Bahia, “nascer mulher era como 

correr um páreo com um cavalo de três pernas” (apud SILVA, 2009, p.21). Talvez por conta da 

resistência enfrentada por aquelas que ousaram escrever e lançar livros profissionalmente em 

um universo predominantemente masculino, tenham sido criadas várias redes informais de 

apoio entre mulheres intelectuais desde o século XIX
95

. 

Podemos notar a existência de uma espécie de sororidade entre as autoras baianas 

daquele período. É fato que as duas escritoras aqui citadas eram amigas próximas e foi Sonia 

quem apresentou Myriam a Florisvaldo Mattos, então seu namorado e redator do Diário de 

Notícias, no qual ela publicaria poemas inéditos, entre os anos de 1962 e 1963, no lendário 

caderno cultural SDN. As obras destas duas escritoras irão refletir, pontualmente, tanto a 

repressão vivenciada quanto a afirmação de uma voz feminina.  

Para Sonia Coutinho, a ida para uma cidade culturalmente mais avançada, o Rio de 

Janeiro, foi tida como uma experiência dura, mas que a livrou de uma situação pessoal 

descrita por ela em entrevistas como sufocante e limitadora.  A experiência dolorosa de 

liberação, e o seu custo emocional, será a base de Atire em Sofia, romance, lançado em 1989 

pela Rocco e reeditado em 2010 pela 7Letras. Questionada pela autora desta tese, durante 

entrevista publicada na revista eletrônica Verbo 21
96

, sobre a relação entre a fictícia cidade 

descrita no livro e a Salvador em que viveu, a escritora responde que: 

 

Embora eu guarde uma grande nostalgia de Salvador, a ponto de nunca ter me 

afastado inteiramente da cidade, foi aí que tive as experiências mais duras da minha 
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vida. Fiz mais de vinte anos de análise para tentar descartar esses traumas e não sei 

se consegui inteiramente. A cidade que aparece no “Atire em Sofia” tem mais a ver 

com essas experiências pessoais profundas do que com qualquer cidade real, embora 

apresente características de Salvador. Talvez por isso eu não dê nome a esse lugar 

sombrio, cheio de aparições e assombrações (COUTINHO, 2012, não paginado). 

 

 

No romance de Sonia Coutinho, a personagem Sofia deixa para trás o marido e as 

filhas para recomeçar a vida no Rio de Janeiro e seguir uma carreira profissional. Ao retornar 

para a cidade de origem, duas décadas depois, enfrenta a indiferença da família, passando a 

questionar sua opção. A análise feita por Rosana Ribeiro Patrício (2002), no artigo intitulado 

“Uma imagem de mulher no romance Atire em Sofia”, destaca com precisão o caráter 

transgressor de tal atitude – e seu impacto pessoal – num universo normatizado pela 

dominação masculina. 

 

A reflexão de Sofia contraria e desmitifica a ideia patriarcal em torno do eterno 

feminino, que postula a realização da mulher através da ideia de amor entendido 

como sinônimo de entrega, doação e devotamento, numa situação em que ela abdica 

de sua individualidade e aspirações próprias para dedicar sua vida ao marido e à 

criação dos filhos. A valorização e a aceitação social da mulher passavam, portanto, 

pela aferição de seu papel no seio da família burguesa, constituída em bases 

conservadoras. Sofia optou pelo caminho contrário, afrontando todo um código 

imposto a gerações e gerações de mulheres. Diante de situações prefiguradas, a sua 

atitude se converte em transgressão a um modelo, afirmando-se como uma escolha 

difícil e problemática (PATRÍCIO, 2002, p.255).
97

 

 

Em outros romances e, principalmente, nos contos desta autora, a exemplo de O último 

verão de Copacabana (1985), Mil olhos de uma rosa (2001) e Ovelha negra e amiga loura 

(2006), também verificaremos a predominância de uma perspectiva feminista da realidade, 

sobretudo no que se refere às conquistas e desafios surgidos a partir dos anos 1970, quando se 

intensificaram os movimentos libertários em todo o mundo. Como analisa a pesquisadora 

Daisy da Silva Cesar (2008), em A contística de Sonia Coutinho e suas implicações 

identitárias: 

 

As personagens femininas de Sonia Coutinho exemplificam como a sociedade 

ocidental ainda enxerga a mulher, a partir dos vários estereótipos e clichês com os 

quais as mulheres modernas precisam lidar, apesar de viver no século XXI. Mostra o 

“mito” da mulher inteligente, independente e moderna que não é bem-sucedida no 

casamento, como uma espécie de punição da sociedade machista frente às mulheres 

que pretendem igualar-se aos homens, como se fosse vedado às mulheres o sucesso 

profissional e afetivo-sentimental ao mesmo tempo (CESAR, 2008, p. 138). 
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<http://www2.uefs.br/ppgldc/revista1_252.html>. Acesso em: 14 ago. 2016. 
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Também na obra poética de Myriam Fraga, encontraremos o questionamento da 

condição feminina frente ao mundo masculino, em poemas nos quais “as relações desiguais 

entre homens e mulheres encontram-se tensionadas de forma dramática nos versos” (SILVA, 

2009, p. 37). Um exemplo deste tensionamento pode ser sentido em “Penélope”, que 

destacamos integralmente, contido em Femina, livro lançado em 1996 pelo selo literário da 

Fundação Casa de Jorge Amado, instituição que esta poeta presidiu até a sua morte, aos 78 

anos, em 15 de fevereiro de 2016.   

 

Hoje desfiz o último ponto, 

A trama do bordado. 

No palácio deserto ladra 

o cão. 

Um sibilo de flechas 

devolve-me o passado. 

Com os olhos da memória 

Vejo o arco 

Que se encurva, 

A força que o distende. 

Reconheço no silêncio 

A paz que me faltava, 

(No mármore da entrada 

Agonizam os pretendentes). 

O ciclo está completo 

a espera acabada. 

Quando Ulisses chegar 

A sopa estará fria. 

 

(FRAGA, 1996,). 

 

Como aponta Cássia Lopes (2011), a escrita tece e destece o mito e retira, assim, a 

mulher do recolhimento da espera. Desta maneira, ganhando uma complexidade de sentidos, 

“a casa deixa de ser um local de pura abstração e se lhe apresenta como território 

historicamente desenhado como um campo de subjetividades e de afeto” (LOPES, 2011, p. 

58). No mesmo volume, a poeta retoma o tema, por meio de outro viés, em Ars Poética. 

 

   

Poesia é coisa 

De mulheres. 

Um serviço usual, 

Reacender de fogos. 

 

 

Nas esquinas da morte 

Enterrei a gorda 

Placenta enxundiosa 
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E caminhei serena 

Sobre as brasas 

Até o lado de lá 

Onde o demônio habita. 

 

Poesia é sempre assim, 

Uma alquimia de fetos. 

Um lento porejar 

De venenos sob a pele. 

 

Poesia é a arte 

Da rapina. 

Não a caça, propriamente, 

Mas sempre nas mãos 

Um lampejo de sangue. 

 

(FRAGA, 1996). 

 

Assim como em Sonia Coutinho, que põe em questão, em Atire em Sofia, a 

maternidade como imposição à mulher e entrave à sua liberação – a principal culpa da 

personagem é ter abandonado as filhas –, o tema sempre foi caro a Myriam Fraga. Mãe de 

quatro filhos ainda muito jovem, a poeta admite em diversas entrevistas que teve que 

aprender, em doloroso exercício cotidiano, a conciliar as atividades intelectuais com o cuidado 

dedicado à família. 

Sobre o nascimento do primeiro filho, confessa que “[...] todas as ideias românticas 

sobre maternidade ruíram por terra. Aquela coisinha cor de rosa e chorona, às vezes, me 

irritava tanto que tinha ímpetos de jogá-lo pela janela” (FRAGA, 1979, p. 10  apud SILVA, 

2009, p. 29). Em Ars Poética, Myriam (1996) aproxima estes dois hemisférios de criação, 

corpo e elaboração artística, naquilo que ambos possuem de mais orgânico e visceral.  

 

 

3.3.2 Jogralesas e jograis 

 

Eram chamadas de jogralesas, as meninas que recitavam nos eventos promovidos pelo 

núcleo criativo do Colégio Central, selecionadas em testes que verificavam se poderiam, ou 

não, subir ao palco e que incluíam noções mínimas de colocação de voz e interpretação. A 

participação feminina resumia-se a estas atuações, sem maiores envolvimentos intelectuais. 

Lina Gadelha Ashcroft, 78, foi uma das poucas a prosseguir na carreira artística, após a 

dispersão do movimento, nos anos 1960. Em depoimento à autora deste trabalho, ela diz ter 

sido apoiada intelectualmente pelo pai, mas só no âmbito da biblioteca familiar. 

Lina aproximou-se do grupo ainda no ginasial, quando se organizavam as primeiras 

apresentações. Embora não fossem colegas de turma, ela enxergou ali a oportunidade de 
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expressar-se “longe dos olhos da família”. A experiência fez ver que era possível apostar no 

devotamento à arte, o que até então lhe parecia um universo restrito aos homens. Seu irmão, o 

ator Mário Gadelha, era amigo pessoal da turma de Mapa e quem mais a apoiava a desafiar os 

preconceitos da época, que não eram poucos, embora ele mesmo estivesse sempre vigilante 

em relação aos passos da irmã. Sobre o período em pauta, ela conta: 

 

Na década de 50, poucas moças se entrosavam no mundo artístico. Com exceções, 

tenho certeza, mas eu nunca as conheci. As minhas amigas mais íntimas sempre me 

encorajavam, mas não participavam de nenhuma atividade. Meu sonho era me tornar 

jornalista, ter um emprego, e, a minha vocação era a poesia, os contos e o desenho. 

Desde criança, tinha o apoio de meu pai e meu irmão, Mario, que já se dedicava ao 

teatro. De certo modo, eles se preocupavam com a minha participação em qualquer 

projeto artístico. A atitude social naquele tempo era severa em relação às mulheres 

que aceitavam o "standard duplo" de nossa comunidade: o que era aceito para os 

homens não era permitido às mulheres.
98

 

 

 

Figura 12 – Lina e Mario Gadelha. 

  

Fonte: Acervo Pessoal de Lina Gadelha Ashcroft (1956). 

Apesar da repressão, assim como outras artistas, Lina Gadelha diz ter encontrado nas 

leituras feitas na biblioteca particular uma nova perspectiva de mundo que a encorajava a lutar 

contra o preconceito. “Fui me transformando em outra pessoa, mesmo sabendo que seria 

criticada por pensar e agir diferente” (GADELHA, 2016, não paginado). Assim como Sonia 

Coutinho fez em 1968, a poeta decidiu sair da Bahia em 1973, e só longe do núcleo familiar 
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 O depoimento da artista plástica Lina Gadelha Ashcroft para este trabalho foi concedido via e-mail em 10 de 

agosto de 2016. Em dezembro de 2017, Lina morreu, vítima de câncer. 
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conseguiu consolidar-se como artista. Após o casamento com um americano, foi morar nos 

Estados Unidos. Separou-se, casou-se novamente, expôs seus quadros em várias galerias 

internacionais – algo impensável para a menina que publicou versos em Mapa. “Esta decisão 

mudou minha vida. Estudei história da arte, espanhol e inglês na Universidade de Minnesota e 

desenvolvi finalmente o interesse pelas artes plásticas, que sempre estivera presente” 

(GADELHA, 2016, não paginado). 

As outras duas escritoras a publicarem textos em prosa na revista Mapa, Júlia 

Conceição Fonseca Santos e Alda Mota Britto, seguiram carreiras acadêmicas, como afirmado 

anteriormente. Estudiosa de Guimarães Rosa, Júlia dedicou-se à análise dos nomes dos 

personagens do escritor de Grande Sertão: Veredas, lançando, em 1971, o seu único livro, 

Nomes dos Personagens em Guimarães Rosa, editado pelo Instituto Nacional do Livro do Rio 

de Janeiro. O trabalho é resultado da dissertação de mestrado, que teve como orientador um 

dos pioneiros da segunda fase do modernismo na Bahia, Heron de Alencar, da geração 

Cadernos da Bahia, e foi defendida por ela na Universidade de Brasília (UnB), onde a autora 

passou a morar a partir de 1963.   

Pesquisando em arquivos diversos sobre a trajetória de Júlia Conceição Fonseca 

Santos, descobrimos que, após estudar e morar em Brasília, ela passou a viver em Minas 

Gerais, onde teve o seu nome incluído nos arquivos da polícia política mineira do DOPS, entre 

1965 e 1972, como consta na pasta de número 68, que abriga recortes e referências relativos 

ao movimento estudantil e operário naquele estado. Tal arquivo inclui os nomes de diferentes 

professores universitários, de várias partes do país, considerados subversivos. O nome desta 

professora baiana consta ainda na lista dos cientistas brasileiros perseguidos pela ditadura
99

. 

No portal em que constam os arquivos do DOPS, há poucas informações sobre Júlia 

Conceição. De acordo com a nota biográfica, ela foi professora do Instituto Central de Letras 

da Universidade de Brasília, de onde teria se demitido em 1965, como forma de protesto e em 

solidariedade a colegas perseguidos pela ditadura dentro do ambiente universitário. A sua 

única obra – embora rara – ainda hoje é citada em dezenas de projetos acadêmicos de 

mestrado e doutorado. Sobre o trabalho realizado em torno da obra de Guimarães Rosa, 

escreveu sobre ela a escritora Ana Maria Machado (2010)
100

, “demonstrou uma intuição que 
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 Arquivo Público de MG, disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/dops_docs/photo.php?numero=0068&imagem=684>; e portal 

Ciência na Ditadura, disponível em: <http://www.mast.br/ciencia_na_ditadura/index.html>. Acesso em: 10 ago. 

2016. 
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 Citamos aqui uma das notas de rodapé contidas no livro Recado do Nome: Leitura de Guimarães Rosa à Luz 

dos Nomes dos Personagens, de Ana Maria Machado, editado pela Cia. Das Letras, no qual a autora se refere 
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não se manifestou da mesma forma em outros críticos do romancista, salvo honrosas exceções 

[...] Cumpre, pois,em ato de justiça, homenagear Julia Conceição Fonseca Santos”. 

Finalmente, no livro Dos sons às palavras: nas trilhas da língua portuguesa, 

publicado pela Edufba em 2009, e que reúne depoimentos de docentes de diversas partes do 

país, editado em homenagem à professora Jacyra Andrade, do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, encontramos breve referência à morte de Júlia Conceição. 

Teria ocorrido, de acordo com este livro, no começo da década de 1970, em Besançon, França, 

onde a pesquisadora realizava o doutorado em letras na Universidade de Franche-Comté
101

. 

Alda Mota Britto, terceira das jovens autoras reveladas pela revista Mapa, também 

seguiu uma carreira acadêmica. Formada em sociologia, ela é doutora em educação, 

professora, pesquisadora e autora de livros que contemplam temas como gênero, feminismo e 

envelhecimento. Convidada a falar a este trabalho, Alda hesitou bastante, por não se 

considerar uma representante ativa daquela geração. Em seu depoimento, refere-se àquele 

período como “meu tempo de Rapunzel”. Conta que a aproximação com o grupo do Colégio 

Central se deu por meio de um homem, Albérico Motta, então seu namorado. “Ele era um 

deles, ou amigo de todos, principalmente de Glauber Rocha” (BRITTO, ano, não paginado). 

Apesar de considerar a literatura como de fundamental importância na época, “e uma 

aspiração para o futuro”, Alda confessa nunca ter levado a sério a possibilidade de virar 

escritora de fato. Revisando o passado, admite ter cedido à pressão da sociedade, “que opunha 

resistência a tudo que as mulheres tentassem fazer fora do padrão da mocinha casadoira” 

(BRITTO, ano, não paginado). O convite para escrever em Mapa chegou através de Albérico, 

que se tornaria, anos depois, seu marido, quando a ficção ainda era considerada como uma 

possibilidade de expressão profissional. 

Como moça séria dos anos 1950, ela declara que mantinha distância dos rapazes da 

Geração Mapa: “O mais perto que chegava deles era nas sessões do Clube de Cinema ou nas 

jogralescas”. Apesar desta reserva, Glauber Rocha a convidou para publicar crônicas em outra 

revista que estava organizando. Nas palavras desta autora: 

 

É difícil analisar aquela geração, não fosse realmente o contexto social da época, 

circundando minha situação biográfica particular: uma jovem criada pelos avós em 

uma casa enorme em bairro pouco central da cidade. Nenhum estímulo para nada. 

Meu despertar foi sozinha, não pôde ser rápido. Amava escrever, cheguei a obter 

                                                                                                                                                                                      
ao trabalho de pesquisa realizado por Júlia Conceição Fonseca Santos. 

101
 Nos referimos ao artigo Jacyra, simplesmente Jacyra, escrito pela professora Rosa Virginia Mattos e Silva, 

em que faz referência à morte de Júlia Conceição Fonseca Santos à página 324 do livro citado, organizado pelas 

professoras Silvana Soares Costa Ribeiro, Sonia Bastos Borba Costa e Suzana Alice Marcelino Cardoso. 
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uma menção honrosa em concurso de revista literária importante – Fiquei feliz, mas 

nem tive a quem contar...
102

 

 

Sempre lembrada e citada publicamente por outros integrantes de Mapa, a exemplo de 

Sante Scaldaferri e Florisvaldo Mattos, Alda Britto permanece relutante em aceitar esta 

filiação. “Como grupo de idade e de interesses, sim, creio que posso me considerar como parte 

daquela turma. Mas, como geração sociológica, aquela que muda e faz o social, na área da 

literatura e da arte, infelizmente, não tenho como me sentir” (BRITTO, 2017, não paginado).  

Vale observar que, mesmo não seguindo a vocação literária, após o final das 

Jogralescas ou da revista Mapa, aquelas meninas promoveram seu vir-a-ser, seja conciliando a 

atividade intelectual com o casamento – como Myriam Fraga, Alda Britto Mota e Lina 

Gadelha –, seja priorizando a carreira e ganhando o respeito de seus pares, a exemplo de Júlia 

Conceição Fonseca, reconhecida pela excelência de sua pesquisa, e Sonia Coutinho, 

ganhadora de dois prêmios Jabuti, o mais importante do mercado literário no país. Outras 

ainda, como Helena Ignez, também ouvida por nós para este trabalho, criaram trajetória 

própria. 

Para Helena Ignez, a expressão feminina ainda era numericamente reduzida na Bahia, 

nos anos 1950 e 1960, por conta da falta de incentivo à formação intelectual. Se a mulher 

tivesse algum interesse literário ou filosófico, teria que se desenvolver por sua “conta e risco” 

e, muitas vezes, em sigilo absoluto, para não provocar reações contrárias de pais e irmãos. 

“Quando conheci Glauber, por exemplo, lembro que ele ficou surpreso com minha formação, 

pois havia lido praticamente os mesmos autores que ele”. A sociedade baiana da época era, 

segundo ela, “completamente machista e bastante hipócrita” (IGNEZ, 2017, não paginado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Casamento de Glauber Rocha e Helena Ignez, Igreja dos Aflitos (1959). 
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Fonte: acervo Folha de S. Paulo. 

 

Por conta disso, após a rumorosa separação de Glauber, com quem ficou casada entre 

1959 e 1961, Helena preferiu deixar Salvador rumo ao Rio de Janeiro, onde se tornou a 

principal estrela do chamado cinema marginal
102

, atuando em produções marcantes do gênero, 

como O bandido da luz vermelha e A mulher de todos. Para Ivana Bentes (2017), 

organizadora do livro Cartas ao Mundo, e pesquisadora da obra de Glauber Rocha: 

 

As mulheres bandidas, amorosas e assertivas de Helena Ignez no cinema 

antecipavam um feminismo de novo tipo. Em que não existe incompatibilidade entre 

os signos publicitários e padrões da mulher objeto e o uso desses mesmos signos 

sexistas, machistas ou misóginos para inventar mulheres libertárias, com 

comportamentos que afrontam padrões. As personagens de Helena Ignez, vestidas de 

forma agressivamente sedutoras, praguejam, batem, abraçam, beijam, enquadram os 

homens que amam, deslumbram outras mulheres, de uma forma radical e original
103

.   

 

 

3.4 ESPAÇOS DE INTERSECÇÃO  

 

O depoimento destas intelectuais e artistas baianas sinaliza que elas compartilhavam a plena 

consciência de que ninguém as “faria ser”. Só o empenho solitário, seja pela ruptura e 

enfrentamento, seja pela persistência, seria uma via de afirmação. Afinal, se o progresso 

favoreceu o desenvolvimento das artes, no início do século 20, isto não se deu no tocante à 

escrita de autoria feminina, como observa Ivia Alves (2012, p. 120): 
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 Alguns o definem como uma oposição ao Cinema Novo, seus filmes, produções baratas, eram marginalizados 

em relação ao circuito comercial. 
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 “O feminismo pop de Helena Ignez”. Disponível em: <https://medium.com/20%C2%AA-mostra-de-cinema-

de-tiradentes/o-feminismo-pop-de-helena-ignez-ce841037a6c6>. Acesso em: 12 jul. 2017. 
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Enquanto esta nova sociedade se delineava, propalando a liberdade para todos e o 

novo em todos os sentidos, isto não abrangeria, na realidade, toda a população, nem 

mesmo a classe burguesa e instruída. Ficaram relegadas as manifestações artísticas e 

científicas das mulheres. 
 

De fato, ao cotejarmos livros dedicados à literatura baiana, constatamos que estes são, 

predominantemente, listas de nomes masculinos. Um exemplo é Poetas da Bahia – Do século 

XVII ao século XX, organizado por Ildásio Tavares e publicado em 2001. São citadas apenas 

quatro mulheres em quatro séculos: Anna Autran, Jacinta Passos, Myriam Fraga e Maria da 

Conceição Paranhos. Para Bourdieu, no já citado A dominação masculina, esta naturalização 

da supremacia dos homens se baseia, sobretudo, no funcionamento do mundo social que 

herdamos e nas construções que ele engendra, reproduzindo, inclusive pelas mulheres, um 

discurso construído como se fosse uma verdade essencial: 

 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, 

distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois sexos, de 

seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar 

de assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às 

mulheres [...]. O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como 

depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes (BOURDIEU, 2003, p. 

8). 

 

Deste modo, o silenciamento das mulheres também será visto como algo natural, 

mesmo entre os homens intelectualmente esclarecidos. Quando se lhes dá direito à fala ou a 

um lugar, este será sempre mediado pela voz masculina. Mais abrangente que a antologia de 

Ildásio Tavares, História da Literatura Baiana, de Pedro Calmon, publicado em 1949 pela 

José Olympio, abre espaço para várias escritoras dos séculos XIX e XX, como Ildefonsa 

Laura César, Anna Autran, Inês Sabino, Adélia da Fonseca, Amélia Rodrigues, Maria Luísa de 

Souza Alves e Violante Ataliba Ximenes de Bivar, mas peca ao descrever algumas delas pelo 

viés de aspectos classicamente tidos como femininos e, portanto, limitantes. 

Assim, quando revisamos a trajetória da educação feminina no Brasil, nos séculos 

XVIII e XIX, e mesmo ainda no início do século XX, observamos que o fato de boa parte das 

escritoras pertencer à elite intelectual – e a famílias aristocráticas e endinheiradas da época – 

deve-se ao próprio contexto histórico. Afinal, os índices de alfabetização entre as mulheres 

indicam que apenas 20% delas sabia ler e, nas escolas secundárias de todo o país, só seriam 

aceitas efetivamente a partir de 1827, passando a frequentar as universidades mais de meio 

século depois, em 1879.  Na Bahia, como argumenta a pesquisadora Greissy Leoncio Reis 
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Lemos (2011), a implantação da Escola Normal, em 1836 – passando a funcionar 

efetivamente apenas a partir de 1846 –, tornou-se um marco, ao estabelecer um curso voltado 

para mulheres, o de magistério, embora seu decreto fundador previsse a preferência pela 

formação de alunos do sexo masculino. A criação de uma escola onde meninos e meninas 

estudassem juntos, naquela época, ainda era considerado algo impensável. 

 

[…] não havia estrutura que desse suporte à implantação de um curso onde alunos de 

ambos os sexos fossem educados separadamente. Então, para manter a segregação 

sexual, a única solução foi diminuir a carga horária do curso em 50%. Assim, os 

alunos e alunas deveriam estudar em turnos opostos, com planos de estudos 

diferenciados, porém, com os mesmos professores. Isto gerou muitas reclamações 

por parte dos homens, que argumentavam estarem sendo prejudicados em sua 

formação, devido à redução na carga horária do curso. Alguns anos depois, em 1850, 

a Resolução n. 403 de 2 de agosto, dirigida especificamente ao Curso Normal, 

determinou a separação entre os sexos. Proibiu que alunos e alunas frequentassem o 

mesmo prédio (autoria, 2011, p. 5).
104

 

 

Esta premissa não era exclusiva. Apenas em 1877, foi criada uma instituição de ensino, 

a Escola Americana – mais tarde, Mackenzie College –, em São Paulo, de orientação 

protestante, que permitia, pela primeira vez no país, um sistema de coeducação, com alunos e 

alunas estudando na mesma sala de aulas. Na Bahia, a coeducação só seria implementada em 

1895, ainda na Escola Normal. Tal divisão dos gêneros no ambiente escolar atendia a uma 

herança religiosa que, desde as primeiras escolas jesuítas, ditava as diretrizes morais do ensino 

no Brasil. Apenas nos anos 20 do século XX, com as propostas de Anísio Teixeira, a educação 

passa a se tornar uma pauta política, com a destinação da quarta parte da renda de cada 

município para este setor. Também, nesse período, ocorrerá o que alguns especialistas 

chamam de feminização do magistério
105

, que passa a ser visto como um curso “de mulheres”. 

No mesmo ano em que foi criada a Escola Normal, 1836, também foi instituído por 

decreto o Liceu Provincial da Bahia, primeira escola secundária pública do país, que mudaria 

de nome em 1942, passando a chamar-se Colégio Estadual da Bahia – Secção Central, ou 

simplesmente Colégio Central. Já em 1900, esta instituição de ensino causaria polêmica ao ser 

a primeira do gênero a aceitar a matrícula de mulheres – de início, apenas quatro alunas –, 

mantendo-se na vanguarda até 1931, quando o Colégio Dom Pedro II também passou a aceitar 

meninas. Culturalmente, o Central ficaria marcado por ter abrigado os primeiros movimentos 
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 A Escola Normal na Bahia e a educação feminina. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada10/_files/zRq4aLpK.pdf>. Acesso em: 20 ago. 

2016.  
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 Este termo é explorado, por exemplo, no ensaio Processo histórico de feminização do magistério baiano, de 

Sara Martha Dick. Disponível em: <http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/246.pdf>. Acesso em: 2 

maio 2016. 
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de uma das mais importantes gerações literárias da Bahia nos anos 1950.      

A despeito da tímida presença feminina em Mapa, acreditamos que esta só tenha sido 

possível graças ao fato de este movimento ter surgido dentro de uma escola secundária mista, 

conforme apontado alhures. Basta-nos uma breve revisão da história da literatura baiana no 

século XX, para notarmos que não apenas na Geração Mapa, mas naquelas que a antecederam, 

a presença feminina é praticamente nula, embora existissem, desde o século XIX, escritoras 

com trajetórias relativamente bem-sucedidas, a exemplo de Amélia Rodrigues e Anna Autran. 

Tal situação deve-se, em grande parte, ao fato de que a vida literária em Salvador, até a 

metade do século XX, era articulada de modo informal em ambientes aos quais as mulheres 

“de boa família” não costumavam ter acesso. Os primeiros movimentos culturais, no final dos 

anos de 1920, foram gestados em bares e cafés, e mesmo em bordéis. Referimo-nos aqui aos 

grupos modernistas da Academia dos Rebeldes, da Turma da Baixinha, da revista Arco & 

Flexa e, na sequência, Caderno da Bahia, como exposto anteriormente. No relato do poeta 

Carvalho Filho: 

 

Do Café das Meninas íamos para o cabaré, onde fazíamos nossa vida boêmia. 

Frequentávamos o Tabaris, que naquele tempo ainda não tinha esse nome. No lugar 

do Cine Guarani (atualmente Cine Glauber Rocha) havia o Teatro Kursal e, ao lado, 

uma cervejaria de um alemão, o Bob‟s Bar. Aí tomávamos nossos chopes, depois 

íamos para o cabaré, que ficava no fundo do teatro. Esse cabaré era frequentado por 

muita gente boa, como o professor Décio Seabra, os irmãos Caio e Durval Seabra, 

Lafayette Pondé e outros. Antigamente esses cabarés contratavam artistas 

estrangeiras, boas cantoras e declamadoras. Eram mulheres de vida livre, mas de 

muito bom nível cultural. Basta dizer que no Teatro Kursal havia uma francesinha 

linda, que declamava Mallarmé (CARVALHO FILHO apud ALVES, 1978, p. 28). 
 

Um fato interessante a observar, é que a inserção feminina no universo da literatura 

baiana se fará sentir com alguma força, e não mais de modo totalmente isolado, à medida que 

esses grupos começam a penetrar no ambiente escolar, que teria funcionado, então, como uma 

espécie de ponto de intersecção entre o espaço que era comumente reservado às mulheres – a 

casa e, no máximo, a escola e a Igreja – e o espaço que podia ser ocupado livremente pelos 

homens – todo o ambiente das ruas, as praças, os bares etc. Não à toa, nos anos de 1950, foi a 

Geração Caderno da Bahia que promoveu uma primeira aproximação entre estes dois polos 

distintos, o ambiente das ruas e bares da cidade e o ambiente universitário, muito embora a 

formação de seus integrantes, como já observamos, tenha se dado fora deste último, como 

sinaliza o pesquisador Tiago Santos Groba (2012, p. 21):  

 

Podemos notar, à princípio, que a formação dos integrantes que fizeram parte do 

núcleo fundador de Caderno da Bahia deu-se longe do ambiente universitário. Longe 

inclusive do ambiente da Faculdade de Direito, espaço importante de troca 
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intelectual e cultural de Salvador na época […] na década de 1950, estas duas 

atmosferas – a universitária e a cultura produzida fora dela, nas ruas, na boemia dos 

cafés – vão se aproximando, e tem em Caderno da Bahia um dos elos. 
Em Literatura Baiana 1920-1980

106
, livro no qual o pesquisador Valdomiro Santana 

(1986) recolhe depoimentos de praticamente todos os escritores representativos dos grupos 

literários da Bahia – de Jorge Amado a Antonio Brasileiro –, conforme sinalizado 

anteriormente, há uma única voz feminina, a de Myriam Fraga. Embora esta seja, como já 

vimos, uma das principais representantes da Geração Mapa, a poeta discorre ali sobre a 

Coleção dos Novos, que coordenou nos anos 80. 

 A presença de Myriam, no entanto, será iluminada pela fala de Florisvaldo Mattos, 

contida no mesmo volume, que a situa no contexto do grupo como uma de suas principais 

representantes. Como frisa Fernando da Rocha Peres, em depoimento a este trabalho, Mapa 

foi essencialmente um movimento secundarista. Enquanto seus antecessores faziam da própria 

vivência da cidade combustível para a criação, os jovens de Mapa buscavam a articulação de 

obras que pudessem ser apresentadas a partir do que era visto e lido por eles. Tinham, 

portanto, a consciência nascente da necessidade de criar e apresentar-se diante de um público. 

Faziam parte de uma geração que começava a conectar-se com a imagem em 

movimento e a indústria massiva do cinema, da TV e dos quadrinhos. E, por serem um grupo 

artístico e criativo surgido dentro de uma escola pública, e formado por estudantes 

adolescentes, este permitia e mesmo estimulava a participação das meninas com vocação para 

a arte e para as letras. No espaço e no palco das Jogralescas, estas moças sentiam que 

finalmente poderiam se manifestar longe dos olhares protetores das suas famílias e da 

vigilância dos pais e irmãos, já que estavam num ambiente seguro, quase a extensão do lar. 

Ademais, meninas de boa formação e leitura, por certo, estavam cientes da evolução 

do feminismo em todo o mundo, que se acentuaria no final dos anos 1950 e durante as 

décadas de 60 e 70. Logicamente, já possuíam consciência de seu lugar no mundo e do seu 

direito a fazer-se respeitar, sobretudo, a fazer-se, e ser, sem aguardar que alguém as fizesse ser. 

Nesse sentido, podemos notar que, se há diferenças entre as que publicaram poemas e contos 

em Mapa e as que aderiram ao grupo mais tardiamente, muitas semelhanças as unem. 

Tanto Myriam Fraga quanto Alda Britto Mota conciliaram o casamento e os filhos com 

uma vida profissional e intelectual ativa. Da mesma forma, Sonia Coutinho e Lina Gadelha 

Ashcroft, cada uma a seu modo, distanciando-se da terra natal, seguiram a vocação artística. 

Assim também, Júlia Conceição Fonseca Santos transformou-se rapidamente em referência 
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 Lançado originalmente em 1981, este livro teve reedição, revista e ampliada, pela editora Casa de Palavras, da 

Fundação Casa de Jorge Amado, em 2009.  
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sobre os estudos em torno de Guimarães Rosa e, longe da família, construiu uma carreira 

acadêmica na Universidade de Brasília, infelizmente interrompida em Besançon. 

4 A REVOLUÇÃO DOS MOÇOS 

 

De uniforme escolar, dois adolescentes caminham pelo centro antigo de Salvador, 

subindo a Rua Joana Angélica rumo ao Largo de Nazaré. O mais alto e aprumado olha com 

semblante sério em direção ao fotógrafo, enquanto seu colega, gravata ligeiramente afrouxada, 

parece desafiar a câmera com arrogância juvenil. Em 1956, ano do registro desta imagem
107

, 

Fernando da Rocha Peres e Glauber Rocha já fomentavam no auditório da escola pública em 

que estudavam, o Colégio Estadual da Bahia, as Jogralescas. 

Teatralização de poemas, com cenários e adereços criados por Calasans Neto e roteiro 

e direção de Glauber Rocha, Fernando da Rocha Peres e Paulo Gil Soares, as Jogralescas são 

um marco do movimento iniciado em meados dos anos 1950 pelo grupo de escritores e artistas 

plásticos baianos que se tornaria conhecido como Geração Mapa. Renovação cultural de 

alcance nacional, o movimento principiado nas salas de aula e corredores do colégio se 

prolongaria até 1965, em múltiplas atividades, consolidando o modernismo na Bahia  

 

Figura 14 – Glauber Rocha e Fernando da Rocha Peres (1956). 
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 Cedida por Fernando da Rocha Peres, a imagem citada na abertura deste capítulo, que não tem crédito 

conhecido, está contida em A Primavera do Dragão, biografia de Glauber Rocha escrita por Nelson Motta. 
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Fonte: acervo pessoal de Fernando da Rocha Peres.  

A foto descrita acima é particularmente simbólica, e não apenas em relação ao 

contexto da época e àquilo que alicerçou a Geração Mapa: a aproximação e a amizade entre 

estudantes adolescentes que possuíam o apreço incomum pela literatura como principal 

afinidade. Este registro traduz ainda os traços característicos que marcariam pela vida afora as 

personalidades de Glauber Rocha e Fernando da Rocha Peres, a manifestação da irreverência 

em polos opostos e que se complementariam na produção artística, numa parceria produtiva 

que seguiu até 1981, quando o cineasta morreu e coube ao poeta a organização do livro que o 

homenagearia, lançado pela editora que criaram juntos antes mesmo de completarem 20 

anos
108

. 

 A Geração Mapa foi responsável pelo primeiro movimento cultural baiano a ser 

gestado no ambiente estudantil – no contexto do projeto de Anísio Teixeira para a educação 

pública, da consolidação da Universidade da Bahia, sob o reitorado de Edgard Santos, e da 

consequente profissionalização da arte no país. Entrevistado para este trabalho, o poeta 

Fernando da Rocha Peres frisa este aspecto. Para ele, a Geração Mapa “nasceu e se 
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 Nos referimos ao livro Dois poemas para Glauber Rocha, produzido em parceria por Fernando da Rocha 

Peres e Florisvaldo Mattos e lançado no ano de 1985 pela Edições Macunaíma. 
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desenvolveu no meio estudantil, [...] feito a partir de leituras do modernismo quando ainda 

predominava o provincianismo” (PERES, 2017, não paginado).   

Tal característica será essencial na compreensão tanto do cenário em que este grupo 

emerge, em paralelo ao processo de industrialização do Estado e dos embates entre a Igreja e 

os educadores liberais, e em meio a um ambiente provinciano e culturalmente estagnado, 

quanto no entendimento dos desdobramentos do projeto artístico que a sustenta  e que se 

expande sob o influxo da Renascença Baiana, entre 1950 e 1960. Nesta perspectiva, propomos 

pensar a Geração Mapa a partir de três fases distintas e sequenciais, quais sejam:  

 

I.O período adolescente, de formação, articulação e atuação do “caroço” – termo 

cunhado por Fernando da Rocha Peres para se referir ao núcleo fundador deste movimento: 

Glauber Rocha, Fernando Peres, Paulo Gil Soares, Ângelo Roberto e Calasans Neto –, quando 

são criadas as Jogralescas no Central e a revista Mapa. Corresponde à fase colegial do grupo, 

situando-se entre os anos de 1954 e 1957. 

II.A fase da juventude, entre 1957 e 1962, marcada pela tentativa de estabelecer uma 

indústria de cinema na Bahia, a entrada de seus representantes na vida universitária, a 

ocupação de espaços críticos na imprensa e o autoexílio – quando parte do grupo se dispersa e 

novos atores assumem o movimento. 
III.A terceira, entre os anos de 1962 e 1965, corresponde à vida adulta de seus criadores 

e será marcada pela atuação dos “aderentes” – como Florisvaldo Mattos se refere aos que 

chegam ao movimento a partir dos anos 1960 –, com o lançamento, pela Macunaíma, braço 

editorial do grupo, dos livros de estreia de três dos seus principais representantes: Marinhas, 

de Myriam Fraga; O herói inútil, de Sonia Coutinho (ambos em 1964) e Reverdor, de 

Florisvaldo Mattos (em 1965). 
Esta divisão entre fases que coincidem com etapas da vida humana – adolescência, 

juventude, vida adulta –, é pertinente pois a emergência da Geração Mapa se dá em 

consonância com o reconhecimento do jovem como uma nova categoria social, apta ao 

consumo e passível de desvio. Este processo será acelerado nos anos 1940, na pujante 

sociedade norte-americana do pós-guerra, pondo em realce o hedonismo e o consumo, e se 

consolidará nos anos 1950, com a representação do potencial desviante, que ganha destaque 

em filmes como Juventude Transviada e Vidas Amargas, conforme já exposto, ambos 

lançados em 1955. 

Examinando o editorial-manifesto publicado na contracapa do primeiro número da 

revista literária Mapa, que será lançada pelo grupo em julho de 1957, observamos como este 

texto parte de uma ideia socialmente construída da juventude, segundo a qual determinadas 

faixas etárias estariam naturalmente conectadas à primazia sobre o discurso da modernidade. 

Não à toa, o escritor e jornalista João Carlos Teixeira Gomes (1997, p. 87) descreverá as 

Jogralescas como “uma explosão adolescente de criatividade”.  
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É deste mirante – o novo status adquirido pela juventude – que estes autores irão 

reivindicar para si o domínio do “pensamento moço”, ao qual tudo que seja passado deve 

necessariamente submeter-se, numa espécie de revalidação de sua pertinência no presente. Isto 

se dá na perspectiva de uma nova categoria social, que ascende ao posto de guardiã do futuro, 

com autoridade suficiente para abrir ou fechar as portas da contemporaneidade. Trata-se, 

como pontua Garson (2010), da constituição de uma consciência etária que acentuaria a 

oposição entre os grupos jovens e os não jovens. 

Afirma o editorial de Mapa: 

 

Queremos as gerações passando por essas páginas, queremos falar do presente como 

é, e do futuro quando chegar. Ambos, presente e futuro devem entregar tudo a si 

através do pensamento moço. O jovem tem um destino, tem uma bandeira não para 

carregar em desfile patriótico, e sim para abrir ao vento e ficar alerta [...] Mapa é 

uma afirmação do que somos. Mocidade voltada para problemas da arte [...] As 

esperanças estão voltadas para nós [...] 109
. 

  

Não há, no entanto, como compreender a concessão às gerações passadas sem ter em 

conta que autores e obras derivam de relações sociais e de posições no campo intelectual 

(BOURDIEU, 1990) instáveis e negociáveis. Ademais, ninguém “é” de fato jovem, já que este 

termo se refere a um estado que é, per se, de passagem. Assim, embora cedam espaço a 

autores de outras gerações em suas páginas, os editores fincam os dois pés nos privilégios de 

sua juventude. Há entre estas duas instâncias uma negociação de suas posições  

Sobre esta questão, como aponta Rebechi Jr. (2011, p. 41-42), com a publicação da 

revista Mapa, “[...] formalizava-se um espaço de difusão do pensamento [...]” e este seria 

negociado com as gerações passadas, representadas por intelectuais bastante influentes no 

campo literário, pois “para o jovem Glauber e seus companheiros estar sob a tutela de alguns 

deles representava a melhor forma de se inserirem no pequeno circuito artístico baiano”.  

Esta interação se dava de tal modo que Glauber e João Ubaldo Ribeiro foram incluídos 

na antologia Panorama do conto baiano, lançada em 1959, organizada por Vasconcelos Maia 

e Nelson de Araújo, ambos de Caderno da Bahia (1941), que assim justificam suas escolhas: 

 

[...] a despeito das diversas orientações que elegeram, as novas gerações baianas 

têm-se sentido obrigadas a levar em conta o patrimônio cultural que receberam do 

passado, no que a sua posição coincide com a das outras gerações surgidas desde o 

Modernismo, divergindo embora em pontos de interpretação e avaliação [...] (MAIA; 

ARAÚJO, 1959, p. 7). 
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Como podemos inferir, através da leitura da apresentação do livro supracitado, esta 

inclusão dos autores considerados “apenas iniciantes”, ao lado de nomes já consagrados como 

Jorge Amado e Adonias Aguiar Filho, dá-se no contexto de posições de conciliação adotadas 

sequencialmente pelas gerações modernistas, leitura que é reforçada pela presença do poeta 

Carvalho Filho, da Academia dos Rebeldes (1928), no primeiro número de Mapa. Como 

observa Rebechi Jr. (2011, p. 41), “dessa aliança e convívio, Glauber não se privou e, aos 

poucos, nele se fez presente”.  

 

4.1 GERAÇÕES: O DESAFIO DO CONCEITO 

 

Geração e juventude são conceitos que se confundem. Na visão de Abramo (1997), 

geração diz respeito à similaridade de situações vividas em uma mesma idade e em um mesmo 

período, já que “[...] pessoas de um mesmo grupo etário têm uma localização comum na 

dimensão histórica do processo social” (ABRAMO, 1997, p. 47). Neste recorte, no entanto, a 

noção de juventude implica uma percepção localizada, ao tomar a faixa etária como um de 

seus parâmetros. Nesse aspecto, poderíamos questionar, por exemplo, se o fato de ser mais 

velho alguns anos que os seus colegas de Jogralescas no Colégio Estadual da Bahia não seria 

critério de exclusão do poeta Carlos Anísio Melhor da Geração Mapa.  

Em seus estudos, Mannheim (1928) considera a vinculação geracional em termos tanto 

da posição histórica, cronológica, quanto da posição no meio social, que envolve o 

compartilhamento da contemporaneidade. Assim, pessoas que experienciam os mesmos 

problemas históricos integrariam uma mesma geração desde que atendam a um mesmo padrão 

lógico de consciência e de apreensão da realidade. Esta perspectiva será ampliada por Abrams 

(1982 apud FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 190), para quem “gerações é o lugar em que dois 

tempos diferentes, o do curso da vida e o da experiência histórica, são sincronizados”.  

Contudo, neste espaço, no qual ocorre a fusão entre tempo biográfico e tempo 

histórico, nada estaria predeterminado, já não são apenas a idade e a experiência comum que 

constituem uma geração. Em sua releitura da obra de Mannheim, Wivian Weller (2005) 

destaca a importância da potencialidade imanente dessas experiências. Para estabelecer uma 

conexão geracional, “não basta participar apenas potencialmente de uma comunidade que 

partilha de experiências comuns: é preciso estabelecer um vínculo de participação em uma 

prática coletiva, seja ela concreta ou virtual” (WELLER, 2005, p. 11). 

Nesta direção, o que vincularia as pessoas a uma determinada geração seria muito mais 

a vivência experimentada, a experiência da mesma contemporaneidade, do que as datas 
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cronológicas relativas à pertença a determinada idade. 

 

[...] indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam nos anos de maior 

disposição à receptividade, mas também posteriormente, as mesmas influências 

condutoras tanto da cultura intelectual que os impressiona como da situação político-

social. Eles constituem uma geração, uma contemporaneidade, porque essas 

influências são homogêneas. Justamente por essa mudança – de que a 

contemporaneidade não significa uma data cronológica no histórico da humanidade 

mas uma similaridade de influências existentes (MANNHEIM4, p. 516, p. 208 apud 

WELLER). 

 

A conexão geracional, compreendida deste modo, é sobretudo múltipla, já que se 

divide, na concepção de Mannheim (1928), em unidades geracionais. Estas, por sua vez, são 

definidas como sendo representativas dos diversos modos de reação a um contexto histórico 

compartilhado. Um exemplo, dado por Weller (2010), são os anos 1960 no Brasil, que tiveram 

como pano de fundo o regime militar. Neste mesmo cenário histórico, será possível 

enxergarmos tanto a figura da juventude politicamente engajada, que adere à luta armada, 

quanto a dos artistas e fãs da Jovem Guarda, além da circulação dos primeiros hippies. 

Quando retirada de sua funcionalidade didática, a questão geracional se expande. Não 

se restringindo apenas ao estudo de grupos que se sucedem e da arte que produzem, abre-se à 

análise de um processo constitutivo que é muitas vezes – ainda que não necessariamente – 

atravessado pela juventude. Isto se dá porque esta emerge como uma categoria que se baseia 

numa construção social instável, através da vigilância ao seu potencial desviante. Desta 

maneira, e ainda de acordo com a análise feita por Weller (2010), os anos de 1960 produzirão 

certa imagem de engajamento e contestação, em contraponto ao hedonismo da Jovem Guarda 

e à aparente alienação do Movimento Hippie – que, na realidade, também traduz uma tomada 

de posição política, pela recusa ao establishment. 

De acordo com Ariès (1978), em História social da criança e da família, o primeiro 

jovem moderno típico retratado pela arte teria sido o Siegfried da ópera de Wagner
110

 (1876). 

Neste personagem, o autor reconhece a mistura de pureza provisória, força física, irreverência 

e espontaneidade que, segundo Ariès (1978, p. 35), “faria do adolescente o herói do nosso 

século XX”. A juventude, tomada como sinônimo único de uma fase que engloba a 

adolescência e que se estende até por volta dos 30 anos, torna-se então, a partir de 1900, na 

França, tanto um tema literário atraente quanto alvo da vigilância moralista de cada época.  
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 Trata-se de uma das óperas mais famosas do compositor alemão Richard Wagner, cuja estreia ocorreu em 16 

de agosto de 1876. 
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É nesse período que saber o que os jovens pensam começa a se tornar importante, pois 

estes seriam fiéis depositários do futuro. Em consequência da evolução paulatina desta nova 

categoria, após a Primeira Guerra, em 1914, será registrado um primeiro confronto de ideias 

entre pessoas de diferentes idades. Como sinaliza Garson (2010), a noção de juventude surge 

em uma sociedade anterior à cultura de massa, e decifrar os mitos que norteiam este conceito 

segue sendo uma das grandes dificuldades ainda hoje, como mostram os embates teóricos, no 

campo da sociologia, entre pesquisadores de épocas distintas.  

Para Bourdieu (1983), a juventude é apenas uma palavra, no sentido de que ela teria 

sido forjada através de uma divisão artificial e arbitrária entre as diversas faixas de idade de 

modo a estabelecer o domínio de umas sobre as outras. Para Margulis e Urresti (1996), em 

contestação à afirmação de Bourdieu (1983), a juventude é mais que uma palavra, pois só 

pode ser compreendida plenamente se consideramos a sua pluralidade, já que cada classe 

social ensejaria uma abordagem diferente. Por esta ótica não haveria uma, mas várias 

juventudes. Para Mannheim (1928), como já examinamos via Weller (2010), a juventude é 

vista como um “recurso latente”, à disposição de cada sociedade. 

Dessa maneira, acreditamos ser necessário, antes de analisarmos as ações artísticas de 

Mapa, tentar entender como, e por que, este grupo se constitui como uma geração, termo cujo 

uso se justifica muito mais pelo potencial didático. Trata-se, no escopo desta pesquisa, grosso 

modo, do agrupamento de escritores por época, idade e afinidades estéticas ou ideológicas. No 

artigo “Gerações literárias na Bahia”, Cyro de Matos (2013) nos lembra que, já em 1815, em 

História da Literatura Antiga e Moderna, Friedrich Schlegel lançava mão do recurso, ao 

dividir a produção literária alemã do século XVIII em três gerações de autores. 

 Antes de Schlegel, na era pré-cristã, Heródoto havia dividido o século em três 

gerações (aetates) e, em 1946, Julius Petersen, no ensaio “Las Generaciones Literarias”, 

contido no livro Filosofia de La Ciência Literaria, propõe que se considere alguns requisitos: 

coetaneidade, homogeneidade de educação, relação pessoal, registro de acontecimentos 

geracionais, condução de um líder e aniquilação ou paralisação da geração anterior. Para 

Petersen (1946), citado por Gilberto Mendonça Teles (2002), em Contramargem: estudos de 

literatura, geração é palavra-chave, mas só abre portas a quem souber manejá-la.  

O alinhamento entre autores só se justificaria, para Petersen (1946 apud TELES, 

2002), por meio de determinados fatores: legado cultural comum, nascimento, educação, ação 

de um elemento aglutinador e, sobretudo, aparecimento de uma nova linguagem, já que “todo 

programa novo tem que ser verbalmente novo” (PETERSEN, 1946, apud TELES, 2002, p. 

88). Ainda em Mendonça Teles (2002), encontraremos uma definição que nos interessa 
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especialmente, a de Julián Marías (1949), que em El Método Historico de Las Generaciones 

entende geração não como sucessão, mas coexistência.  

Marías (1949) destaca quatro tipos de estratos: os sobreviventes da geração anterior, os 

que estão no poder, os que fazem oposição a estes e os que lutam contra os dois últimos. Esta 

percepção, por sua vez, nos remete a Pierre Bourdieu (1996) e às suas conceituações sobre a 

constituição do campo literário. Embora compartilhem um território comum, os seus 

componentes não dispõem dos mesmos recursos – materiais ou simbólicos –, e aqueles 

autores que não detêm poder investem em estratégias para deslocar os oponentes. 

 

De um lado, deslocamentos que se circunscrevem em um mesmo setor do campo de 

produção cultural e correspondem a uma acumulação, mais ou menos importante de 

capital: capital de reconhecimento para os artistas situados no setor dominante 

simbolicamente, capital econômico para aqueles que se situam no setor heterônomo; 

do outro, deslocamentos que implicam uma mudança de setor e a reconversão de 

uma espécie de capital específico em outras (BOURDIEU, 1996, p. 292-293). 

 

Também é como coexistência, e não sucessão linear, que Ortega y Gasset (1981), em 

La Ideia de Las Generaciones, entende a questão geracional no campo literário. Para este 

autor, “as gerações nascem umas das outras, de maneira que a nova se encontra já com as 

formas dadas pela anterior” (ORTEGA Y GASSET, 1981, p. 149). Nesta perspectiva, para 

compreender a Geração Mapa, faz-se necessário também perceber que outras gerações esta 

contém e com que pares dialoga nos anos 1950. 

 

 

 

4.1.1 Rebeldes com causa 

 

Há dois signos que marcam a construção social do herói moderno do século XX: o 

desvio e o hedonismo. Por um lado, o jovem é visto como um problema a ser resolvido – via 

Estado, escola, Igreja, família, polícia –, por outro, como um consumidor voraz, criando-se 

uma atmosfera propícia na qual é considerado o centro do mundo. É numa imagem 

estereotipada dos anos 1950, pontuada pela ideia de desvio – no Brasil, predominava a 

imagem do rebelde sem causa –, que o escritor Nelson Motta (2011) irá ancorar alguns trechos 

de seu relato sobre a adolescência e a juventude de Glauber Rocha em A Primavera do 

Dragão.                

Desta disposição do biógrafo, derivariam os relatos – negados posteriormente por 

vários integrantes da Geração Mapa – de planejamento de atos terroristas, invasão de um 
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navio, elaboração do sequestro do governador do estado e participações ruidosas em protestos 

estudantis, narrados por Motta (2011) como sendo heroicos, risíveis e típicos de determinada 

idade. Para o jornalista e escritor João Carlos Teixeira Gomes (1997), tais episódios são pura 

invenção, embora admita ter havido realmente alguma troça envolvendo atirar maçãs contra o 

governador Juracy Magalhães, como narrado no livro de Motta (2011). 

 

Nunca soube de qualquer tentativa de sequestrar o dono do Jornal da Bahia, João 

Falcão, para metralhar Juracy Magalhães ou para pichar um navio espanhol em 

protesto contra a ditadura de Franco. Tudo isso, se ocorreu, jamais foi comentado 

entre os membros da Geração Mapa, que, afinal de contas, ao lado de Glauber, eram 

os protagonistas da história (GOMES, 2011, não paginada).
111

 

 

Concordando com o testemunho dos que viveram a época, observamos que Mapa 

situava-se em uma esfera mais próxima da construção histórica da Geração 60 do que da 

mítica dos rebeldes sem causa. Embora tenha florescido num período anterior ao Golpe 

Militar, seus integrantes estavam engajados intelectualmente no processo de mudança social e 

atentos aos problemas estruturais do país. Ademais, todos os relatos sobre este grupo 

demonstram o quanto prezavam a independência política – a despeito da vinculação pontual 

da sua revista literária à Associação Baiana dos Estudantes Secundaristas, ligada ao PCB.  

O que desejavam, liderados por Glauber Rocha, era vencer a província na província, o 

que implicava ocupar instâncias de validação, conquistar espaços de liderança, implodir 

resistências dentro de estruturas tradicionais, deslocar-se no campo literário que então se 

reconfigurava. Pensando deste modo, Glauber inicia o curso clássico no Central em 1954, aos 

15 anos. No ano anterior, conhece o também adolescente Orlando Senna – numa assembleia 

de estudantes, ambos “na militância política secundarista” –, que assim o descreve: 

 

[...] ele estava discursando, descabelado e vestindo uma capa de gabardine, como 

Humphrey Bogart. Estava defendendo uma ideia completamente nova para mim e 

seguramente para todos os jovens que ali estavam. Dizia que a política era incapaz 

de produzir um mundo novo, que o mundo só seria transformado através da arte [...] 

Gritou uma palavra de ordem, algo como todo poder aos artistas, e saiu da sala sem 

esperar réplicas ou aplausos [...] (SENNA, 2014, não paginado). 

 

 

Os futuros cineastas apresentam-se como atores um ao outro. Estudavam em escolas 

particulares de orientação religiosa: Glauber no protestante Dois de Julho e Senna no católico 

Marista. Rapidamente, o novo amigo foi incluído em um grupo que planejava colocar seus 

                                                           
111

 “Amigos de Glauber contestam biografia escrita por Nelson Motta”. Depoimento ao jornalista Claudio Leal, 

em 3 de novembro de 2011. Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5447517-EI6581,00-

Amigos+de+Glauber+contestam+veracidade+da+biografia+de+Nelson+Motta.html>. Acesso em: 20 dez. 2015. 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5447517-EI6581,00-Amigos+de+Glauber+contestam+veracidade+da+biografia+de+Nelson+Motta.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5447517-EI6581,00-Amigos+de+Glauber+contestam+veracidade+da+biografia+de+Nelson+Motta.html


130 
 
 

  

planos de arte e revolução em prática. A ida para o Colégio Estadual da Bahia, no ano 

seguinte, não seria uma escolha aleatória, nesse sentido, mas absolutamente programática. 

Tratava-se de um ambiente mais liberal e plural e, como pontua Orlando Senna (2014, não 

paginado), de um “território mais fértil para seu projeto de mudar o mundo através do teatro”. 

Com essa possibilidade em mente, Glauber Rocha convence sua mãe, Lúcia, a 

matriculá-lo no ano seguinte no maior colégio secundário público do estado, o primeiro do 

país a acolher adolescentes de classes sociais diversas e a ter turmas mistas (meninos e 

meninas estudando lado a lado). Enquanto isso, Senna segue para o Antônio Vieira, particular 

e gerido por padres da Companhia de Jesus, saindo do regime de internato no Marista e 

passando a morar em uma pensão em Salvador. O segundo passo, ainda de acordo com o 

relato deste cineasta, será ocupar espaços decisórios nos grêmios estudantis.  

Para compreensão das razões e da relevância desta segunda ação dos jovens 

revolucionários, é preciso considerar a importância desses núcleos escolares, cuja origem 

remonta a 1902. No período que antecede o Golpe Militar de 1964, como explica Taiza Lira 

Ferrari (2013) no ensaio Revendo a história do movimento estudantil brasileiro, “os grêmios 

estudantis apresentavam um caráter político-social tendo grande representatividade na 

sociedade, pois dele faziam parte jovens estudantes de cursos universitários e secundaristas” 

(FERRARI, 2013, p. 40). Promovendo a interação entre os alunos, seus diretórios ficavam 

responsáveis pela mobilização artística que movimentava os auditórios dos colégios, e esse 

aspecto o tornava ainda mais interessante para os integrantes da Geração Mapa.  

Um exemplo desta representatividade, que extrapolava os muros das escolas e a 

comunidade discente, mobilizando toda a sociedade baiana, é a nota publicada em 7 de março 

de 1956 no jornal A TARDE sobre a eleição do grêmio do Colégio Central, apresentando a 

indicação do Círculo de Estudo Pensamento e Ação (CEPA)
112

 – o aluno Humberto de 

Carvalho Coloneze. A “comunicação”, que ocupa uma coluna na página 10 do periódico, 

reproduz integralmente o ofício assinado pelo “estudante Glauber Rocha”. 

 

O Departamento de arregimentação estudantil, através de seu titular interino, propôs 

à Diretoria do Círculo de Estudo Pensamento e Ação, CEPA, levar o nome do ilustre 

colega como candidato oficial desta entidade às próximas eleições ao Grêmio 

Colégio da Bahia, de vez que já o apoiamos ano passado, e continuamos até hoje 

com o seu programa de ação, embora o colega não pertença a este movimento social 

e cristão, de raízes democráticas. Assim, depois de cientificar ao colega por meio 

deste de que é nosso candidato oficial ao Grêmio Colégio da Bahia, estaremos 
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prontos a lutar como for estabelecido, independente, frisamos, de ambições de cargos 

ou de poder. Nossa posição visa apenas o progresso do Grêmio tão somente. 

 

 

Na época, Glauber ainda integrava o CEPA, onde chegara com a proposta de dirigir 

uma montagem da peça As mãos sujas, de Jean Paul Sartre. A empreitada teatral não dera 

certo, mas ele se integrou ao grupo de estudos de cinema existente no local, promoveu sessões 

de filmes – Macau, de Joseph von Sternberg, Chaga de Fogo, de William Wyler, e Ao Sul de 

Pago Pago, de Alfred E. Green – e, graças a um pedido de Germano Machado ao radialista 

Cleto Araponga, foi indicado para apresentar na rádio Excelsior um programa de 15 minutos, 

exibido às terças-feiras, às 15 horas, batizado como Cinema em Close-up.  

Se as atividades culturais eram tidas como motores da revolução, nos anos 1950, a 

escola secundária foi seu primeiro campo de mobilização. E, nessa perspectiva, a ocupação de 

cargos decisórios nos grêmios tornava-se essencial para estabelecer negociações e debates, 

embora implicasse manter relações cordiais com os comunistas, com os quais Glauber e sua 

turma não simpatizavam, como pondera Orlando Senna (2014), em depoimento à revista Cena 

de Cinema: “estávamos interessados em Marx, mas também no rock, na Nouvelle Vague que 

estava aparecendo, em Brigite Bardot, James Dean, no Carnaval, no futebol, na capoeira 

[...]”.
113

 

Em relação à antipatia pelos comunistas, segundo este cineasta, não se tratava apenas 

de divergências intelectuais, culturais ou puramente políticas, mas também de afinidades 

eletivas. Nesse aspecto, existia uma única exceção no grupo de amigos, o jornalista e escritor 

Frederico de Souza Castro, que seria o primeiro autor a publicar um livro pelo selo 

Macunaíma, o hoje raríssimo Samba de Roda. A militância, no entanto, era sacudida pelo 

cenário político da época, o que dividia ainda mais os estudantes, como nos conta Orlando 

Senna: 

“[...] o outro aspecto, político-ideológico, emergiu fragorosamente quando a União 

Soviética invadiu a Hungria. Foi em 1956, um ano de grande politização, com 

Juscelino Kubitschek iniciando seu governo transformador, após vencer uma 

tentativa de golpe civil, e a crise do comunismo, o conflito Sino-soviético, Kruschev 

denunciando os crimes de Stalin, os chineses esculhambando os soviéticos. Tudo 

isso repercutia na política secundarista”. 

 

A turma de Mapa não apoiou a invasão da Hungria. Paulo Gil Soares chegou a 

publicar um longo poema, 3 Elegias para a Hungria, contra os tanques, mostrados em fotos 
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enormes nos jornais da cidade, no primeiro número da revista Mapa, e o racha com a turma 

dos comunistas foi se tornando inevitável, ao menos durante aquele ano. “E nesse momento, 

não sei vindo de onde, começamos a falar em uma terceira opção, alguma coisa como um 

socialismo democrático com os artistas no poder, uma espécie embrionária e romântica do que 

seria a Terceira Via que hoje se discute” (SENNA, 2014, não paginado).  

O fato de a escola secundária pública brasileira, a despeito de suas pronunciadas 

deficiências persistirem, ter se tornado palco de livre exercício intelectual – o que se deve, 

como examinamos no capítulo anterior, às ideias defendidas e postas em prática por Anísio 

Teixeira –, teria estimulado fortemente o renascimento da militância política secundarista nos 

anos 1950, como pontuam Marques e Cintra (2009). Em julho de 1948, foi fundada a União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), durante o primeiro congresso promovido 

pela nova entidade, com apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE).  

Naquele ano, os jovens estiveram mobilizados em torno da campanha “O petróleo é 

nosso”, que contou com o apoio de Heron de Alencar, um dos colaboradores da revista 

Caderno da Bahia, que assinava então a coluna Caleidoscópio em A TARDE, e do retorno de 

Getúlio Vargas à presidência do país, o que ocorreria em 1951. Já no segundo congresso da 

UNE, ocorrido em 1949, uma divisão política manteria a entidade com duas lideranças 

diferentes, até o ano de 1955, quando finalmente ocorreu a reunificação. Os rapazes e moças 

da Geração Mapa não estiveram alheios a toda essa movimentação. 

Em paralelo à militância secundarista e aos debates culturais diários – que giravam em 

dos romances da Geração 45, das ideias dos filósofos existencialistas e da arte contemporânea 

–, os jovens da Geração Mapa até que levavam uma vida bastante hedonista: frequentavam as 

praias da cidade, eram expulsos das boates por ainda serem menores de idade e assistiam às 

sessões de clássicos europeus no lendário Clube de Cinema da Bahia, dirigido por Walter da 

Silveira. Autores de outras faixas etárias, mais maduros e com significativa parcela de 

contribuição ao modernismo baiano, eram vistos por eles com a reverência que se deve aos 

desbravadores, condutores de um processo que caberia dar continuidade.  

Como conta Florisvaldo Mattos
114

, em depoimento à autora desta tese, foi por conta 

desta relação de cumplicidade e respeito que os criadores de Caderno da Bahia, que também 

atuavam em Ângulos, decidiram apoiar os autores de Mapa, de modo que se estabeleceria 

entre eles, em meados dos anos 1950, uma espécie de intercâmbio cultural e de consultoria, 

                                                           
114

 Depoimento concedido em 18 de outubro de 2018. 



133 
 
 

  

sobretudo entre Adalmir da Cunha Miranda e Glauber Rocha. Para Miranda
115

, tanto Mapa 

quanto Ângulos foram “o desdobramento de uma espinha dorsal que não se quebrou”, já que 

estas publicações não romperam com o ideário de sua geração, que pretendia mudar “um 

estado de espírito já cristalizado” (MIRANDA, 1998 apud GROBA, 2012, p. 179-180).  

 

Figura 15 – Florisvaldo Mattos, Fernando Peres e Carlos Nelson Coutinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: reprodução do livro Avant-Garde na Bahia. 

 

Estes modernistas da Bahia conviveriam em um mesmo plano temporal em várias 

ocasiões e espaços, a exemplo da redação da revista Ângulos, sobre a qual falaremos mais 

detalhadamente adiante, e o Clube de Cinema da Bahia. Exemplo bastante ilustrativo de como 

se dava a interação entre estas gerações foi o episódio ocorrido em uma das sessões, quando 

Glauber Rocha e Fernando Peres foram surpreendidos por Walter da Silveira conversando 

alto, durante uma sessão de O Encouraçado Potemkin, e acabaram expulsos da sala. Glauber 

confessaria, anos depois, ter passado ali a respeitar não apenas o fundador do Clube de 

Cinema da Bahia, mas o próprio cinema de Eisenstein. A importância dos dois será 

dimensionada por Cid Seixas (2004, p. 51) em seu estudo sobre a literatura baiana: 

Todos sabemos que Glauber e grande parte do Cinema Novo saído da Bahia não 

seriam os mesmos sem a influência constelar de Walter da Silveira. Tudo isso que 

foi feito nos anos 30 e se reinventou, ao longo dos anos seguintes, nasceu daqueles 

rapazes que viam com desconfiança o jeito de corpo dos modernistas da grande 

cidade. No modernismo visto do quintal, dos terreiros, becos e ladeiras, outros 

bichos e outras gentes entram na história.   
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Aproximações nos mesmos moldes, regidas por relações do tipo discípulo-mestre, 

repetem-se na breve interação entre Glauber Rocha e Germano Machado, o fundador do 

CEPA, para onde ele levou consigo parte da turma do Colégio Central. Do mesmo modo se 

deu com Adalmir da Cunha Miranda, com quem Glauber encetou volumosa correspondência 

nos anos de 1956-1957. Como a se reportar a um mentor, Glauber enviava cartas regulares a 

Adalmir, nas quais submetia ao crítico literário, então morando em São Paulo, os seus planos 

para ações culturais em Salvador, primeiramente com As Jogralescas e, mais tarde, com a 

revista Mapa e as primeiras publicações da Macunaíma. Como explana Tiago Santos Groba 

(2012, p. 60):  

 

 

[...] Glauber passou-lhe o „relatório‟ das atividades de As Jogralescas, que foi a 

teatralização de poemas do modernismo [...]. Por correspondência, Glauber também 

informava a Adalmir da Cunha Miranda sobre a publicação de Mapa, periódico 

organizado pelo grupo, e avisa sobre a publicação do primeiro livro editado pela 

Macunaíma, uma editora de autores, como a Editora Caderno da Bahia. 

 

Em todas estas situações de entrelaçamento entre gerações, evidencia-se uma atitude 

de conciliação, pautada pelo interesse em seguir na norma, embora houvesse a intenção de, 

dentro da norma, implantar o desvio – uma programação revolucionária que tinha como base a 

renovação da província, como é reforçado pelo depoimento de Orlando Senna. De tal modo 

que a primeira ação não será um plano baseado na mitologia da rebeldia, mas a ocupação da 

escola pública como espaço de ação artística, por conta da força dos grêmios estudantis, que 

seriam alvo da Ditadura após o Golpe Militar, justamente por seu poder de mobilização
116

.  

Esta representação da Geração Mapa nos aproxima do conceito de juventude como 

mais que uma palavra (Margulis e Urresti, 1996). Não se encaixam seus jovens 

revolucionários de forma inteiriça entre os chamados “transviados”, embora até adotassem as 

roupas e o estilo dos filmes de James Dean; menos ainda figuravam entre os 

predominantemente hedonistas ou mesmo entre os politicamente engajados. Embora de 

esquerda, buscavam a arte como forma de política, e é impossível relevar o fato de que suas 

vidas estiveram sempre intimamente relacionadas às instituições reguladoras das normas 

sociais – religião, família, escola.  

São jovens vozes as que mobilizam a atenção da sociedade, na concepção que passa a 

imperar a partir dos anos 1950, aquelas que estão em plena vigência do que Margulis e Urresti 
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(1996) classificam como “moratória social e moratória vital”. Os conceitos de moratória (vital 

e social) são repensados por esta dupla de pesquisadores como sendo o período de suspensão 

de responsabilidade experimentado na juventude. Apenas um deles é comum aos jovens de 

todas as classes, por ser determinado exclusivamente pela condição etária e física. Já a 

moratória social depende basicamente das condições econômicas. 

Vasconcelos Maia, de Caderno da Bahia, geração imediatamente anterior, não será 

visto como jovem, por exemplo. Aos 25 anos, casado, era considerado um comerciante adulto 

e, de certa forma, desiludido pelo fato de não ter ainda alcançado a fama como escritor na 

“juventude”, como ressalta Groba (2012) em seu estudo sobre esta geração. Muito menos 

Jorge Amado era considerado por sua idade um prodígio, embora aos 16 anos já integrasse a 

Academia dos Rebeldes e com apenas 19 anos tenha lançado O País do Carnaval.  

Quando se refere a esta fase de sua vida, em trechos de Navegação de Cabotagem ou 

em Guia de Ruas e Mistérios, Jorge Amado embaralha confusamente seus 13 anos a 

meninices da infância, pois não havia então uma definição clara sobre as faixas etárias e suas 

características. Com essa idade, Glauber Rocha já assumira um programa de rádio sobre 

cinema. Ser adolescente nos anos 1950 significava ter voz própria. Ainda assim vigorava a 

vigilância pelo medo do desvio, exercida na forma da pressão familiar.  

Após o Central, Glauber hesitava em seguir carreira como cineasta e abandonar o 

curso de direito, encontrando no jornalismo uma trincheira e um modo de garantir seu 

sustento. Florisvaldo Mattos, cooptado pelo grupo por conta das afinidades intelectuais 

detectadas por meio de um poema publicado na revista Ângulos,  trocou o diploma de direito 

pela carreira como jornalista ao ser convidado a integrar a equipe fundadora do Jornal da 

Bahia. Fernando da Rocha Peres seguiu para Recife para estudar direito, atendendo ao desejo 

da família. 

Paulo Gil Soares era considerado em 1958 o antípoda da imagem do jovem rebelde, 

apesar das esquisitices de artista, como atesta matéria publicada no Diário de Notícias
117

. O 

texto sem assinatura – um perfil jornalístico – põe em relevo seus atributos artísticos em 

contraste com atos de rebeldia “próprios da fase da juventude”: pintar os cabelos de verde, 

vestir roupas de couro, dormir em cemitérios, ir à praia com esqueletos e até mesmo beber o 

sangue de um gato. Esta fase teria antecedido a maturidade do poeta romântico, que se 

aproximou da poesia concreta após flertar com o modernismo.   
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Nos anos 1980, Glauber Rocha já não correspondia ao que se poderia classificar como 

um jovem artista, embora sua imagem tenha se cristalizado no imaginário popular como o 

herói adolescente de toda uma geração. Em depoimento a João Carlos Teixeira Gomes, o 

lendário produtor Rex Schindler – de A Grande Feira, Tocaia no Asfalto e Barravento – 

afirmou que Glauber foi o “o grande revolucionário da juventude baiana”, pois, ao contrários 

de outros artistas da época, “catalisou a juventude e mostrou a todos o valor de ser jovem e ser 

artista” (SCHINDLER apud  TEIXEIRA GOMES, 1997, p.83). 

 

 

4.2 JOGRALESCAS        

 

Evento inaugural das atividades da Geração Mapa, As Jogralescas devem ser 

compreendidas no contexto da renovação das artes e das letras que, entre 1940 e 1960, tendo a 

Universidade da Bahia como vetor, resultará em uma movimentação educacional e artística 

sem precedentes, pondo a Cidade do Salvador em relevo no mapa cultural do país. Idealizados 

por estudantes secundaristas do Colégio Central, estes espetáculos levaram poemas 

modernistas teatralizados ao palco do maior ginásio público do estado – não se vinculando, 

portanto, aos primeiros projetos estimulados diretamente pela universidade. 

Estas montagens, que envolviam alunos e alunas com idade entre 15 e 20 anos, 

lançavam mão de recursos cenográficos e inovaram o panorama cultural da época com 

interpretações naturalistas que antecipavam de certo modo as técnicas que seriam adotadas 

pela Escola de Teatro da Universidade da Bahia – cujo curso regular, o primeiro do país, havia 

entrado em funcionamento em maio de 1956. As Jogralescas revolucionaram a estética 

passadista das récitas de versos com acento exageradamente dramático que traziam estrelas da 

declamação em temporadas de sucesso aos poucos espaços da cidade. 

O contexto teatral em Salvador, antes da profissionalização das artes cênicas, era 

dominado por grupos que se organizavam em torno da Federação Baiana dos Teatros 

Amadores, que naquele mesmo ano promovera a primeira edição de seu grande festival, 

inspirando-se em eventos semelhantes ocorridos em São Paulo e em Pernambuco. Na época, 

como confirmado em matéria publicada no Diário de Notícias, quinze grupos inscreveram-se 

na competição, que ocorreu no Teatro Guarani. Somente em 1958, Universidade da Bahia 

inauguraria sua sala de espetáculos própria, o Teatro Santo Antônio. 

Como relata Fernando da Rocha Peres (2017), a ideia de teatralizar poemas num 

espetáculo surgira entre eles durante um intervalo das aulas no Colégio Central, a partir das 
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leituras que compartilhavam, especialmente os livros de Manuel Bandeira, Carlos Drummond 

de Andrade e Vinicius de Moraes. Aos poucos, decisão tomada, a lista foi ganhando cada vez 

mais nomes e incluindo autores estrangeiros, a exemplo de Nicolas Guillén e Federico Garcia 

Lorca. Basicamente modernista, as Jogralescas abriram espaço para ao menos um poeta 

parnasiano em seu repertório, Vicente de Carvalho
118

, de quem escolheram “O pequenino 

morto”, que foi interpretado na quarta edição.   

Os critérios de seleção dos textos tinham como base a potencialidade dramática e as 

possibilidades de leitura cênica. O que acertaram bem antes é que não repetiriam os 

maneirismos da antiga tradição declamatória; buscariam outros meios para emprestar corpo 

aos poemas de modo a oferecer uma forma menos artificial de vocalização dos versos. A 

inspiração para a criação das Jogralescas viera dos Jograis de São Paulo, grupo que reunia um 

elenco de atores e até gravara um disco para o selo Festa, especialista no gênero. 

Na primeira edição das Jogralescas, os meninos e meninas do Colégio Central 

apresentaram quatro poemas: “Nega fulô”, de Jorge de Lima, “Mula do padre”, de Ascenso 

Ferreira, “Enterro de Isolina”, de Cecília Meireles, e “O caso do vestido”, de Carlos 

Drummond de Andrade. Ninguém ali possuía experiência de palco, e Calasans Neto 

enfrentara pela primeira vez o desafio de criar adereços e cenários para um espetáculo teatral; 

como conta João Carlos Teixeira Gomes (1997, p. 90), havia até um iluminador improvisado 

entre os alunos: “logo foram arregimentados colegas de outras séries [...] e os ensaios 

passaram a ser feitos no auditório do colégio”. 

Atrair os alunos para as audições não era exatamente um problema. Do modo como 

foram estruturadas, participar das Jogralescas representava para eles um evento único,  

principalmente pelo caráter expressivo alcançado e pela criatividade de seus produtores. Tal 

foi o impacto da estreia que um dos mais respeitados críticos de teatro da época, José de 

Moraes, escreveria sobre ela meses depois, alçando seus criadores à condição de jovens 

intelectuais. O artigo, publicado em O Estado da Bahia em 4 de dezembro de 1956, em tom 

superlativo, exalta o feito dos adolescentes e capta a amplitude de suas ações: 

 

Uma nova geração de intelectuais está em marcha no Colégio Estadual da Bahia 

através de um movimento dos mais interessantes e louváveis no campo da poesia, do 

conto, do romance, das artes plásticas em geral e, finalmente, do teatro [...] 

Jogralescas, recital de poesia moderna com tratamento de teatro, jogando-se no palco 

os efeitos de declamação aliados à cenografia, à iluminação e aos demais aspectos da 

nova técnica teatral moderna (MORAES, 1956, p. 5). 
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 Poeta paulista, ocupou a cadeira 29 na Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1924. 
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Em termos de recepção das Jogralescas, destacamos ainda o longo artigo publicado na 

página cultural do jornal A TARDE, em 27 de dezembro de 1956, assinado por Pedro Moacir 

Maia, poeta e intelectual respeitado nos círculos literários, que fora ligado ao grupo da revista 

Caderno da Bahia. No texto, intitulado Jograis da Bahia, este autor inclui a teatralização de 

poemas modernistas produzida pelos alunos do Central entre as “coisas de cidade grande” que 

estavam acontecendo na província.  

Observamos que, talvez esta tenha sido uma das primeiras análises críticas a detectar 

os movimentos iniciais da Renascença Baiana que alcançaria seu auge nos anos 1960, 

detendo-se tanto na variedade dos eventos promovidos – que são listados por ele – quanto na 

aceitação do público baiano, tido como dos mais conservadores, mas que “reaciona 

favoravelmente, permitindo a repetição e continuidade”.  

Entre esses eventos, Maia cita as sessões do Clube de Cinema, que recebera grande 

incentivo financeiro do governo Octávio Mangabeira, graças à intervenção do então secretário 

de Educação e Saúde Anísio Teixeira; os recitais de música na Reitoria e o intercâmbio 

internacional promovido pela Universidade da Bahia. As Jogralescas são destacadas, nesse 

cenário, como sendo resultado da ousadia e coragem de  “um grupo de moças e rapazes que 

deram um recital de poesia”, cujo grande mérito, de acordo com este crítico, estaria no modo 

como estes haviam rompido com a concepção tradicional de récita. 

Como justifica este autor, até então, a declamação de textos poéticos era considerada 

como uma arte de “[...] meninas das chamadas prodígio ou senhoras dignas e cheias de corpo 

[...], que se postam num palco com vestido de festa e lencinho na mão e jogam braços e olhos 

em movimentos de enternecido horror ou êxtase” (MAIA, 1956, p.7). A inflexão 

exageradamente emocionada na pronúncia das palavras e nas expressões faciais resultava, 

porém, em um artifício considerado inócuo, esvaziando todo o sentido dos poemas. Nas 

palavras de Pedro Moacir Maia, “corrente a um choque sem eletricidade”.  

Em contraponto, o que Pedro Moacir Maia vira no palco do auditório do Colégio 

Central fora eletricidade pura, desde a escolha do repertório, que incluiu de Jorge de Lima a 

Garcia Lorca, passando por Ascenso Ferreira – o articulista se refere àquele que teria sido o 

terceiro espetáculo –, à eliminação do aparato habitual que cercava então as récitas 

tradicionais.  

Ciente do alcance da poesia gravada em discos, muito comum na época, como veremos 

adiante, e do sucesso do grupo Jograis de São Paulo, Maia traça de imediato uma linha 

divisória entre este último e As Jogralescas, já que aqueles limitavam-se ao uso da voz, 
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havendo ausência absoluta de encenação. Tal contraste só acentuaria a originalidade e o 

pioneirismo do projeto baiano, que envolvia produção, cenário e figurinos, além de uma 

interpretação naturalista. 

Pedro Moacir Maia publicaria ainda um segundo texto sobre As Jogralescas, este em 3 

de janeiro de 1957, no mesmo jornal, desta vez, destacando o talento dos atores inexperientes 

que, ainda assim,  foram capazes de proporcionar à plateia um espetáculo que nada devia às 

declamações da “Comédie Française”. E, aos leitores que, por acaso, duvidassem dos “muitos 

adjetivos” dedicados, convidava-os a assistir ao próximo recital dos jograis que, a despeito do 

talento apresentado, “[...] não têm estímulo algum às coisas de que gostam e praticam, coisas 

da inteligência e da cultura [...]” (MAIA, 1957 apud TEIXEIRA GOMES, 1997, p.98). 

Integrante do núcleo de produção – ao lado de Glauber, Paulo Gil Soares (que não 

estudava no Central), Ângelo Roberto e Calasans Neto –, Fernando da Rocha Peres conta, em 

depoimento à autora deste trabalho, que o processo de seleção dos rapazes e moças incluía a 

checagem de algum talento prévio em audições levadas muito a sério. Os poemas escolhidos 

pelo grupo eram então passados para os “quase-atores” decorarem com alguns dias de 

antecedência. Em seguida, nos ensaios, entrava em ação o trio de diretores. Peres, Paulo Gil e 

Glauber orientavam as marcações e as entonações das vozes.    

Os objetos usados em cena vinham das casas dos estudantes e variavam conforme a 

imaginação de Calasans Neto, indo do empréstimo de mesas e cadeiras a quadros de arte e 

imagens sacras. Certa vez, como registra João Carlos Teixeira Gomes (1997, p. 89-90) 

tiveram que arrumar um caixão para colocar no palco durante a encenação do poema O 

defunto, de Pedro Nava –, e conseguiram, para surpresas dos outros alunos, pasmos ante a 

ousadia dos colegas. A animação de véspera costumava mobilizar todo o colégio e alguns 

professores gostavam de acompanhar mais de perto as montagens.  

Na época, o corpo docente era uma mescla de jovens e velhos mestres. E, como 

recorda Teixeira Gomes (2017), havia uma proximidade com os alunos que não se repetiria 

em outras épocas ou mesmo em outras instituições públicas de ensino dos anos 1950. Um 

desses jovens professores, Rui Simões
119

, integrou-se de tal maneira à produção dos 

espetáculos que foi delicadamente convidado pelos alunos a retirar-se – o grupo temia 

aparentar estar sob a tutela do mestre de filosofia. Prezavam, sobretudo, a liberdade. 
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 Em depoimento ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, a cineasta Mônica Simões (2015) diz que o pai, Rui, 

teria criado as Jogralescas junto com os alunos do Colégio Estadual da Bahia, onde ensinava. 
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4.2.1 Quase famosos 

 

As três primeiras apresentações das Jogralescas, em 1956, transcorreram com sucesso 

e sem quaisquer problemas. A repercussão nos jornais locais e a mobilização de alunos de 

vários colégios garantia plateia sempre lotada. Embora não tenha participado da produção ou 

da direção das Jogralescas, e sequer atuado ao lado de seus “quase-atores” no auditório do 

Central, o cineasta Orlando Senna, então estudante do Antônio Vieira, foi um desses 

divulgadores. Sobre o impacto dos poemas teatralizados na sociedade da época, tece o 

seguinte relato:  

 
Foi como um terremoto, um tratamento de choque nas elites intelectual e política, 

uma casta enraizadamente acadêmica, amarrada à tradição e às formalidades, à 

erudição pela erudição, à vaidade da oratória rebuscada, gongórica. Esse castelo do 

século XIX ainda dominava a engrenagem político-cultural da cidade, tinha resistido 

à Semana de Arte Moderna de 1922 e à ação de alguns modernizantes, o maior deles 

Jorge Amado (SENNA, 2014) 

 

Não por acaso, diante das tentativas anteriores de vencer o provincianismo da 

sociedade baiana – orquestradas por grupos como Academia dos Rebeldes e Caderno da Bahia 

–, às quais se sentia dando continuidade, Glauber Rocha costumava se referir às Jogralescas 

como tendo sido a “Semana de Arte Revolucionária da Bahia de 1955/1958” (ROCHA, 2004, 

p. 29).  Semana, por certo, curtíssima, a despeito de seu largo alcance. O número exato e as 

datas das apresentações, como ressalta João Carlos Teixeira Gomes (1997, p. 89), não são 

“ponto pacífico entre os próprios remanescentes do grupo”. 

 

 

Há quem afirme que houve um total de cinco espetáculos – quatro com programas 

originais e o segundo acrescentando alguns poemas ao repertório poético do primeiro 

que ocorreu, sem qualquer dúvida, em 8 de setembro de 1958 no auditório do 

Central e não na reitoria da Universidade da Bahia, ao contrário do que já foi 

divulgado. Os dados concretos disponíveis indicam ter havido três espetáculos em 

1956 [...] e mais dois em 1957, tendo-se realizado em 29 de junho desse ano o 4°, o 

mais importante de todos, pela ampla repercussão que obteve, gerando uma polêmica 

que se estendeu além dos limites da Bahia (GOMES, 1997, p. 90-91) 

 

 

As Jogralescas não foram pensadas como mais um evento hedonista produzido pela 

juventude, muito embora a sua acolhida, tanto no ambiente escolar quanto por parte da plateia, 

tenha se baseado nesta expectativa. Esta recepção enviesada da teatralização de poemas 

modernistas só foi modificada quando a quarta edição revelou o caráter de desvio dentro da 

norma contido em sua proposta. Divertir a sociedade baiana não era o objetivo. 
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A proposta daqueles jovens estudantes secundaristas ia bem além da promoção de um 

espetáculo de escola. Ao quebrar paradigmas – a estética naturalista em um ambiente no qual 

reinavam a erudição e a récita – eles pegaram de surpresa a audiência. A despeito dos 

benefícios da exposição que o colocou na geografia nacional da cultura brasileira, o grupo se 

tornou alvo dos mecanismos de vigilância da Ação Católica, representada pela professora 

Dalva Matos, que publicou em 3 de julho de 1957, no jornal A TARDE, um memorial contra 

as Jogralescas, contendo assinaturas de outros professores do Central. O texto que 

acompanhava o memorial fazia referência à 4ª edição dos espetáculos, criticada por seu 

caráter iconoclasta.  

 

O que temos em nossa terra são jovens mal orientados que, à falta da necessária 

assistência dos pais se deixam influenciar pelo cinema, o rádio, a literatura de 

quadrinho, qualquer coisa que lhes fale à exaltada imaginação. Por isto mesmo 

trabalhadas pelas ideias materialistas que dominam o mercado moderno, desprezam 

tradições, enfrentam preconceitos e vão até o ponto de escarnecer os sentimentos 

religiosos daqueles que continuam fiéis às suas crenças (A TARDE, 1957, p. 5) 

 
 

Como assevera Teixeira Gomes (1997), aquele espetáculo foi, de fato, um divisor de 

águas para o talentoso grupo de alunos. O poema “Blasfêmia”, de Cecília Meireles, contido no 

livro Mar absoluto (1945), fora a escolha mais acidentada e gratificante feita por Glauber 

Rocha, Fernando da Rocha Peres e Paulo Gil Soares. Mas não seria apenas ele, o poema, a 

provocar a fúria da Ação Católica. Havia também o cartaz colocado no palco, pedindo à 

plateia que contribuísse com donativos, em “latim jocoso”
120

, e dois alunos do Central, 

vestidos como sacristães, passando a sacolinha na plateia. 

A reação ao poema, que mostra a negociação da fé católica e o desencanto de um 

portador de hanseníase, dá a medida de quão provinciana era a sociedade baiana dos anos 

1950. É também sintomática da ascensão Igreja e de sua influência, ambas retomadas nos anos 

1930, a partir da revolução que mudara o jogo político em todo o país, aparentemente 

enterrando a elite oligárquica, e sobretudo ao longo do Estado Novo. Reproduzimos abaixo 

um trecho: 

 

Ah, santa insensível, 

não sofres, não pecas! 

Senhora da Várzea! 

Senhora da Serra! 

Devolve o ouro e a prata 

das minhas ofertas! 

                                                           
120

 O cartaz exposto pedia contribuições nos seguintes termos: “Amados, irmãos, entenderam? Se entenderam, 

porque ainda não gemeram? – Imprimatur. Nihil Obstat”. 
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Que o vento arrebente 

portas e janelas 

das tuas igrejas! 

E fiquem nas trevas 

ou sejam levados 

pelas labaredas 

altares queimados 

e naves desertas! 

Caiam no teu peito 

mais agudas setas! 

Arda em brasa o ramo 

que nas mãos carregas! 

 

(MEIRELES, 1945, p. 60-66). 
Mas, se por uma dessas artes inexplicáveis do destino calhou de se encontrarem, nas 

salas de aula do Central, algumas das cabeças mais criativas da Bahia na época, também o 

acaso pôs no caminho deles a professora Dalva Matos. A celeuma provocada pela docente, 

que considerou a interpretação literalmente uma blasfêmia e o expressou publicamente, 

acabou por envolver representantes da Igreja Católica, a direção do Central, o corpo de alunos, 

o principal jornal nordestino da época, e acabou por ganhar proporções quase épicas, 

alcançando repercussão nacional, com a adesão de vários escritores à causa dos alunos.    

Afinal, tratava-se não apenas da interrupção do projeto das Jogralescas, mas da 

expulsão dos estudantes responsáveis por elas, e da censura não somente ao texto de Cecília 

Meireles como também à interpretação cênica que dele fora feita. A intervenção do escritor 

Adalmir da Cunha Miranda fez a ponte entre as notícias baianas e os artistas do resto do país, 

publicando um artigo em O Estado de São Paulo em 24 de agosto de 1957. Do grupo do 

Teatro Arena, de São Paulo, ao catedrático Hernani Cidade, da Universidade de Lisboa, 

passando por escritores consagrados, todos se levantaram publicamente a favor dos 

adolescentes do Central. 

A mobilização entres os intelectuais gerou um abaixo-assinado, congregando 

representantes da Associação Brasileira dos Escritores, da Sociedade Paulista dos Escritores e 

do Clube de Poesia do Brasil, que foi encaminhado à direção do Colégio Estadual da Bahia. 

Em Glauber Rocha, esse vulcão, João Carlos Teixeira Gomes reproduz a integra deste 

documento, do qual destacamos o trecho abaixo, no qual os signatários
121

: 

 

[...] fazem-se solidários com esses moços da Bahia, quando se tem ciência de que 

pessoas e grupos obscurantistas, que não representam em hipótese alguma a 

reconhecida e autêntica inteligência baiana, pretendem impor restrições coercitivas, 

censuras e obstáculos ao programa e afirmação de tão belo e honroso 

empreendimento cultural (apud TEIXEIRA GOMES, 1997, p. 96). 
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 Assinam o documento, entre outros, os escritos Lygia Fagundes Telles, Renata Pallotini, Marcos Rei, Décio de 

Almeida Prado e Sábato Magaldi. 
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Intelectuais da Bahia também se manifestaram, nos jornais baianos, favoravelmente às 

Jogralescas. O jornalista Ariovaldo Matos, que convocaria os jovens de Mapa para a redação 

do Jornal da Bahia no ano seguinte, publicou um artigo no Semanário Sete Dias, em 12 de 

agosto de 1957, no qual contestava que os alunos fossem comunistas, como se dissera à época. 

E o professor João Eurico Mata, com quem Glauber Rocha e Florisvaldo Mattos trabalhariam 

um ano depois, na renovação da revista Ângulos, tomou para si a defesa contundente dos 

espetáculos e da turma em uma matéria elogiosa, intitulada “A revolução dos moços contra o 

marasmo baiano”, publicada em A TARDE em 4 de julho de 1957. Os estudantes receberam 

ainda o apoio de duas personalidades que admiravam particularmente, o poeta Carvalho Filho, 

que assinaria a apresentação do primeiro número de Mapa, e Walter da Silveira, o fundador do 

Clube de Cinema da Bahia.     

Ao fim, nem expulsos e nem suspensos, o trio de o “caroço” e sua equipe de jograis  

retomaram as apresentações consagrados e ainda mais famosos. No entanto, mesmo após o 

episódio da polêmica em torno do poema “Blasfêmia” e da quarta edição das Jogralescas ter 

culminado na “vitória dos alunos”, estes ainda se viram perseguidos pelos professores e pela 

direção da escola, como observa Glauber em carta a Aldamir da Cunha Miranda. A direção, 

que antes acolhera o evento, passou a impor todo tipo de restrição, negando a cessão do 

auditório 48 horas antes da apresentação, sob alegação do risco de gripe asiática. 

Diante das dificuldades, e animados por diversos novos projetos, os organizadores das 

Jogralescas decidiram encerrar os espetáculos em sua quinta edição, que teve plateia lotada no 

auditório do Central, liberado graças à intervenção do professor Auto de Castro, que se 

responsabilizou pela turma. Em correspondência trocada entre Glauber Rocha e Adalmir da 

Cunha Miranda, contida no livro Cartas ao Mundo, organizado por Ivana Bentes (1997), o 

projeto das Jogralescas é explicado de modo quase didático por um de seus idealizadores: 

 

O que realizamos, e não leve aqui uma descabida pretensão, é no sentido de alcançar 

uma linguagem onde os elementos materiais e espirituais do poema possam se 

completar mútua e intensamente [...]. Não se trata de declamação no sentido de 

Margarida Lopes, por exemplo; trata-se de teatralização, poesia com roupa de teatro, 

encenada, daí nem todo poema pode servir.  

 

 Ressaltamos aqui a distinção entre a declamação “no sentido de Margarida Lopes” e a 

teatralização de poemas proposta pelos alunos do Central na tentativa de compreender o 

impacto das Jogralescas em sua época. Nos anos 1950, muitas gravadoras nacionais como 

Eldorado, RGE, Odeon e Musidisc investiam em discos de recitais. Exatamente em 1957, esta 
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última lançou com grande sucesso o LP Bilac Hi-Fi com narração de Roberto Faissal
122

 e 

acompanhamento da orquestra de Alexandre Gnattali. Também a gravadora Eldorado possuía 

um selo, o Festa, criado em 1954 pelo jornalista Irineu Garcia e que se tornaria o mais famoso 

do gênero. Celebrizou-se sobretudo pela qualidade de seus discos de declamação de poemas, 

que registravam para os padrões da época excelente vendagem, inclusive o do grupo Jograis 

de São Paulo
123

, que inspiraria a criação das Jogralescas. 

A declamadora carioca Margarida Lopes de Almeida
124

, exemplo a não ser seguido, 

integrava o elenco de artistas do selo Festa e, em 1955, apenas um ano antes da estreia das 

Jogralescas no Colégio Central da Bahia, lançara o LP Bossa Brasileira, no qual declamava 

clássicos como A Via Láctea, de Olavo Bilac e poemas de modernistas como Manuel 

Bandeira, Mario Quintana e Cecília Meireles, que ocupavam o Lado B do referido disco. Seu 

estilo, porém, permanecia conectado à récita dramática clássica na interpretação do repertório. 

 

Figura 16 – Bastos Tigre, Margarida Lopes de Almeida (de preto) e Heitor Villa-Lobos 

(1964). 
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 Ator e radialista, Roberto Faissal se tornaria, nos anos 1960, conhecido como coautor, ao lado de João Roberto 

Kelly, da marchinha Cabeleira do Zezé. Caetano Veloso (1997), em Verdade Tropical, refere-se a ele como uma 

das influências que marcaram seu estilo de canto, por conta do tom de “convincente certeza”. 
123

 O grupo Jograis de São Paulo foi fundado em 1955 e incluiu os atores Armando Bogus,  Raul Cortez, 

Carlos Zara, Ítalo Rossi  e Rubens De Falco,  entre outros.  
124

 Margarida Lopes de Almeida é filha dos escritores Filinto de Almeida e Júlia Lopes, idealizadores da 

Academia Brasileira de Letras e fez carreira internacional também como artista plástica. 
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Fonte: Franklin Levy Leilões. 

 

 

Para compreender a intenção confessa dos rapazes de Mapa de aproximar a poesia do 

público, retirando seu caráter formal, bastar conferir os anúncios e repertórios que eram 

bastante frequentes nas páginas dos jornais em meados dos anos 1950, com récitas de 

declamadoras famosas que viajavam o país com espetáculos de poesia, geralmente moças da 

alta sociedade, com formação clássica. Em março de 1956, mesmo ano de estreia das 

Jogralescas, Ruth Leite Dantas fazia sua estreia como declamadora, aos 17 anos, no auditório 

da Secretaria de Educação, na Avenida Sete. A matéria publicada nas páginas do Diário de 

Notícias, reproduzia a íntegra do programa do recital, que incluía Guerra Junqueira e Castro 

Alves.  

Naquele ano também foi festejada nos jornais a passagem da declamadora argentina 

Mara Kelton por Salvador, após bem-sucedida turnê pelo sul do país, recitando poemas de 

Pablo Neruda, Garcia Lorca, Alfonsina Storni e Gabriela Mistral. Observamos que, a despeito 

da inclusão de alguns textos modernistas nesses programas – valorizados, como vimos, até por 

Margarida Lopes em seu disco de 1955, e pelo grupo Jograis de São Paulo –, não havia uma 

renovação efetiva na técnica de recitação, que permanecia a mesma do início do século. Tal 

contexto sinaliza as razões do impacto da inovação proposta nas Jogralescas. 

Tratava-se de uma dupla renovação, que alcançava o texto e a forma, subvertendo a 

antiga técnica de declamação. As Jogralescas representavam para os setores mais 

conservadores uma blasfêmia de fato, ao ousar sacudir o solo da poesia, considerado sagrado 

pela elite intelectual baiana, com elementos que remetiam à incipiente indústria cultural. Mal 

sabiam os jornalistas do centenário fundado por Simões Filho que aquela revolução estava 

apenas começando e que marasmo seria o mínimo que os tais moços desejariam vencer. Tanto 

que as Jogralescas são voluntariamente extintas após a sétima apresentação. O próximo passo 

será a criação da revista Mapa. O primeiro passo havia sido dado. 

 

4.3 GERAÇÃO EM REVISTA 

 



146 
 
 

  

Com o término das Jogralescas, em 1957, as atenções do grupo voltam-se para a 

criação de uma revista literária própria, não exatamente nos moldes de Caderno da Bahia
125

, 

capaz de ser porta-voz daquela geração. A publicação, idealizada por Fernando da Rocha 

Peres, teve a adesão entusiasmada de Glauber Rocha e do restante da turma, sendo lançada em 

julho daquele mesmo ano. Como veremos, este anseio coadunava-se com uma tradição no 

meio literário brasileiro: a criação de veículos independentes como maneira de afirmar 

convicções, publicar manifestos e conciliar os processos de difusão e legitimação.  

Sem meios para viabilizar a edição, que ficara a seu encargo, Fernando da Rocha Peres 

buscou o apoio da Associação Baiana dos Estudantes Secundários (ABES), que negociou o 

patrocínio em troca da publicação de um texto institucional no primeiro número, que teve na 

capa uma ilustração de Ângelo Roberto sobre desenho de  Calasans Neto – alçado a capista 

após ter sido cenógrafo oficial das Jogralescas. A parceria com a ABES prosseguiria ainda no 

segundo volume, graças ao bom trânsito de Fernando Peres naquela entidade. 

A ideia de atrelar a publicação do grupo, ainda que indiretamente, a um órgão 

vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, com o qual não possuíam filiação, é justificada por 

Fernando Peres com dois argumentos
126

. Por um lado, havia a necessidade de ter uma sede 

para a revista e, por outro, existia a possibilidade de estabelecer um diálogo com a 

comunidade estudantil. O artigo publicado em Mapa, intitulado “A casa do estudante”, foi 

assinado por João Castelo Branco, descrito por Peres como o “comunista-chefe da ABES”.  

A aproximação inicial entre a Geração Mapa e o PCB também fora facilitada pelo fato 

de um de seus representantes, o poeta Frederico Souza Castro – primeiro a lançar um livro 

pela Edições Macunaíma, Samba de Roda – pertencer a uma família comunista de Santo 

Amaro que controlava tanto a ABES quanto a UBES, órgão que representava os estudantes 

universitários. Esta vinculação, como veremos adiante, não será de todo benéfica para a 

recepção de Mapa. Embora não tenha comprometido a independência do seu conteúdo, 

acabou por confundir os leitores em relação ao que esperar da publicação. 

Para a capa do número seguinte, o artista plástico Lênio Braga foi convidado a 

desenhar uma representação do orixá Omolu – tratava-se de uma ousada ação afirmativa de 

Mapa em relação à cultura popular, para a qual a elite baiana branca torcia o nariz. Pensando 

na manutenção do veículo, Peres buscou anunciantes para esta segunda edição, conquistando 
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 De acordo com Groba (2012), os textos publicados nesta revista traduziam o engajamento político 

característico da geração artística pós-Segunda Guerra, a Geração de 45 na literatura. 
126

 Depoimento concedido por Fernando da Rocha Peres durante seminário sobre a Geração Mapa, promovido 

pela UFBA, em parceria com a Academia de Letras da Bahia, em outubro de 2018, na reitoria da universidade. 
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adesões de peso, entre elas o Café Cravo (da família do artista plástico Mario Cravo Jr) e a 

Galeria Oxumaré, além do curioso anúncio pago por um colega, Newton Macedo Campos, 

candidato a vereador com o slogan “um estudante na câmara”. Todo o dinheiro recolhido por 

ele era entregue em mãos ao tesoureiro da ABES, que se encarregava de pagar à gráfica. 

Porém, como esclarece Fernando da Rocha Peres (2016, não paginado): 

 

 

 

Essa revista existiu sem ser linha auxiliar do Partido Comunista, porque nós nunca 

nos submetemos a isso. Fomos amigos deles, mas não entramos nunca nos quadros 

deles, nenhum de nós, excetuando Fred Souza Castro, que nunca participou muito do 

caroço do nosso movimento. 

 

Em 1958, Mapa mudaria de mãos dentro do grupo, tendo seu terceiro e último volume 

sido editado por Glauber Rocha, que passou a assinar a publicação como diretor. Com maior 

número de páginas, a revista trazia agora o nome de Fernando da Rocha Peres como fundador 

no expediente. Esta edição sinalizaria algumas outras mudanças em relação às duas anteriores, 

que tinham como endereço a sede da ABES, localizada na Rua de São Bento, número 4, e um 

elenco basicamente regional de autores.  

O terceiro número da revista, que agora tinha como sede a Rua General Labatut, 14, 

nos Barris, onde o novo editor morava, abriu-se a colaboradores e desvinculou-se da ABES. 

Para Fernando da Rocha Peres, a publicação deixara ali de ser a porta-voz do grupo. Para ele, 

“o terceiro número já não é a revista de uma geração, embora seja mais opulenta, com papel 

melhor, diagramação mais burilada” (PERES, 2016, não paginado). 

Afirmando-se ainda mais intolerante ao provincianismo moral e cultural da cidade – 

descrita como “casa da tradição e do culto ao passado” –, no editorial assinado por Glauber 

Rocha, a publicação asseverava sua maturidade e fazia um alerta aos leitores: 

 

[...] As posições fundamentais estão na mesma base: editar os novos sobretudo, os 

mais velhos na medida do possível e do justo. Complementando: olho aberto sobre o 

retrocesso cultural da província. Cumpre [...] deixar essa angulação bem enquadrada, 

uma vez que, lidando por excelência na casa da tradição e do culto ao passado e da 

robusta mitologia em torno de falsos valores daqui e de outras terras, Mapa, que a 

essa altura já não é mais uma tímida estreante – mantém cada vez mais dura a sua 

intolerância  (ROCHA, 1958 apud GOMES, 1997, p. 36-37). 

 

  

Pontuamos que, embora a revista Mapa se dispusesse a “publicar os mais velhos 

apenas na medida do possível”, como reza o texto de seu terceiro editorial, as limitações 

impostas pela questão geracional, na opinião de Glauber Rocha – que chegou a debater este 
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tema em uma das muitas cartas trocadas com o já citado Adalmir da Cunha Miranda
127

 –, 

poderiam acabar se tornando um entrave à participação de outros escritores, de maneira que se 

fazia necessário, na opinião dele, promover uma mudança de enfoque: “[...] Queremos 

estender e acabar esta demarcação rígida de idade [...]. Por isso, temos as nossas páginas 

abertas à intelligentsia” (ROCHA, 1958 apud BENTES, 1997, p. 97).  

Nesse aspecto, porém, não notamos ter havido uma radicalização no direcionamento da 

revista, sob o comando de Glauber Rocha. Pelo menos não em uma dimensão que possa ser 

entendida como sinal de rompimento ou de descontinuidade no que toca à proposta inicial, 

desenvolvida nos dois números anteriores editados por Fernando da Rocha Peres. Ademais, a 

apresentação inaugural de Mapa fora assinada pelo poeta Carvalho Filho, um dos pioneiros do 

modernismo baiano,
128

 celebrando assim a interação entre duas gerações modernistas da 

Bahia, divididas no tempo por cerca de trinta anos.  

Aos autores-editores de Mapa, Carvalho Filho – a despeito de certa referência 

escatológica e algum exagero estilístico – empresta caráter heroico, quase missionário. Para 

ele, vocacionados desde a alma e sem tutelas de medalhões, estes jovens colegiais encarariam 

dali em diante o desafio de defender publicamente seus ideais de renovação num ambiente 

provinciano e francamente hostil. O texto metaforiza, nesse sentido, o isolamento de tal 

condição e a necessidade de irmanar-se, elogiando a ousadia de suas ações e aconselha: 

 

[...] que o façam, mas com a determinação atenta de preservar e fecundar a sonora 

angústia anterior. Ela é que reserva, em essência, o esquivo e raro sabor da vida aos 

que não traem a sua vocação estética. Procedendo assim servirão eles à literatura no 

que reflete um ato humano de dignidade (FILHO, 1957 apud GOMES, 1997, p. 32).   

 

O convite a um pioneiro do modernismo baiano para que este escrevesse a 

apresentação da revista representa não apenas o devotamento dos jovens da Geração Mapa ao 

poeta Carvalho Filho, na época com 49 anos. Trata-se sobretudo da obtenção de uma 

importante chancela, já que este transitava com desenvoltura nos ambientes acadêmicos e 

literários da época, tendo sido um dos fundadores da Faculdade de Direito da Universidade 

Católica. Tratava-se, ademais, de um autor com o qual esta geração compartilhava afinidades, 

embora não representasse um modernista aos moldes de Oswald de Andrade.  

Nesse segmento, acreditamos que não seja descabido recordar as anotações de Pierre 

Bourdieu (1996) sobre a constituição do campo literário e seus processos de validação, no 
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 ROCHA, Glauber. Cartas ao Mundo. Organização Ivana Bentes. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.  
128

 Autor do livro de poemas Rondas, lançado em 1928, considerado o marco do modernismo na Bahia. 
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qual os recém-chegados – caso dos autores da Geração Mapa – precisam construir suas 

posições de modo a forjar uma personagem de escritor capaz de inovar em contraponto às 

obras dos autores já estabelecidos. Para Santos Gomes (2016), o que Mapa propõe é 

principalmente a revisão de um passado ao qual está vinculada. Esta vinculação, todavia, não 

se dá com vistas à manutenção de uma tradição e, sim, da renovação do compromisso com o 

presente. 

   

4.3.1 Intelectualismo dinâmico 

 

Embora seu conteúdo seja estudado academicamente ainda hoje, especialmente no que 

se refere aos primeiros artigos escritos por Glauber Rocha – entre os quais destacamos o 

trabalho de Arlindo Rebechi Júnior (2011) –, Mapa não repetiria o sucesso incondicional das 

Jogralescas. Como anota o pesquisador José Eduardo Santos Borges (2003), citando a Tribuna 

do Estudante do jornal Estado da Bahia de 7 de novembro de 1957, a revista seria duramente 

criticada poucos meses após seu lançamento numa nota intitulada “Revista da ABES”.  

Sobre o mesmo episódio, observa a pesquisadora Maria do Socorro Silva Carvalho 

(2003), “o parecer” do colunista, além de fazer restrições “aos moldes avançados” da edição, 

também teria discordado da escolha de seu nome, considerado “mais adequado aos Boletins 

do IBGE” (CARVALHO, 2003, p. 60). Como se pode inferir através do trecho abaixo, havia 

grande expectativa no meio estudantil em relação à revista, e o fato de contar com o patrocínio 

da ABES a tornara de algum modo “oficial”: 

 

Mapa, em seu primeiro número, está cheia de um intelectualismo pouco agradável. 

Acreditamos que por isto a revista não conseguiu penetrar satisfatoriamente na 

população estudantil, como era de se esperar, muito embora alguns diretores da 

ABES insistam em dizer que Mapa está cumprindo o seu objetivo, qual seja o de 

levar o estudante a um círculo externo (Estado da Bahia,1957, p.5) 

 

O título da revista, logicamente, não guarda qualquer relação com dados censitários, 

muito embora possa ser revelador do baixo índice de leitura dos estudantes. Sugerido por 

Fernando da Rocha Peres, refere-se ao poema homônimo, publicado no livro de estreia do 

mineiro Murilo Mendes (1930), intitulado Poemas. Ao adotar tal denominação, a revista 

pretendia selar o compromisso com o modernismo, delimitando o seu espaço no universo das 

revistas literárias – nas quais o próprio Mendes fora ativo participante nos anos 1920. 

Ademais, como pontuou Fernando Peres, trata-se de uma homenagem ao poeta que os havia 

“siderado”. 
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João Carlos Teixeira Gomes (1997) lembra, em Glauber Rocha, esse vulcão, que a 

escolha se deu não apenas pela beleza lírica do texto e o seu conteúdo tipicamente modernista, 

com o qual todos se identificavam, mas por afinidade, pois: 

 

[...] o eu lírico de Murilo proclamava – num verso que poderia ter sido a epígrafe da 

geração – que inaugura no mundo o “estado de bagunça transcendente”. Nada 

melhor para jovens que tinham a clara noção de suas possibilidades, eram confiantes, 

talentosos e irrequietos, e já se articulavam em torno de projetos que constituiriam 

desafio ao passado e desejo de renovação cultural. Todos queriam um pouco de 

bagunça e irreverência (GOMES, 1997, p. 31). 

 

 

 Fernando da Rocha Peres (2016) também destaca este verso, o “estado de bagunça 

transcendente”, como um dos fortes estímulos que o levaram a sugerir o título do poema de 

Murilo Mendes para batizar a revista do grupo, ainda que logicamente não pudesse prever que 

este se tornaria também o nome de batismo de sua geração. Para ele, o fato de viverem numa 

cidade extremamente provinciana, num ambiente no qual a literatura se fazia intramuros, sem 

comunicação com os grandes centros, teria feito com que buscassem deixar bem clara a 

intenção de seu projeto artístico, que tanto dizia respeito a instaurar um novo estado naquele 

em que ora viviam e, ao mesmo tempo, inscrever-se na história do país, fincando bandeiras – 

como explicita o já citado editorial do primeiro número. 

A nota sem assinatura na Tribuna do Estudante não foi a única reação negativa ao 

conteúdo das edições de Mapa. Quando do lançamento da terceira e última edição da revista, a 

arquiteta Lina Bo Bardi, então professora da Universidade da Bahia, publicou em sua coluna, 

intitulada “Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da vida”
129

 no jornal Diário de 

Notícias, comentário crítico
130

 ao editorial escrito por Glauber Rocha. Reproduzimos abaixo a 

íntegra da nota, mantendo a grafia original da autora (BO BARDI, 1958, p 1). 

 

Bahia é uma cidade universitária, Bahia acredita na Universidade. Bahia respeita a 

Universidade. Que os jovens consigam uma revista de literatura é importante: 

MAPA é uma revista universitária e a Universidade é a base para a cultura de um 

país. MAPA afirma em manter sobretudo “cada vez mais dura a sua intolerância”. E‟ 

sôbre a intolerância da juventude que a cultura se constrói. Mas esta intolerância é 

extremamente acomodatícia, e se interessa pela Tarde e pelo Dia, mistura Saroyan, 

Camus, Elliot, Appollinaire e Ezra Pound e se ocupa dos encontros dos adolescentes 

com namoradas 1á levemente passadas. Esta “dura intolerância” nos tinha levado a 

esperar por uma intolerância contra a cultura que não serve e não consola o homem, 

que despreza as miniaturas individoalistas. Tinha nos levado a esperar... Será que a 

próxima vez? 
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 Esta coluna foi publicada entre 7 de setembro e 2 de novembro de 1958. Em seguida, também no Diário de 

Notícias, ela assumira a edição do SDN, suplemento dominical deste veículo. 
130

 “A Intolerância”. Diário de Notícias. Salvador. 19 de outubro de 1958. 
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Esta nota suscitou uma longa réplica assinada por Paulo Gil Soares
131

, que Lina Bo 

Bardi publicaria resumidamente na edição seguinte da coluna, frisando que o fazia porque o 

mesmo texto havia sido recusado por outro jornal. Destacaremos e comentaremos três trechos 

da resposta de Paulo Gil (1958, p1), nos quais se evidenciam as razões desta contenda, e as 

relações entre os “mapianos” e a Universidade da Bahia (mantendo a grafia original): 

 

Preliminarmente deixamos bem claro que MAPA não é uma revista universitária. 

Ela representa o esforço de um grupo jovem responsável, na Bahia, por importantes 

momentos de cultura. O fato do número três ter sido financiado pelo Reitor, tem 

importância relativa, porque o financiamento poderia ter sido outro, como atestam os 

primeiros números, editados com muita de nossas mesadas. E assim foi “A 

jogralesca”, teatralização poética nos seus cinco espetáculos, e a Editôra Macunaíma 

com as suas quatro edições. Para quem está perfeitamente integrado nos meios 

culturais da Bahia, isto não é novidade e daí o pensarmos que a nota com o título de 

“intolerância”, publicada Domingo passado nesta página de artes foi mal inspirada, 

intencional, procurando apenas extender (e de muito) as atribuições de quem não 

pode fazer crítica de uma revista literária [...]. 

 

 

Há pelo menos duas razões que, a nosso ver, estimularam esta crítica a Mapa. A 

primeira delas é que, muito sutilmente, Glauber Rocha fizera uma referência à coluna escrita 

por ela em seu editorial, no trecho em que conclama os leitores a ficarem de “olho aberto 

sobre o retrocesso cultural da província”. A página de Lina Bo Bardi possuía uma retranca 

fixa (seção), intitulada “Olho aberto”, na qual ela comentava com ironia a vida artística na 

cidade. A segunda razão se refere ao fato de que a terceira edição de Mapa havia contado com 

o apoio da Universidade da Bahia, e, em seu editorial, Glauber refere-se jocosamente a Edgard 

Santos. 

Paulo Gil Soares, em sua resposta à crítica, reage ainda ao fato de Lina Bo Bardi ter 

afirmado que  a Bahia era “uma cidade universitária” (1958, BO BARDI, p.1), replicando que:  

  

A nota insinua que a Bahia é a Universidade (sic)!. Podemos admitir isto até o ponto 

em que pensamos que: I – O noticiarista é, possivelmente, funcionário da 

Universidade. II – E‟ grandioso o tratamento que o Reitor dispensa aos Cursos de 

Teatro, Música e Dansa, o que realmente impressiona os adventícios. Mas, se formos 

analisar a situação das outras escolas da Universidade, onde falta quase tudo, não 

concordaremos com a definição dada [...] 

 

 

Reduzir o advento da Renascença Baiana às ações da Universidade da Bahia, a 

despeito de sua centralidade neste processo, significava para os “mapianos” a negação dos 

movimentos paralelos a ela, nos quais se incluía As Jogralescas, que tivera lugar, como já 
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 "MAPA" responde a "Intolerância". Diário de Notícias. Salvador, 26 de outubro de 1958. 
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analisado, no ambiente estudantil secundarista do Colégio Central. Representava ainda o 

alheamento em relação às outras ações do grupo, citadas por Paulo Gil Soares,  que não 

estavam vinculadas a universidade. Nesse âmbito, tratava-se de uma defesa da independência 

da Geração Mapa no fluxo criativo ímpar da renovação da cultura baiana.   

Por fim, citamos um terceiro trecho do texto de Paulo Gil Soares, que diz respeito 

diretamente ao trabalho poético deste autor, o poema concreto “dia/tarde”, que Bo Bardi 

ironiza como sendo representante da “intolerância acomodatícia” dos editores de Mapa. 

Segue:  

 

[...] Admito que a nota condene o poema “dia/tarde”, se o noticiarista conhece 

profundamente a técnica e estética do poema concreto. E, Neste caso, em vez de 

perder tempo com um poema realizado, o articulista deve escrever trabalhos 

contrários ao concretismo e envia-los para o suplemento Dominical do Jornal do 

Brasil, quartel general do movimento. Condenar irresponsavelmente um poema, é 

que não é admissível. Principalmente em nota não assinada [...] 

 

Paulo Gil Soares, nesse período, aproximara-se da poesia concreta e, por essa razão, 

cita como referência o SDJB, suplemento do Jornal do Brasil que tivera de fato papel ativo 

neste movimento, a partir de 1956, quando Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pignatari 

passam a colaborar com o caderno, a convite de Reynaldo Jardim. O fato de a crítica ter 

incluído o poema, certamente, fez com que seu autor decidisse respondê-la diretamente, 

assinando como “redator-fundador” da revista. Apesar deste incidente, no ano seguinte, Lina 

Bo Bardi aproximou-se de Paulo Gil Soares e de Glauber Rocha e se estabeleceu entre eles 

uma colaboração criativa baseada em diversas afinidades intelectuais, sobretudo em questões 

relacionadas à cultura popular e à luta contra o provincianismo da cidade.  

De tal modo se deu esta aproximação que Glauber foi convida pela arquiteta e 

colaborou, ao lado de Martim Gonçalves e Vivaldo Costa Lima, na elaboração da exposição 

Bahia, executada por Lina Bo Bardi em 1959 na Bienal de Arte de São Paulo, no Parque do 

Ibirapuera, um dos marcos nacionais da Renascença. O nome do cineasta também será citado 

por ela no já citado “Cinco anos entre os brancos”, balanço sobre o período em que morou em 

Salvador publicado na revista Mirante das Artes em 1967. 

Embora historicamente relevantes, não acreditamos, no entanto, que o propalado 

rechaço dos estudantes ou a crítica feita por Lina Bo Bardi tenham alguma relação com o fim 

precoce desta publicação – a nosso ver, reflexo da dispersão dos seus editores. Ademais, são 

raras as exceções de revistas literárias de longa duração na história da literatura brasileira e 

este não era em verdade o público, ou ao menos o único público, com o qual Mapa desejava 
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dialogar. Nesse sentido, pode-se medir seu alcance pela repercussão positiva entre os 

escritores. 

Em 1958, pouco antes da publicação do terceiro e último número, ela será citada em 

entrevista ao jornal carioca Correio da Manhã, pelo escritor baiano Flavio Costa, que estava 

no Rio de Janeiro, lançando Além das torres do Kremlin, pela editora da Livraria Progresso, 

criada em 1942, por Manoel Pinto de Aguiar
132

. Dizia ele: 

 

Há cerca de um ano quando estive aqui, afirmei numa entrevista que o ambiente 

cultural baiano, notadamente o literário, estava mais ou menos morto. Mas, nesse 

meio tempo, muita coisa aconteceu [...] Surgiu um grupo de jovens – entre os quais 

Glauber Rocha, Florisvaldo Mattos, Paulo Gil Soares, Frederico Souza Castro etc. – 

que vem trabalhando muito seriamente. São eles que fazem a já conhecida revista 

Mapa, cujo último número sairá por estes dias. E os suplementos vão entrar numa 

fase de renovação, com o surgimento do Jornal da Bahia, que pretende dar ampla 

cobertura às atividades culturais do Estado (COSTA, 1958, p. 14). 

 

De certo modo, Costa (1958) dava conta da movimentação cultural que, de um ano 

para o outro, se intensificara no estado, e da qual as atividades deste grupo são um forte 

exemplo. Em paralelo à edição de Mapa, articulavam dois outros projetos: a editora 

Macunaíma, que iniciara atividades em 1957, e a fundação da Yemanjá, produtora de filmes 

oficializada em 21 de setembro de 1957 – sobre as quais falaremos mais detidamente um 

pouco adiante. Além disso, vários de seus representantes ocupariam postos-chave na redação 

do Jornal da Bahia, em 1958, participando ativamente da renovação da linguagem jornalística 

na Bahia.  

O reconhecimento dos pares em relação ao trabalho realizado na revista Mapa também 

se evidencia no encontro de João Carlos Teixeira Gomes e Glauber Rocha, em fins dos anos 

1950, com Ascenso Ferreira no trem do Catende
133

, que interligava Maceió a Recife. Então 

aos 62 anos, o poeta pernambucano revela conhecer a publicação baiana, o que facilita a 

aproximação entre eles, e acaba virando cicerone da dupla num périplo cultural que os acerca 

de outros intelectuais modernistas, a exemplo de Jomard Muniz de Britto
134

. 

Este reconhecimento no tocante à revista Mapa se dará em consequência da 

repercussão obtida através da polêmica em torno do quarto episódio das Jogralescas, porque, 
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 A editora, que encerrou suas atividades em 1960, editou 450 títulos em 16 anos, tendo firmado parceria com a 

Universidade da Bahia em 1957, coeditando em três anos cerca de 60 livros. 
133

 ROCHA, Glauber. “Com Ascenso no trem do Catende”. Diário de Notícias, 1957. 
134

 Esta viagem é narrada por João Carlos Teixeira Gomes em Glauber Rocha, esse vulcão. Os dois escritores 

foram de Salvador a Recife, numa prospecção do Nordeste. É possível ler um diário de bordo deste percurso em: 

<http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI3661266-EI6581,00-Diarios+nordestinos+de+Glauber.html>. 

Acesso em: 20 jan. 2018. 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI3661266-EI6581,00-Diarios+nordestinos+de+Glauber.html
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como analisa Rebechi Jr. (2012), o grupo de adolescentes do Colégio Central já havia sido 

inserido no debate cultural nacional, sobretudo no que se refere aos embates promovidos pela 

Igreja e pela Ação Católica contra os educadores modernistas e defensores da Escola Nova. 

 

[...] parcelas de intelectuais, ligados por motivos dos mais distintos possíveis, 

tiveram dois tipos de reação: seja de reconhecimento, seja de discordância e recusa. 

Glauber e seus companheiros, por meio das teatralizações, conseguiram, mesmo que 

por um momento, polarizar as forças locais, jogando frente a frente os defensores de 

uma cultura mais tradicional e de base católica contra os defensores de um 

modernismo estético, do qual esses jovens eram uma das partes mais interessadas 

(REBECHI JR., 2012, p. 55). 

 

Não podemos esquecer que já estava em curso no país, em 1956, em paralelo ao 

episódio da polêmica das Jogralescas, o chamado “Caso Anísio Teixeira”, que abordamos no 

capítulo anterior. Deste modo, a polarização entre o pensamento moderno – na reelaboração 

do sistema de ensino – e o posicionamento tradicional da Igreja e da Ação Católica – na 

questão educacional – já estava estabelecida. É no contexto desse embate maior que se 

desenvolve esta outra contenda e, talvez por conta dele, tenha ganho tal dimensão.  

 

4.3.2 Faroeste caboclo  

 

De repertório variado, Mapa contemplava diversos gêneros e, em suas duas primeiras 

edições, incluiu um boletim de notícias. Além de artigos, a revista publicava contos, poemas e 

crônicas, com especial relevo para o trabalho dos artistas plásticos modernos que integravam o 

grupo. As capas de suas três edições são um exemplo deste esmero, bem como seus encartes. 

No elenco de autores, destacaram-se textos de alguns de seus principais representantes, a 

exemplo de Florisvaldo Mattos, Carlos Anísio Melhor, Paulo Gil Soares e Glauber Rocha, 

além de Mapa haver contado com colaboradores de peso como o pintor Di Cavalcanti, o 

crítico de arte Wilson Rocha e o cineasta Alex Viany. Apenas três mulheres marcariam 

presença nesta publicação: Lina Gadelha, Julia Conceição Fonseca Santos e Alda Motta.  

Ao analisarmos os três números de Mapa, é possível perceber a densidade intelectual 

de alguns textos – o que talvez explique o comentário da Tribuna do Estudante, que a acusa de 

praticar um “intelectualismo pouco agradável” (ESTADO DA BAHIA, 1958, p. 5). Já na 

primeira edição, com 40 páginas, a revista traz um dos seus artigos que mais ensejaria 

pesquisas acadêmicas. Trata-se de O Western – uma introdução ao estudo do gênero do herói, 

assinado por Glauber Rocha, então com 18 anos, mas já experiente como crítico de cinema – 

desde os 13, produzia comentários na Rádio Excelsior para o programa  Cinema em Close-Up.  
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Este artigo ganharia diversas interpretações de estudiosos do cinema glauberiano, que 

o consideram essencial no entendimento da estética desenvolvida por este cineasta em Deus e 

o Diabo na Terra do Sol (1964).  Também o ensaio Romance de José Lins do Rego, no qual 

este autor se volta ao universo literário, publicado na segunda edição da revista, merecerá dos 

críticos – especialmente Heldér Júnior dos Santos (2012) – detalhadas releituras. Estes dois 

textos, e vários outros, estão na base do estudo realizado pelo já citado Arlindo Rebechi 

Júnior, intitulado Glauber Rocha, ensaísta do Brasil (2011). 

 

4.3.3 Páginas do modernismo 

 

O investimento deste grupo em uma publicação própria e o fato de que o seu nome 

batize esta geração são fenômenos relacionados a uma espécie de tradição. No Brasil a vida 

literária se fez, essencialmente, por meio de revistas e jornais desde que, em 1808, a chegada 

da Corte Portuguesa trouxe consigo a liberação dos prelos e a instalação da Imprensa Régia. 

Até então, publicar em solo brasileiro equivalia a infligir a lei
135

.  

Somente em 1811, e ainda sob censura, as primeiras cópias da revista As Variedades 

ou Ensaios de Literatura serão impressas na tipografia do português Manuel Antônio da Silva 

Serva, primeiro comerciante a obter licença de edição na Colônia, concedida pelo então 

administrador da Bahia, Dom Marcos de Noronha Brito, o Conde dos Arcos. Dois anos 

depois, o baiano Manuel Ferreira de Araújo Guimarães lançará no Rio de Janeiro O Patriota.  

Para o pesquisador Raúl Antelo, convidado em 1997 a revisitar o panorama editorial 

do país na coletânea Storia della civiltà letteraria nel Brasile, organizada pela professora 

Luciana Stegagno Picchio
136

, tais publicações “fazem parte de um variado conjunto de 

estratégias visando a produção de novas dimensões simbólicas” (ANTELO, 1997, p. 4). Nesse 

aspecto, os veículos literários, por serem independentes, atuariam como mediadores de 

conflitos culturais entre o novo e o institucionalizado. Nesta perspectiva, podemos inferir que 

a evolução deste gênero específico reflete, sobretudo, as disposições intelectuais de cada 

período.  

Isto se dá não apenas no que se refere à representação das conformações que serão 

adquiridas pelo campo literário, mas também no que toca a um imaginário cultural em 

permanente deslocamento e tensão. Dessa maneira, será no espaço das revistas literárias 
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 Aqueles que desafiavam esta proibição estavam sujeitos não apenas à destruição dos impressos, mas às penas 

de multa e prisão. 
136

 Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/article/view/1041/791>. Acesso em: 10 jan. 2018.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/article/view/1041/791
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independentes, como sinaliza Antelo (1997), especialmente nas duas primeiras décadas do 

século XX, que “começa a despontar a flânerie moderna, investigando novos limiares para a 

sensibilidade” (ANTELO, 1997, p. 6). Desta percepção da modernidade são exemplo algumas 

publicações que antecedem a semana-marco de 1922, como a carioca Fon-Fon (1907).   

Prenúncios do modernismo se fazem notar, nestas revistas, consideradas pertencentes à 

fase pré-modernista, pela presença de estratégias discursivas de fragmentação, que só seriam 

embasadas em posicionamentos estéticos – manifestos e declarações – a partir de 1922. 

Ademais, a consolidação da literatura como um campo autônomo
137

, dissociado do jornalismo 

aos moldes europeus praticado no país até meados dos anos 1950, também colocará tais 

publicações em relevo, em suas estratégias de validação de obras e autores.  

E de tal modo que mesmo aquelas de pouco fôlego editorial, com tiragens pequenas e 

vida curta, serão consideradas nas abordagens historiográficas da literatura. Esses manifestos e 

declarações, que definem ou que redefinem posições, irão adquirir uma centralidade gradual 

no campo autonomizado da literatura, sobretudo a partir de 1922. Ainda de acordo com 

Antelo (1997, p. 7), isso acontece porque esses textos passam a funcionar como “arqui-

prefácios”, sinalizando “[...] as derivas que outras obras hão de concretizar”. Tornam-se, 

portanto, instâncias de legitimação do novo. Desta forma, ao mesmo tempo em que seus 

editores articulam cumplicidades estéticas, redesenham os limites do próprio campo.  

Podemos tomar como parâmetro a Klaxon (1922-1923), com nove números, e a 

Revista da Antropofagia (1928-1929), que teve duas fases ou “dentições”.
138

 Ambas foram 

editadas em São Paulo, sob influxo da Semana de Arte Moderna. No Rio de Janeiro, será 

considerada uma espécie de “puxadinho intelectual” da Klaxon a revista Estética, dirigida por 

Prudente de Morais e Sérgio Buarque de Holanda. Criada em 1924, esta publicação que se 

anunciava como trimensal teve apenas três números, nos quais contou com a colaboração de 

alguns dos principais autores do modernismo paulista.  

Exemplos dos variados sotaques adquiridos pelo modernismo paulista são as edições 

de A Revista (1925-1926), em Minas Gerais, centrada no poeta Carlos Drummond de 

Andrade, A Festa (1929-1935), produzida pelo grupo carioca de mesmo nome, e, um pouco 

mais tardiamente, a paraense Joaquim, editada pelo escritor Dalton Trevisan entre 1946 e 

1948. Na Bahia, como já visto, o modernismo paulista não suscitará imediata aceitação e, sim, 
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 A autonomização do campo literário, para Bourdieu (ano), abrange três etapas: a emergência de produtores 

especializados, a existência de instâncias de consagração e a existência de um mercado consumidor. 
138

 De maio de 1928 a janeiro de 1929, publicou dez números com oito páginas. A partir de 17 de março, e até 10 

de agosto de 1929, tornou-se página semanal do Diário de São Paulo. 
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questionamento. De modo que as publicações literárias da época, nos referimos a 1928, 

refletirão a inquietude dos seus autores em relação às mudanças “vindas de fora”.  

Não se trata de resistência, mas de discordância e até mesmo, como observa a 

pesquisadora Olívia Fernandes de Oliveira (1999), de uma certa hostilidade à imposição de 

pressupostos. Entre nós, o modernismo chega como um estímulo à renovação e, inicialmente, 

abrange apenas a literatura, girando em torno da atuação simultânea de três grupos: Arco & 

Flexa, Academia dos Rebeldes e Turma da Baixinha. Cada um deles produzirá sua própria 

revista independente e, ainda que algumas tenham tido vida curta, todas elas tornaram-se 

marcos na periodização do modernismo na Bahia.  

Examinando brevemente os manifestos das revistas Arco & Flexa e Meridiano, no que 

se refere à reação ao modernismo paulista, percebemos que “há um caráter moderado e 

comportado”  na primeira, que propunha o tradicionismo dinâmico como base para a 

renovação das artes e das letras no estado, de maneira a conciliar mudança e respeito à 

tradição. Para Carlos Chiaccio (1928), que assina o texto, somente um movimento que partisse 

da Bahia, por ser a “matriz” do povo brasileiro, poderia “abranger todo o Brasil e afastar a 

influência europeia” (CHIACCIO apud ALVES, 1978, p. 32).  

A essa proposta, contrapõe-se a de Meridiano,
139

 que teve apenas um número. Os 

Rebeldes, que se pretendiam modernos e não modernistas, propunham “varrer com toda a 

literatura do passado”. Em seu manifesto, assinado pelo escritor José Alves Ribeiro, estes 

autores defendiam uma literatura brasileira fincada não nas glórias do passado, mas 

ressignificada pelo presente, o que incluía a cultura popular, para a qual os literatos da época, 

incluindo a turma de Arco & Flexa, torciam o nariz.  

Também a Turma da Baixinha teve sua revista, chamada Samba e que alcançou a 

quinta edição. Esta não esboçou posicionamento significativo contra ou a favor do 

modernismo paulista, ao menos não há registros consolidados, sistematizados, sobre este tema 

específico. Trata-se de uma lacuna importante – já que existem estudos, tanto sobre Arco & 

Flexa, feito pela professora Ivia Alves (1978), quanto sobre a Academia dos Rebeldes, a 

exemplo da tese escrita por Angelo Barroso Costa Soares (2006), orientada pelo professor Cid 

Seixas.  

Sobre este grupo, temos apenas (e felizmente) o livro de Nonato Marques (1994), um 

de seus representantes, relato mais biográfico do que analítico, intitulado A poesia era uma 

festa. Como lançamos mão aqui da periodização proposta por João Carlos Teixeira Gomes, 
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 Os Rebeldes publicaram uma outra revista, intitulada O Momento, que chegou a nove edições. 
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nesta perspectiva, ficam de fora as revistas A Távola e Nova Cruzada, que, a despeito de sua 

importância, pertencem, assim como a já citada Fon-Fon, à fase pré-modernista – 

considerando-se o modernismo paulista, por sua centralidade, como um divisor de águas.  

Assim, e ainda de acordo com Gomes (1979), a segunda fase de implantação do 

processo de renovação das artes e das letras na Bahia será marcada pelo lançamento, em 1948, 

de Caderno da Bahia, que foi estudada por Groba (2012), conforme já indicado, sob 

orientação da professora Lina Aras Brandão. Esta revista, que teve apenas seis números, foi 

publicada em formato tabloide com uma tiragem média de mil exemplares. 

Um de seus criadores, e nome de destaque, é o contista Vasconcelos Maia, que credita 

ao jornalista Carlos Tuiuti Tavares não só a ideia como o projeto gráfico da publicação, o que, 

em jargão de jornalismo, é chamado de “boneca”. Seu elenco de colaboradores será bem mais 

diversificado que o das primeiras revistas modernistas do início do século, que se restringiam 

à produção textual de escritores. Esta geração, ao contrário, agregará artistas plásticos, 

músicos, cineastas, antropólogos e sociólogos.  

Diferentemente das anteriores, Caderno da Bahia não teve manifestos fundadores, 

como registra Groba (2012) e, sim, “artigos de abertura”, que tanto podiam ser sobre a poesia 

contemporânea quanto sobre a cultura afro-brasileira. Criada sem grandes pretensões, como 

conta Vasconcelos Maia, em depoimento a Valdomiro Santana, em 1981, alcançou boa 

receptividade em Salvador e fora dela. Suas atividades se estendiam para além das páginas, 

com a promoção de exposições, recitais de música e a edição de livros, ritmo que será mantido 

e ampliado na fase seguinte, marcada pela publicação da revista Mapa, lançada em 1957. 

Além da mudança de tom, de manifestos para artigos, Caderno da Bahia possuía uma 

organização estruturada que se assemelhava às de editoriais de jornal, tendo especialistas 

responsáveis por cada área. Walter da Silveira, por exemplo, era o titular de cinema e Mario 

Cravo Júnior o de artes plásticas. Mapa, grupo e revista, pontua a terceira fase de implantação 

do modernismo na Bahia. Gostaríamos de citar ainda outras três publicações relevantes. 

A primeira delas é Seiva, revista ligada ao Partido Comunista, publicada a partir de 

1938 e que resiste até 1952. Esta publicação teve a peculiaridade de reunir em sua edição 

representantes tanto da Academia dos Rebeldes quanto de Caderno da Bahia, além de ter sido 

dirigida por João Falcão, então militante, o empresário que viria duas décadas depois a criar e 

dirigir o Jornal da Bahia, que abrigaria representantes da Geração Mapa. 



159 
 
 

  

 Outra publicação significativa foi a revista A Luva (1925-1932), que teve no poeta 

Eurico Alves Boaventura sua figura de maior destaque e que talvez tenha sido a mais longeva 

das revistas baianas, com 132 números publicados quinzenalmente
140

. A terceira publicação 

que gostaríamos de lembrar se difere das anteriores por não ser exatamente independente ou 

vinculada a grupos literários, embora atenda na prática a esses dois requisitos. 

Ângulos foi criada em setembro de 1950 pelos alunos do Centro Acadêmico Ruy 

Barbosa, da Faculdade de Direito, tendo à frente o então estudante Adalmir da Cunha 

Miranda. A medida em que mudava a direção do centro acadêmico, esta publicação ia se 

alternando entre intelectuais diversos. Tanto integrantes de Caderno da Bahia quanto de 

Mapa, participaram efetivamente das reformas editoriais desta revista, que é ainda hoje 

considerada uma das publicações culturais mais importantes da história literária baiana.  

Podemos mesmo afirmar que esta revista, por suas características específicas, desenha 

um traço de união entre as várias gerações modernistas da Bahia, estabelecendo um ponto de 

encontro e de interação entre elas. Atualmente está inativa, embora ainda exista como órgão 

ligado ao Centro Acadêmico Ruy Barbosa. O professor João Eurico Matta (1988) divide esta 

publicação em quatro fases. De acordo com esta divisão, a primeira fase, que vai de 1950 a 

1953, será marcada pela união entre os grupos culturais.  

Em relação à Geração Mapa, Ângulos foi praticamente uma segunda porta-voz 

literária, especialmente no que se refere àquela que seria, de acordo com a periodização de 

João Eurico Mata, a terceira fase desta publicação, situada no ano de 1957 e marcada mais 

exatamente pelas edições de 12 a 15. Nestes números, figuram no expediente os nomes de 

alguns jovens “mapianos”, Glauber Rocha, Florisvaldo Mattos, Albérico Motta e Nemésio 

Salles. Então estudantes da Faculdade de Direito, eles haviam finalmente conquistado a 

secretaria de cultura do centro acadêmico, sob direção de João Eurico Mata, e a primazia de 

comandar a edição, atuando como produtores de conteúdo e paginadores. A entrada deste 

grupo foi saudada como um sopro de renovação após uma fase considerada mais sisuda e 

técnica.  

A periodização do modernismo na Bahia será finalizada, na perspectiva de João Carlos 

Teixeira Gomes (1979), nos anos 1970, com a edição da revista Hera, que também batiza o 

grupo em torno do poeta Antonio Brasileiro. O ciclo das revistas não seria encerrado; a partir 

daí a renovação das artes e das letras estaria firmada. No entanto, como pontua Groba (2012), 
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 Estas publicações foram estudadas por Monalisa Valente Ferreira (A Luva) (2004) e Daniela Ferreira de Jesus 

(Seiva) (2012). 
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se tomarmos como modelo os movimentos artísticos europeus do começo do século XX, nem 

Caderno da Bahia, muito menos Arco & Flexa ou Mapa poderiam ser classificadas como de 

vanguarda, pois “nenhum destes grupos materializados em uma revista cultural se caracterizou 

pela ruptura radical à tradição, característica da vanguarda europeia” (GROBA, 2012, p. 64). 

 

 

4.4 EDIÇÕES MACUNAÍMA 

 

Além da revista Mapa, e no mesmo ano, este grupo criaria um selo próprio de 

publicação de livros, a exemplo do que fizeram a turma de Caderno da Bahia e boa parte dos 

autores por trás das revistas literárias lançadas no pós-guerra, quando o campo literário já 

estava autonomizado no Brasil. A Edições Macunaíma já nasce sob o signo do clássico de 

Mario de Andrade, renovando o compromisso com o Modernismo e, mais uma vez, a partir de 

uma ideia de Fernando da Rocha Peres, acatada imediatamente pelo grupo. Na opinião de 

Peres, a editora inaugurava para os autores baianos um “espaço municipal”, sem maiores 

pretensões comerciais.  

Em funcionamento até o começo da década de 1990
141

, porém com lançamentos 

esporádicos após esse período,
142

 a Edições Macunaíma não se limitou a publicar os trabalhos 

dos autores da Geração Mapa, expandindo seu catálogo em direção a outras gerações. Entre os 

pioneiros do Modernismo baiano (1928), por exemplo, serão editados no ano de 1976 os 

livros O deserto e a loucura, de Carvalho Filho, um dos poetas de Arco & Flexa, que assina a 

apresentação do primeiro número da revista deste grupo, e Ladeira da Misericórdia, de 

Godofredo Filho, um dos principais representantes da Academia dos Rebeldes.  

Seguindo a máxima exposta no editorial do terceiro e último número da revista Mapa – 

“editar os novos sobretudo, os mais velhos na medida do possível e do justo” –, a fase inicial 

de atuação da editora será concentrada nos inéditos dos seus representantes. Assim, ainda em 

1957, na estreia, será publicado Samba de Roda, de Frederico de Souza Castro, ilustrado por 

Calasans Neto, que irá se desenvolver como artista plástico dentro e fora deste grupo, seja 

atuando como cenógrafo nas Jogralescas, nas quais produz também a xilogravura de convites, 
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 A Edições Macunaíma foi criada em sociedade por Fernando da Rocha Peres, Glauber Rocha, Paulo Gil 

Soares e Calasans Neto. 
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 Em 2013, Fernando da Rocha Peres reativou o selo da Edições Macunaíma com o objetivo de lançar o livro 

Horta da Poesia (Poemas Portugueses), de sua autoria. Desde então, e até o ano de 2018, nenhum livro com este 

selo foi lançado. 
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seja como ilustrador na revista do grupo, ou como capista de livros e, finalmente, como chefe 

de diagramação na redação inaugural do Jornal da Bahia. 

Nos anos seguintes, a Edições Macunaíma colocará no mercado, Diluviano, de 

Fernando da Rocha Peres, lançado em 1964. No mesmo ano, serão editados os trabalhos de 

estreia de Myriam Fraga e Sonia Coutinho, Marinhas e O herói inútil, respectivamente, 

conforme já indicado. Este selo publicará ainda uma coletânea intitulada Cinco poetas, em 

1966, reunindo, além de Peres, poemas de Carvalho Filho, Myriam Fraga, Godofredo Filho e 

Florisvaldo Mattos, que lançara um ano antes o seu Reverdor. Nos referimos aqui a 

exemplares hoje raríssimos, numerados e produzidos com irretocável qualidade técnica.  

Muito embora Fernando Peres afirme que “nunca pretendeu ser uma casa editora, do 

ponto de vista comercial e mercadológico” 143
, durante certo período, a Edições Macunaíma 

foi das mais ativas. Como registra Hallewell (1982, p. 630), esta editora 

 

 

[...] especializou-se em obras de literatura de autores locais e álbuns de artistas 

locais, cuidadosamente produzidos, com feitio semi-artesanal, mas não 

necessariamente luxuosas, em edições pequenas, fornecidas diretamente aos 

assinantes. São publicadas apenas uma ou duas por ano, num total, em 1980, de 

quarenta e duas obras. 

 

Mas, nem só de autores baianos é constituído o catálogo da Edições Macunaíma – 

formalizada com esse nome em 1974; há entre seus trabalhos, graficamente mais primorosos, 

duas edições que conectam a Bahia com a sua vocação universal de unir mundos. Em 

Salvador, e pela Macunaíma, o poeta carioca Vinicius de Moraes lançou História natural de 

Pablo Neruda, com tiragem de 300 exemplares,
144

 em 1974, e, no ano seguinte, A Casa, com 

capa assinada por Carlos Bastos, da Geração Caderno da Bahia, colaboração de Silvio Robatto 

e Jamison Pedra (Geração Hera) e planejamento gráfico de Calasans Neto.
145

  

Podemos dimensionar a mítica local criada em torno desta editora a partir da leitura do 

depoimento da poeta Myriam Fraga sobre sua estreia na literatura: 

 
Ora se deu que eu havia chegado por via das artes de Sonia Coutinho aos 

remanescentes do grupo Mapa e daí timidamente começava a aparecer nos 

suplementos literários e revistas da época. Foi então que Calasans Neto me convidou 

a publicar pela Edições Macunaíma, que ele dirigia juntamente com Glauber Rocha, 
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 Entrevista ao jornalista Carlos Ribeiro. Jornal de Poesia, 2000. Disponível em: 

<http://www.jornaldepoesia.jor.br/carlosribeiro2.html>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
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 Este livro seria reeditado pela Cia. das Letras em 2006, mantendo as xilografias produzidas originalmente por 

Calasans Neto. 
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 Este livro, em edição original da Macunaíma, pode ser “baixado” ou lido online no endereço: 

<https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7043/1/45000009386_Output.o.pdf>. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/carlosribeiro2.html


162 
 
 

  

Fernando da Rocha Peres e Paulo Gil Soares. Fiquei deslumbrada. No momento, era 

mais importante para mim que hoje publicar pela Gallimard (FRAGA, 2008, p. 76). 
 

Esta ligação se faria ainda mais forte quando, na reorganização da sociedade que 

administrava a editora, após a saída de Glauber Rocha e Paulo Gil Soares, Myriam Fraga
146

 

assume uma das cotas, ao lado de Fernando Peres, Calasans Neto, Humberto Fialho Guedes e 

Florisvaldo Mattos. Embora tenham produzido um pacote com cinco livros na nova fase, a 

poeta admite que nem ela e nem Florisvaldo tinham muito jeito para negócios. Assim, com a 

morte precoce de Humberto Guedes, a Edições Macunaíma virou um selo e, após repartirem 

os prejuízos, voltou para as mãos de seu principal articulador, Fernando da Rocha Peres.  

 

4.5 CINEMA TRANSCENDENTAL 

 

O ano de 1957 foi um dos mais longos e intensos para a Geração Mapa, com seus 

representantes se lançando em projetos simultâneos. Em 3 de julho de 1957, Glauber Rocha 

escreveu uma carta para Fernando da Rocha Peres, responsável, como vimos até aqui, pela 

maioria das ideias postas em prática pela Geração Mapa nos anos 1950. No mesmo mês em 

que a revista produzida pelo grupo, e editada por Peres, seria lançada em Salvador, Glauber já 

estava no Rio de Janeiro, em busca de contatos e de recursos para um outro projeto ambicioso 

do grupo: montar uma indústria cinematográfica na Bahia.  

O primeiro passo nessa direção seria dado em 21 de setembro daquele ano com a 

oficialização da Yemanjá Filmes,
147

 comemorada com cartazes esperançosamente colados nos 

postes da cidade, solicitando a colaboração dos soteropolitanos. Na correspondência citada, 

contida no livro Cartas ao Mundo, organizado pela jornalista Ivana Bentes (1997), o cineasta 

diz ao poeta, referindo-se à multiplicidade de projetos do grupo, que a deles é “uma geração 

que não é mais de cinema e já é a própria nova geração da cultura bahiana”. 

De fato, na definição da historiadora Raquel Gerber (apud SANTOS GOMES, 2016), 

nos dois anos seguintes ao da realização das primeiras Jogralescas no auditório do Colégio 

Estadual da Bahia, aquela turma de estudantes secundaristas adolescentes já havia estruturado 

ao menos três frentes de atuação artística. Nesse sentido, para Gerber (1977, p. 23-24), Mapa 
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 Entrevistada pela autora desta tese para a Revista Muito do jornal A TARDE em 24 de agosto de 2018. 

Disponível em: <http://fw.atarde.uol.com.br/2016/02/revista-muito-myriam-fraga_1609792.pdf>. 
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 O nome oficial da empresa era, registrado comercialmente, era Sociedade Cooperativa de Cultura 

Cinematográfica Yemanjá, Responsabilidade Ltda. 
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havia deixado de ser apenas um grupo de amigos e tornara-se “[...] uma pequena organização 

cultural que dominava a província e tinha a direção dos principais suplementos literários”.  

Os planos da produtora Yemanjá Filmes incluíam a produção de um longa-metragem 

que seria dividido em cinco episódios, mobilizando o grupo na direção de cada uma das 

partes. Os diretores selecionados para a missão foram Glauber, José Telles, Jaime Cardoso, 

Albérico Mota e Frederico de Souza Castro. E já havia também na gaveta até um segundo 

roteiro a ser filmado, após a conclusão deste primeiro, que fora batizado como Bahia de Todos 

os Santos. Nenhum deles acabou se concretizando. 

Como observa Adeilton Lima Silva (2007), em A estética teatral no cinema de 

Glauber Rocha (Artaud e Brecht), alguns dos elementos mais marcantes da obra deste 

cineasta, “como constituintes basilares da formação de sua linguagem” (LIMA SILVA, 2007, 

p. 13), já estavam em “pleno desenvolvimento” na estética das Jogralescas, quais sejam a 

poesia e o teatro. Para Lima Silva (2007), esta primeira experiência de palco – com tudo que 

ela representou de inovação e experimentação – teria sido fundamental na elaboração dos 

conceitos estéticos que seriam desenvolvidos por ele no Cinema Novo. 

Deste modo, podemos inferir que o movimento iniciado pelos adolescentes da Geração 

Mapa no Colégio Estadual da Bahia com as Jogralescas estaria no coração de produções como 

Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe. Este último, por sua vez, estimularia tanto 

a estética da Tropicália, como é reforçado por Caetano Veloso (1997) em Verdade Tropical, 

quanto a elaboração do espetáculo O Rei da Vela, de José Celso Martinez Correa, que o 

dedica a Glauber Rocha em sua estreia no Teatro Oficina. Figura de proa, irá polarizar 

naturalmente todas as atenções, e é inegável que tenha exercido grande influência e liderança.  

No entanto, suas realizações são indissociáveis de seu percurso em grupo, que passa 

pela concepção e montagem das Jogralescas e por todas as ações modernizadoras encetadas 

pela Geração Mapa em Salvador, em paralelo e dentro do processo da Renascença Baiana, 

levando, nesse sentido, também a marca de outros atores e criadores – de menor alcance 

nacional ou internacional, mas igualmente importantes. Dessa forma, entendemos, por 

exemplo, porque a produtora cinematográfica que seria montada por Glauber Rocha no Rio de 

Janeiro, em 1965, após decepções sucessivas com as tentativas de levar adiante a Yemanjá 

Filmes na Bahia, teria sido batizada como Produções Cinematográficas Mapa Ltda.,
148

 ou 
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  Hoje Mapa Filmes, a produtora foi fundada em 1965 por Glauber Rocha, tendo como sócios Walter Lima Jr., 

Paulo César Saraceni e Raimundo Wanderley Reis. 
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porque o copião do polêmico documentário Di-Glauber
149

, já em 1977, teria sido confiado por 

ele ao amigo dos tempos de Colégio Central e das Jogralescas, Fernando da Rocha Peres. 

Tal deferência pode ser explicada tanto pelo viés da confiança – tratava-se de uma 

amizade construída desde a adolescência – quanto pelo crédito amealhado ao longo de 

experiências compartilhadas. Juntos, Glauber Rocha e Fernando Peres, forjaram, através do 

“caroço”, no Colégio Central, realizações que marcariam a cultura do país de modo indelével, 

seja articulando as Jogralescas e enfrentando a repercussão nacional da censura ao poema 

“Blasfêmia”, seja na criação da Yemanjá Filmes e da editora Macunaíma. Brigaram muitas 

vezes, fizeram as pazes outras tantas, e é fato que a dispersão da Geração Mapa se inicia com 

a saída dos dois, e de Paulo Gil Soares, da Bahia. 

  Ademais, será com Fernando Peres que Glauber escreverá um de seus primeiros 

roteiros cinematográficos, ainda no longo e agitado ano de 1957, o do curta Senhor dos 

Navegantes, nunca filmado.
150

 Se estes dois grandes realizadores experienciaram juntos 

vitórias históricas, como a das Jogralescas, também amargaram algumas graves derrotas; 

talvez a maior delas tenha sido a tentativa de implantar uma indústria cinematográfica na 

Bahia – na qual a fundação da Yemanjá Filmes pretendia ser apenas o primeiro passo. 

Contudo, se a produtora baiana não alcançou a dimensão nacional que se esperava em sua 

época, sua curta existência não terá sido de todo em vão e ela irá movimentar bastante a cena 

local. 

Como assinala a pesquisadora Linda Rubim (1999), a safra de curtas produzidos nos 

anos 1950-1960 na Bahia, todos de algum modo relacionados à Yemanjá Filmes, serão o 

maior evento vinculado à arte cinematográfica no estado, após a criação do Clube de Cinema 

da Bahia por Walter da Silveira. Crítico e produtor cultural, Silveira pode ser considerado 

como contemporâneo de diversas épocas, pois atravessa as gerações modernistas baianas, 

desde 1928, quando esteve ao lado de Jorge Amado na Academia dos Rebeldes, assume 

posição central em Caderno da Bahia, nos anos 1940, e tem forte influência na Geração Mapa. 

Além de uma nova safra de cineastas que começa a fazer cinema na Salvador dos anos 

1950, a cidade será tomada de assalto por visitantes ilustres da sétima arte, a exemplo de 

Marcel Camus, Roberto Rosselini e Frank Capra, que, seduzidos pelos livros de Jorge Amado, 

chegam em busca de cenários semelhantes para ambientar seus filmes e mesmo para adaptar 
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 Neste filme, Glauber documenta o enterro do pintor modernista Di Cavalcanti, em 1976. O longa foi proibido 

pela família do morto e só exibido em 2004 nos cinemas. Em 2015, o documentário foi eleito pela Associação 

Brasileira de Críticos de Cinema como um dos cem melhores filmes brasileiros de todos os tempos. 
150

 No ano seguinte, Glauber fará sua estreia com um outro curta, Pátio. 
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os clássicos do escritor baiano. No Diário de Notícias, Glauber Rocha escreve sobre eles, 

ciente de que a movimentação já havia se instalado antes, como nos conta Rubim (1999, não 

paginado):     

 

 

Naquele final da década de 50 foram produzidos, também, Santos, um documentário 

de Silvio Robatto, rodado na Igreja de São Francisco, Um Dia na Rampa, de Luís 

Paulino, também um documentário sobre a rampa do Mercado Modelo e o porto dos 

saveiros que fazem o trajeto Salvador – Recôncavo, transportando passageiros e 

mercadorias [...]. Registra-se também, nesse período, Um Crime de Rua, de Olney 

São Paulo. Essa safra de curtas produzidos pela nova geração [...] estava, de certa 

forma, ligada à Sociedade Cooperativa de Cultura Cinematográfica Yemanjá Ltda. 

[...]. Liderados por Glauber Rocha, esses jovens secundaristas fundaram a Sociedade 

com o objetivo de promover a difusão cultural, baseados na crença da possibilidade 

de fazer cinema na Bahia 
 

Nem só cineastas estrangeiros visitavam a cidade-cenário dos livros de Jorge Amado. 

Também o paulista Trigueirinho Neto elege Salvador como set do seu Bahia de Todos os 

Santos, criando em torno do filme a expectativa de que a primeira capital do país seria vista 

despida do colorido folclore que tanto prejudicava – e prejudica ainda – a percepção real deste 

lugar. O fracasso de crítica é estrondoso e a decepção, enorme. Em seguida, chega Nelson 

Pereira dos Santos, com o roteiro de Mandacaru Vermelho, seguindo para Juazeiro com seu 

equipamento de filmagens e inaugurando o gênero que Glauber batizaria como Nordesten. 

 Em cenário tão inspirador, claro que a Yemanjá não seria a única produtora de cinema 

da cidade. E o primeiro longa-metragem baiano, Redenção, dirigido por Roberto Pires e 

lançado em fevereiro de 1959, será produzido pelos “meninos” da Iglú Filmes, empresa criada 

pelo empresário Oscar Santana, pegando de surpresa tanto a turma do Clube de Cinema da 

Bahia quanto os rapazes da Geração Mapa. Para alguns pesquisadores, este longa inaugura o 

chamado Ciclo Baiano de Cinema, que terá em Glauber Rocha, como diretor, e em Rex 

Schindler, como produtor, duas de suas principais lideranças.   

Nesse contexto, no início dos anos 1960, a necessidade de renovação esteve 

concentrada no cinema, de acordo com Santana (2010),
151

 e para ele convergiram alguns dos 

representantes da Geração Mapa, embaralhando as turmas e as gerações em prol de um 

mesmo projeto artístico. Naquela altura, parte do núcleo central que organizara as Jogralescas, 

editara a revista Mapa, organizara a editora Macunaíma e mesmo a produtora Yemanjá Filmes 

já estava dispersa. Paulo Gil Soares e Glauber Rocha haviam se mudado definitivamente para 

o Rio de Janeiro, e Fernando da Rocha Peres seguira para Recife.   
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 Depoimento do produtor Oscar Santana ao crítico de cinema André Setaro. Disponível em: 

<http://setarosblog.blogspot.com/2010/06/oscar-santana-e-o-cinema-baiano.html>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

http://setarosblog.blogspot.com/2010/06/oscar-santana-e-o-cinema-baiano.html
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Dentro deste ciclo, que antecedeu o Cinema Novo, situado entre os anos de 1960 e 

1963, serão lançados A grande feira e Tocaia no asfalto, em 1961 e em 1962, 

respectivamente. Ambos produzidos por Schindler e dirigidos por Pires. E, em 1963, Glauber 

Rocha estreia seu primeiro longa, Barravento,
152

 trabalho que renegaria até o fim da vida.  

 

[...] não é um filme meu, eu o fiz quase por acaso. Ele foi filmado por outro diretor, 

Luís Paulino dos Santos; depois de um acidente de filmagem eu tive que continuá-lo: 

filmei bem depressa [...]. Em seguida vi o material, não gostei e o deixei de lado. 

Oito meses mais tarde Nelson P. dos Santos viu os copiões e achou interessante. Mas 

é realmente um filme inacabado, muito primário na sua construção [...] 
153

 

 

Cinco anos antes da estreia daquele que consideraria como seu primeiro longa 

verdadeiramente autoral, em 1959, Glauber exibiu no Rio de Janeiro, na casa de Walther 

Hugo Khouri, o seu primeiro filme, o curta O Pátio, realizado na Bahia, ainda com os amigos 

da Geração Mapa, com os quais sonhara implantar uma indústria cinematográfica no estado, 

via Yemanjá Filmes, na qual eram sócios Glauber e Fernando da Rocha Peres. É seu rito 

definitivo de passagem para a vida adulta. Os amigos o animam a deixar a província, o que 

acontece em 1962. Não à toa, Deus e o Diabo na Terra do Sol será descrito por ele como 

“uma grande Jogralesca” (ROCHA, 1975 apud TEIXEIRA GOMES, 1997, p 105) 

 

 

 

 

4.6 JORNALISMO DE GUERRILHA 

 

A transição da Geração Mapa do universo estudantil secundarista e universitário ao 

mundo do trabalho formal é representada pelo ingresso de alguns de seus representantes na 

redação do Jornal da Bahia, inaugurado oficialmente em  21 de setembro de 1958. Esse 

começo de vida profissional adulta, após dois anos entre sucessos e fracassos conciliando 

estudos e vida artística, representou de certo modo uma nova escola, já que todos tiveram que 

se submeter a quatro meses de treinamento interno nas técnicas norte-americanas de produção 
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 Oscar Santana, e Olney São Paulo também fazem as suas estreias em longa-metragem, filmando O Caipora e 

O Grito da Terra, respectivamente, de 1963 e 1964. 
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 Rocha, Glauber. “Estética do Sonho” in Glauber Rocha de Sylvie Pierre pp.133-137. 
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de notícias, que chegavam ao Brasil no começo dos anos 1950
154

. Na época, os principais 

veículos de comunicação da cidade eram A TARDE, Estado da Bahia e Diário de Notícias.  

O então empresário João Falcão, que esteve relacionado desde os anos 1920 tanto a 

publicações independentes quanto a movimentos de esquerda, decidira criar um veículo 

moderno e em consonância com a industrialização do país e a abertura política pós-Estado 

Novo, capaz de concorrer no turno matutino com  o jornal Diário de Notícias – os periódicos 

eram impressos e circulavam em turnos distintos do dia, daí a origem do nome do vespertino 

criado em 1912 por Ernesto Simões Filhos, A TARDE. Para chefe de reportagem, Falcão 

convidou um jornalista experiente, e também de esquerda, Ariovaldo Matos, que editava por 

conta própria o semanário Sete Dias, em formato tabloide, publicado apenas às segundas-

feiras, para o qual Glauber Rocha costumava escrever críticas de cinema.  

Com a missão de descobrir novos talentos, sem os vícios profissionais dos repórteres 

lapidados no estilo europeu de jornalismo então em voga, Ariovaldo Matos pediu a Glauber 

Rocha que sondasse entre os seus colegas do Colégio Central possíveis vocações para a 

imprensa. Sempre atento às possibilidades de ocupação e ressignificação de espaços, Glauber 

reuniu basicamente o núcleo central das Jogralescas e, com o entusiasmo que caracterizava 

todas as suas iniciativas, conseguiu transformar em jornalistas profissionais de uma só vez 

Florisvaldo Mattos, João Carlos Teixeira Gomes, Fernando Rocha e Paulo Gil Soares, além de 

introduzir o versátil Calasans Neto no universo da diagramação. 

Em Glauber Rocha, esse vulcão, João Carlos Teixeira Gomes (1997) diz que esta 

transição para a vida adulta representou para os jovens de Mapa a possibilidade não apenas de 

ocupação de novos espaços, e de mais uma aventura modernista, um modo de sustento, já que  

“[...] o novo jornal acenava com a possibilidade de salários dignos, dentro de um clima até 

então meio amadorístico e improvisado, como era o do jornalismo na Bahia” (GOMES, 1997, 

p. 64). Para Glauber, não havia exatamente uma novidade em integrar-se aos quadros de um 

veículo de comunicação, universo com o qual lidava desde os 13 anos na rádio Excelsior. O 

que o Jornal da Bahia oferecia era, para ele, bem mais que isso: uma nova trincheira em sua 

guerra permanente contra o provincianismo da cidade. 

Em artigo publicado na versão eletrônica da revista Caderno de Cinema, o cineasta  e 

também jornalista Orlando Senna (2014)  aborda a “invasão” dos jornais locais, promovida 

pelos integrantes da Geração Mapa no final dos anos 1950. Naquela época, diz ele, Glauber 
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 As técnicas norte-americanas de jornalismo, com o lead, a pirâmide invertida, começaram a ser adotadas 

 no Brasil no início dos anos 1950 a partir dos jornais publicados no Rio de Janeiro, com destaque para o Correio 

da Manhã  e o Jornal do Brasil.  
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Rocha considerava prioritária a ocupação total da imprensa baiana na consolidação do 

processo de renovação cultural já em curso. Do mesmo modo como definira, aos 14 anos, o 

Colégio Central como cenário ideal para seu projeto de revolucionar o mundo através do 

teatro, vira nos veículos impressos de comunicação um espaço a ser urgentemente 

conquistado. Deste modo, nas palavras de Orlando Senna (2014, não paginado):  

 

Ele planejou e comando a ocupação, utilizando-se da sedução que exercia sobre os 

poderosos da cidade, do fato de Odorico Tavares, o presidente do Diários 

Associados na Bahia, estar inteiramente encantado com ele. Também seduziu a 

família Simões, dona do jornal A TARDE. E os semanários também. Estávamos já 

alocados em toda a  

imprensa, mas ainda tateantes, sem dominar as técnicas jornalísticas, quando os 

orixás interferem outra vez, materializam outro milagre: João Falcão, um milionário 

de esquerda, funda um diário, o Jornal da Bahia, e praticamente nos oferece de 

presente [...]. Aceito o convite e vou para mais essa escola com Glauber, João 

Ubaldo, Joca Teixeira Gomes, Paulo Gil Soares e Florisvaldo Mattos [...] Os 

segundos cadernos, as editorias de cultura e arte, eram uma das metas mais 

importantes da ocupação
155

. 

 

 

No mesmo tom, o documentarista Joel Pizzini (2011), em artigo no “Dossiê Glauber 

Rocha” publicado pela revista Cult
156

, irá reforçar a afirmação feita acima por Orlando Senna. 

O jornalismo para Glauber, na visão deste pesquisador, configurava-se como uma “guerrilha 

de ocupação de mídia”, pois, para os intelectuais da Geração Mapa, atuar nos veículos de 

comunicação teria sido uma maneira de “intervir no plano político [...] em Salvador, 

apropriando-se de espaços preciosos na imprensa local, desde a crônica policial até 

suplementos literários e colunas sociais” (PIZZINI, 2011, não paginado).  

Articulista talentoso, além de possuir um repertório cultural quase enciclopédico, 

Glauber Rocha tornou-se respeitado nos círculos intelectuais baianos, e em todo o país, tanto 

por estar à frente de diversos projetos artísticos simultaneamente – revista Mapa, Yemanjá 

Filmes, Edições Macunaíma – quanto pelo fato de  saber manejar como poucos o espaço 

conquistado na imprensa. Escrevendo nos jornais diários, produzindo críticas de cinema no 

semanário Sete Dias, assinando ensaios nas revistas Mapa e Ângulos, ele conseguiu abrir 

frentes de diálogo, conciliar diferenças e exercer a crítica e a ensaística.  

Consideramos que tal trajetória o credenciou, nas várias esferas do universo artístico, a 

ocupar novas posições de poder e a negociar deslocamentos com outros atores, fossem estes 
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  “Jornalismo como trincheira”. Disponível em <http://cadernodecinema.com.br/blog/jornalismo-como-

trincheira/>. Acesso em 20.10.2017. 
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  “O triunfo da beleza e da justiça”. Disponível em <https://revistacult.uol.com.br/home/o-triunfo-da-beleza-e-

da-justica/>. Acesso em 20.04.2016. 
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no campo literário, político ou cinematográfico. Ademais, a despeito de ser o nome mais 

destacado de seu grupo, principalmente devido à consagração internacional como cineasta, 

não podemos desconsiderar os desdobramentos significativos, para além das ações conjuntas, 

das trajetórias individuais de muitos daqueles que, juntamente com ele, embarcaram na 

viagem do jornalismo e nas muitas viagens da Geração Mapa.   

No jornalismo cultural, por exemplo, será marcante a passagem de Florisvaldo Mattos 

por veículos da imprensa baiana e de outros estados, não apenas nos anos 1950, mas 

estendendo-se até os anos 1990, quando este poeta-jornalista foi desafiado pelo editor-chefe 

Jorge Calmon a assumir a edição do A TARDE Cultural, suplemento literário que circulou até 

2009 e cuja qualidade foi atestada pela premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte 

(APCA), atribuída a este caderno em 1995. Do mesmo modo, Orlando Senna atuará em 

diversos jornais país afora, como repórter e crítico cinematográfico, conciliando esta profissão 

com a produção de filmes, tornando-se em 1986 um dos fundadores da Escola Internacional 

de Cinema e Televisão de Cuba, ao lado do escritor Gabriel García-Márquez.  

João Carlos Teixeira Gomes, único dos “mapianos” que seguirá no Jornal da Bahia ao 

longo dos anos 1960, terá seu nome associado ao apelido “Pena de Aço”, devido à longa 

resistência e enfrentamento ao poder político do então interventor da Bahia, Antônio Carlos 

Magalhães, em 1969, em plena vigência do AI-5, tornando-se, em paralelo à atividade 

jornalística, um dos intelectuais mais respeitados do estado por seus ensaios sobre literatura e 

por sua poética. Da mesma turma baiana de focas, Paulo Gil Soares também conciliará cinema 

e jornalismo e, como diretor de reportagens especiais da Rede Globo, será responsável pela 

criação, em 1973, dos programas Globo Repórter e Fantástico. 

 

4.6.1 Modernos e Segundos Cadernos 

  

Para Miguez (2002); Rubim (1996), na Bahia dos anos 1950 o jornalismo possuía um 

caráter híbrido e centralizador, fomentado pelas indefinições próprias do período que 

antecedeu a consolidação das mídias – TV, rádio, cinema. Ao fato de os jornais serem 

supervalorizados numa cultura pontuada pelo interesse literário, caso de Salvador, somava-se 

a ausência de um sistema de difusão, de modo que “os jornais e, particularmente, seus 

cadernos e suplementos culturais funcionavam como espaços ostensivamente abertos às 

polêmicas intelectuais e às experimentações artísticas dos jovens criadores [...]” (MIGUEZ, 

2002, p. 197). 
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Podemos considerar, por esse viés, a existência de uma condição naturalizada entre 

artistas e leitores; que as publicações existentes tenham abrigado, ao longo dos anos 1950-

1960, hordas de criadores em suas redações e, como tal, estas tenham se destacado como 

produtoras e disseminadoras das ideias modernas, como pontua Albino Canelas Rubim (2003, 

p. 102): 

 

[...] Os jornais estavam abertos e alguns deles mesmo tomados pelos jovens 

intelectuais que (re)criavam a Bahia, inexistindo qualquer fosso entre essas mídias e 

a cultura. Antes, cabe assinar a interação dos jornais ou, pelo menos, de parte deles, 

na dinâmica cultural baiana, seja através da divulgação dessa cultura, seja pelo 

debate crítico de suas obras e seus contextos. Publicações que, juntamente com as 

revistas culturais existentes, podem mesmo ser consideradas pontos vitais de 

aglutinação desse pensamento renovador e de seus jovens intelectuais. A incipiente 

profissionalização da cultura e do jornalismo permitia então essa acolhida, o papel 

social simultâneo de criador cultural e jornalista [...]. 

 

Nesse contexto, torna-se compreensível o alcance da renovação criativa do jornalismo 

baiano nos anos 1950, para além da adoção do modelo norte-americano. Este teria 

possibilitado a produção organizada dos conteúdos, com a estruturação da pauta, a divisão por 

editorias, a redação das notícias no formato do lide, orientando a leitura a partir da 

importância dos fatos, e a disposição dos textos  de acordo com gêneros: artigos, reportagens, 

perfis, notas, colunas etc. Dentro da técnica estava o conteúdo e este, sim, agregava o real 

valor de renovação a veículos que se pretendiam modernos. É interessante observamos o 

exemplo do caderno dominical SDN, suplemento cultural criado pelo Diário de Notícias, para 

onde parte da turma da Geração Mapa migrou nos anos 1960, após a experiência no Jornal da 

Bahia. 

  Projeto do jornalista Odorico Tavares, diretor regional do Diários Associados –  rede 

nacional de comunicação criada por Assis Chateaubriand – e um incentivador dos modernistas 

baianos, o SDN teve como primeira editora a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, que 

viera a Salvador a convite de Edgard Santos para integrar o corpo docente da Universidade da 

Bahia. Tratava-se de um caderno de formato graficamente ousado, com capa e contracapa 

coloridas, o que o distinguia do restante do jornal, e seis páginas integralmente dedicada a 

arte.  

Para o pesquisador Walter Mariano (2003), que estudou detidamente o panorama das 

artes plásticas na imprensa baiana entre 1950 e 1970, este veículo teria representado o auge do 

jornalismo cultural no estado, não se repetindo o seu alcance e abrangência até os anos 2000. 

Tal constatação está logicamente atrelada a um contexto específico, qual seja o da Renascença 

Baiana que, por sua vez, também não se repetiria na história do estado. Sob a orientação desta 
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arquiteta, o SDN assumiria um caráter quase didático na formação dos seus leitores, sendo 

naquele período centralmente dedicado às artes plásticas, com grande ênfase nas vanguardas 

estéticas. Das mãos de Lina Bo Bardi a edição do suplemento passaria para as de Glauber 

Rocha
157

 e, por consequência, para as da Geração Mapa. 

Aquela não seria a primeira experiência de Glauber e sua turma com o jornalismo 

cultural. Tendo iniciado a carreira, por opção, como editor da página policial do Jornal de 

Notícias, ele logo mudaria de função, assumindo a chefia do suplemento dominical daquele 

veículo. Pouco antes, convocado a desenhar as linhas críticas deste periódico, criou uma 

coluna diária batizada como “Jornal de Cinema”.  Apesar do nome, ao longo de um ano, ele 

escreveria sobre diversos temas. Em seguida, já no Diário de Notícias, teria enorme influência 

como ensaísta e editor, tornando-se ainda mais conhecido nacionalmente, o que possibilitou 

novas aproximações e contatos. De tal modo que, em menos de um ano, começaria a escrever 

para o Jornal do Brasil, no festejado SDJB
158

, onde também atuaria Florisvaldo Mattos.   

 

Figura 17 – Glauber Rocha na redação do Correio Braziliense, 1977.  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 Fonte: Arquivo CB/D.A Press 

 

A transferência de parte do grupo, em fins de 1959,  para o Diário de Notícias é vista 

por Florisvaldo Mattos (2012), em depoimento a autora deste trabalho, como uma mudança de 

patamar, pois deste modo poderiam concentrar todos os seus esforços, e conhecimentos, na  

produção de conteúdo cultural. Representava uma ampliação de público e, consequentemente, 

                                                           
157 Neste veículo, juntamente com Paulo Gil Soares e Helena Ignez, Glauber Rocha assinara também, entre os 

anos de 1958 e 1960, uma coluna social intitulada Krista, na qual o trio costumava, protegido pelo pseudônimo, 

fazer troça da alta sociedade local.  
158

 Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, criado em junho de 1956 pelo jornalista Reynaldo Jardim e 

publicado semanalmente até 1961 e considerado ainda hoje o mais influente caderno cultural do país. 



172 
 
 

  

de afirmação. Como relembra Mattos (apud BORGES, 2012, p. 91) “A Geração Mapa, 

quando se fundou o Jornal da Bahia, tomou conta da página de artes e letras. Como deu certo, 

fomos convidados a ir para o Diário de Notícias [...] ”. Conseguiram passar, assim, do 

domínio de uma página diária de periódico para o de todo um suplemento semanal dedicado à 

cultura. 

A presença de Lina Bo Bardi, uma arquiteta, no Diário de Notícias, inicialmente como 

colunista e, em seguida, como editora do SDN não se configurava em uma estranheza, dadas 

as circunstâncias específicas do jornalismo praticado na época. Além dela, também ganhariam 

espaço de expressão no mesmo veículo outros professores ligados à Universidade da Bahia, 

alguns destes atuando como articulistas, caso do músico alemão Hans Joachim Koellreuter, 

diretor dos Seminários Livres de Música, e de  Martim Gonçalves, o polêmico criador da 

Escola de Teatro. Aos dois se juntariam artistas como o escultor Mario Cravo Jr.,  o fotógrafo 

e etnólogo Pierre Verger e o encenador teatral Gianni Ratto. 

 

4.6.2 Sem diploma 

 

Se a Universidade da Bahia inaugura a profissionalização das artes no Brasil, também 

caberá a esta instituição o mesmo papel em relação ao jornalismo, ao menos em nosso estado. 

De acordo com o pesquisador Suênio Campos de Lucena (1996), autor do único estudo que 

localizamos sobre o Jornal da Bahia
159

, embora o ensino universitário de jornalismo tenha 

sido inaugurado em 1947 pela faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, sua instalação na 

Bahia só aconteceria em 1950 e, ainda assim, no âmbito da Faculdade de Filosofia.  

A formatura da primeira turma de jornalistas profissionais ocorreu em 1952 e, entre os 

formandos, registramos por curiosidade o nome do radialista Cleto Araponga, aquele que na 

rádio Excelsior daria a Glauber Rocha o seu primeiro emprego como crítico de cinema. Entre 

os professores, constavam intelectuais e artistas como o poeta Godofredo Filho,  o historiador 

José Calasans, o editor-chefe de A TARDE Jorge Calmon e o escritor Heron de Alencar. Por 

falta de demanda, no entanto, o primeiro curso de jornalismo baiano foi encerrado no ano 

seguinte e a possibilidade de graduação só retornaria em 1962. 

No hiato, entre as décadas de 1950 e 1970, a formação do quadro de profissionais nas 

principais redações baianas modernizadas com as técnicas norte-americanas do fazer 

jornalístico, incluindo o Jornal da Bahia – e o Diário de Notícias –, baseava-se na busca,  
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 Imprecisão e técnica na Linguagem jornalística - uma análise do Jornal da Bahia (1958-60). 
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como anota Lucena (1996, p. 57) por “[...] atrelar pessoas ligadas à cultura em geral que 

estivessem abertas às mudanças a serem efetivadas [...]”. Nesse período de transição, como 

pontua este autor “[...] parte do romantismo que via o exercício jornalístico como oficio que 

perdurava desde o início do século dá espaço a uma prática profissional que tem a 

objetividade como uma condição a ser alcançada [...]” (LUCENA, 1996, p. 27).  

No cenário descrito acima, que confirma as observações de Miguez (2002) e Rubim 

(2006) sobre as características peculiares da formação do campo jornalístico na Bahia, os 

artistas e autores da Geração Mapa moviam-se sem qualquer ingenuidade entre novos e velhos 

modelos. Na visão de Rebechi Jr.(2012, p. 143), “Glauber tem uma nítida dimensão do 

funcionamento das relações estabelecidas no modelo de sociabilidade em terras baianas”. 

Nesta perspectiva, infere-se que escolhia com meticulosa inteligência os alvos de seus 

ataques.  

No artigo “Inconsistência & inconsequência da atual cultura baiana” 
160

, Glauber 

demarca com nitidez, e alguma virulência, o espaços dos antigos homens da imprensa da 

província e suas práticas ultrapassadas, classificando-os como “noticiaristas improvisados, 

autênticas comadres de interesses pessoais” (ROCHA, 1961, p. 1), que praticavam, segundo 

ele, “colunismo lírico” e “reportagem com fundo moral”. A estes, Glauber contrapunha o 

trabalho da nova geração de jornalistas, destacando os nomes de  Florisvaldo Mattos, Paulo 

Gil Soares e João Carlos Teixeira Gomes, entre outros.     

Nos limites borrados entre a arte e a crítica produzida por criadores – como vimos, 

bastante comum na imprensa dos anos 1950 –  Rebechi Jr. (2012) irá detectar em seu longo 

estudo sobre a ensaística de Glauber Rocha, especialmente no balanço
161

 do ano de 1961, sua 

despedida do Diário de Notícias
162

, marcas da valorização das ações culturais conjuntas e dos 

projetos individuais dos representantes da Geração Mapa. Como sinaliza este pesquisador 

(2012, P. 148), “[...] o rol dos companheiros é grande, entre os mais jovens e os veteranos: 

Paulo Gil, o homem das boas peças, Florisvaldo Mattos com seu genial Reverdor [...]”.  

Mais que simples favorecimento dos amigos, instituições e publicações – as 

referências do texto incluem a revista Ângulos e as ações da Universidade da Bahia –, o texto 

é visto como uma demarcação de espaço, já que Glauber estaria se despedindo de um cenário 

que ajudara a forjar, estratégia de validação de um ambiente produtivo. Assim, ao apresentar 

aos leitores “[...] as realizações para a construção de uma nova presença intelectual na 
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  “Inconsistência & inconsequência da atual cultura baiana” Diário de Notícias. 05 fev. 1961, p. 1. 
161

 “Sobre Ângulos & outros bichos”. Diário de Notícias. 18 jun. 1961, p. 7.  
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  Glauber se mudaria definitivamente para o Rio de Janeiro no ano seguinte, 1962. 
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dinâmica cultural baiana”, de acordo com Rebechi Jr. (2012, p. 148), ele estaria renovando o 

compromisso com a renovação das letras e das artes, ainda em curso. 

4.6.3  Imprensa e criação 

 

Assim como alguns autores detectam a influência das Jogralescas na estética 

glauberiana, outros defendem que a experiência jornalística  seja central na leitura de suas 

obras. Um exemplo interessante desta perspectiva é a leitura feita pelo crítico Francisco 

Arquer  Thomé (2017) do filme Terra em transe (1966)
163

. Para ele, Glauber Rocha teria 

usado o jornalismo como material de criação cinematográfica, construindo o seu roteiro como 

se fosse uma reportagem. Para este pesquisador: 

 

Há um jornalismo em Terra em Transe, mas é um jornalismo diferente, estético, 

criativo. Assim trabalha Glauber Rocha. Mas ele não surgiu do nada, o diretor 

encontrou o Brasil se dirigindo para o Cinema Novo depois de Nélson Pereira dos 

Santos e Joaquim Pedro de Andrade [...]. As referências quanto aos anos 50, neste 

sentido, não será fecunda apenas no Brasil. Será a própria arte do cinema que passa 

por transformações [...] (THOMÉ, 2017, não paginado). 

 

Esta influência, de acordo com Thomé (2017), não se restringiria a esta obra, mas se 

estenderia a uma concepção bastante original de cinema com tratamento jornalístico de que 

Glauber Rocha e o Cinema Novo seriam os principais representantes no Brasil. Através dos 

filmes, o diretor ser tornaria um repórter, personagem em trânsito entre passado e presente, 

pois a matéria prima de sua obra cinematográfica seria sempre vista pela ótica do jornal. 

Também nos filmes de Orlando Senna estaria presente a marca de sua vivência nas redações.  

Esta se tornaria perceptível, sobretudo, em A construção da morte (1969), livremente 

inspirado em um conto de Ariovaldo Matos, primeiro chefe de reportagem do Jornal da 

Bahia. O filme narra a história de um jornalista em busca de uma história inédita que compra 

a exclusividade sobre a cobertura de um suicídio. Assim como em Terra em transe, as marcas 

da influência jornalística sobre a criação estão presentes e se situam para além do roteiro,  

materializando-se na interação entre o real e a ficção.  

A equipe de filmagem obteve autorização para acompanhar o trabalho da editoria de 

polícia do Jornal da Bahia, documentando as reportagens sobre prisões e crimes no momento 

em que estas eram feitas. As cenas reais foram inseridas em A construção da morte, 

emprestando à ficção um caráter documental, estilo ao qual este cineasta daria continuidade 
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 “A reportagem estética em Terra em transe”. Disponível em https://www.arquer.com.br/educacao-e-cultura/a-

reportagem-estetica-em-terra-em-transe/. Acesso em 21 fev. 2017. 

https://www.arquer.com.br/educacao-e-cultura/a-reportagem-estetica-em-terra-em-transe/
https://www.arquer.com.br/educacao-e-cultura/a-reportagem-estetica-em-terra-em-transe/
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em sua obra em outros trabalhos, a exemplo do longa Iracema, uma transa amazônica (1976). 

Também na poesia de Florisvaldo Mattos localizaremos a experiência cotidiana do jornalismo 

pelo viés do lirismo no já citado A edição matutina.
164

   

Neste longo poema, escrito logo após a morte de Glauber Rocha, ocorrida em 22 de 

agosto de 1981, Florisvaldo Mattos lança mão de um dos termos técnicos do jargão 

jornalístico norte-americano, a pauta, direcionamento por escrito que norteia o trabalho dos 

repórteres nas coberturas do dia a dia, para descrever o sentimento de desorientação que o 

tomou de assalto frente à perda repentina do amigo. Nesta elegia, Glauber é representado 

como o “chefe de reportagem”, aquele que, na hierarquia das redações jornalísticas, sobretudo 

na estrutura dos veículos impressos, organiza as pautas cotidianas – metáfora lírica da 

liderança que este exerceu sobre os rumos da Geração Mapa.  Transcrevemos abaixo um breve 

trecho: 

 

[...] Morreu o Chefe de Reportagem 

E ficamos todos tristes 

A penumbra da noite avança pelo amanhecer 

A neblina é densa e os automóveis 

entram em choque de faróis apagados 

Queremos uma pauta 

um roteiro qualquer 

Não o que leve ao esclarecimento 

de todas as culpas 

Não buscamos desvendar o impossível 

Queremos uma pauta 

um caminho (por exemplo) [...]. 

 

 A representação da experiência jornalística contemporânea, a nosso ver, tanto em 

termos de adaptação de formatos como do uso de recursos expressivos no cinema, no teatro e 

na literatura é um campo extenso e ainda aberto à pesquisa. Aqui, logicamente, apenas 

tangenciamos algumas experiências significativas a partir do nosso objeto de estudo. Nesse 

aspecto, pontuamos ainda o trabalho do escritor João Ubaldo Ribeiro, que considerava a 

vivência jornalística como enriquecedora para seus livros, embora mantivesse reservas em 

relação aos efeitos nocivos do mito da objetividade sobre a criação (2002)
165

. 

Ubaldo conheceu Glauber e a turma no Colégio Estadual da Bahia, onde estudou, aos 

14 anos, e dividiu com eles a redação dos jornais entre 1950 e 1960. Entretanto, mantinha 

                                                           
164

 Este poema integra originalmente o livro Dois poemas para Glauber Rocha, lançado pela Edições Macunaíma 

em 1985, em coautoria com Fernando da Rocha Peres, com capa desenhada por Calasans Neto. 
165

 Entrevista ao projeto “Memória Globo”. Disponível em < 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/joao-ubaldo-ribeiro/joao-ubaldo-ribeiro-trechos-entrevista-joao-

ubaldo-ribeiro.htm>. Acesso em 13 jun. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/joao-ubaldo-ribeiro/joao-ubaldo-ribeiro-trechos-entrevista-joao-ubaldo-ribeiro.htm
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reservas também sobre o fato de ter seu nome inserido entre os representantes da Geração 

Mapa, embora seu nome conste entre os autores do já citado Panorama do Conto Baiano 

(1959) e ele apareça com a turma nos registros fotográficos dos bastidores dos espetáculos. 

Sobre a filiação ao grupo, ele como comenta em entrevista ao jornal literário Cândido
166

: 

   

Fiz parte da geração Mapa, mas com reservas, porque nunca publiquei nada na 

revista Mapa [...]. Era um período de grandes ilusões de juventude, período de 

efervescência cultural na Bahia, criação de escola de teatro, criação de seminários de 

música, colóquios internacionais, a Bahia era uma festa cultural nessa época  [...] 

época da juventude cheia de ilusões, de ideais, grandiloquente, às vezes radical, 

cheia de planos para o futuro, esperança, projetos, amores, leituras, debates, paixões, 

era um tempo bom (RIBEIRO, 2012, p. 38 )  

 

Destacamos ainda que referências ao trabalho jornalístico também serão localizadas 

em  Carlos Anísio Melhor, poeta que integrou a Geração Mapa, aproximando-se da turma no 

Central no ano de 1955, embora fosse quatro anos mais velho que eles. A ele coube, em uma 

das primeiras apresentações das Jogralescas, a interpretação do poema Mapa, como descrito 

por João Carlos Teixeira Gomes (1997, p.41 ) em Glauber Rocha, esse vulcão.  

Sua presença nas edições da revista do grupo são registradas no primeiro número por 

um ensaio crítico sobre a obra do poeta português Fernando Pessoa (1957) e na terceira edição 

(1958), na qual seu nome também consta entre os colaboradores e na qual publicou o poema 

Fragmentos de Narciso, que seria incluído em “Canto Agônico” (1982), seu único livro 

publicado em vida, organizado e apresentado por João Carlos Teixeira Gomes.  

Em Olhando Clic, além da referência óbvia ao registro das imagens pelo 

fotojornalismo dos anos 1950, que passa a ser valorizado na edição a partir desse período, 

sobretudo devido ao avanço nas técnicas de impressão dos periódicos, Anísio subverte a 

lógica dos chamados valores-notícia, critérios que determinam o que deve ser ou não 

noticiado nos jornais, geralmente pautado por sua relevância, ao subjetivar os acontecimentos 

cotidianos. Para o poeta, “[...] ás vezes o arco-íris se transformava em notícia” (1982, p.45). 

 

4.6.4 Reverência e afirmação 

    

Na imprensa da Bahia, em fins dos 1950, a Geração Mapa foi, sobretudo, a 

responsável por consolidar novas posições na relação jornalismo-literatura, estabelecendo um 
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trânsito intelectual que se fortaleceria nas décadas seguintes. Esta relação experimentaria 

novas mudanças, a partir dos anos 1970-1980, quando a autonomização do campo jornalístico 

no estado finalmente se completa, e os espaços de atuação tornam-se mais definidos e regidos 

por uma outra ética. Para os autores de Mapa, o espaço do jornal não se configurava apenas 

em  instrumento de difusão, mas veículo para o  livre exercício do pensamento.      

Assim, ao atuar na imprensa como se esta fosse parte da linguagem que desejavam 

renovar, a Geração Mapa afirmou novas formas de leituras do mundo em consonância com 

aquelas que se fazia em outras partes do país. Mais que isso, em certo período, ditou o ritmo 

da cobertura do jornalismo cultural brasileiro, atraindo os olhares dos editores de cadernos 

importantes como o já citado SDJB. Do mesmo modo como consolidou o modernismo, 

concluiu a transição entre dois modelos opostos de relação.  

Se entre 1928 e 1950, os primeiros autores modernistas atuavam na condição de 

pupilos dos poderosos jornalistas dos grandes veículos locais, A TARDE e O Imparcial, a 

partir de 1958, estes passaram ao protagonismo nas redações, operando também um 

deslocamento em relação à circulação do pensamento e à produção intelectual. Para Francis 

Wolff (2006)
167

, o exercício intelectual pressupõe um espaço legítimo no qual se possa 

manifestar livremente o pensamento e é nesse sentido, como observa Norberto Bobbio, em Os 

intelectuais e o poder (1997), que a imprensa escrita surge como a instância ideal.  

 

4.7 Os “aderentes” 

 

Ao sinalizarmos anteriormente neste trabalho o aspecto tardio da adesão das escritoras 

Sonia Coutinho e Myriam Fraga à Geração Mapa, consideradas “aderentes”, torna-se 

necessário ressaltar uma segunda vez que, bem antes de abril de 1964, a liderança deste grupo 

já assumira nova feição, após a saída de alguns de seus principais articuladores da Bahia. Em 

depoimento para este trabalho, Orlando Senna afirma não ter sentido que o movimento 

acabou, opinião que é compartilhada por João Carlos Teixeira Gomes. 

Para Senna, movimentos de vanguarda, sobretudo “os verdadeiros como Mapa”, nunca 

acabam em um dado momento, pois já nascem eternos, já que suas influências permanecem na 

prática de outros artistas e no imaginário popular: “são como uma polinização, que vai se 
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incorporando ano a ano, século a século, ao entendimento da vida e da arte”
168

. Gomes credita 

a dispersão do grupo, que não necessariamente significou o fim de seu projeto cultural, a uma 

necessidade natural de expansão, que nem sempre se relaciona a razões pessoais práticas, mas 

a condições impostas por realizações artísticas individuais. 

Integrante dos “aderentes” – denominação dada por ele às adesões tardias ao 

movimento –, Florisvaldo Mattos introduziu Sonia Coutinho, então sua namorada, e Myriam 

Fraga nesta “unidade geracional”, tomando de empréstimo a definição de Karl Mannheim 

(1928). De fato, Mattos não esteve na organização das Jogralescas, muito menos colou 

panfletos da Yemanjá Filmes nos postes da cidade, mas sua presença se fez sentir nas páginas 

da revista Mapa bem como na revolução que esta geração promoveria na imprensa local. 

A adesão deste poeta se daria no final de 1956, como ele relata
169

, por conta de um 

poema, Composição de Ferrovia, publicado  na revista Ângulos, e de tal modo identificado 

com a Geração Mapa que fez com que parte do grupo – Paulo Gil, Glauber Rocha e  Calasans 

Neto – fosse até a Faculdade de Direito em busca de seu autor, que chegou a  assustar-se com 

o inusitado assédio. Considerado por  Glauber como “o melhor poeta modernista da Bahia”, 

Mattos foi convidado a participar, a partir dali, de todos os projetos de Mapa.  

Na reconfiguração de Mapa, nos anos 1960, o cineasta Orlando Senna teria tomado 

para si a missão de não deixar que o movimento perdesse fôlego localmente, já que outras 

lideranças repartiriam com ele a responsabilidade de expandir o ideário daquela geração no 

resto do país em projetos individuais. Deste modo, quando Glauber Rocha levou consigo o 

Cinema Novo de vez para o Rio de Janeiro
170

, Senna optou por promover nossa “guerrilha de 

ocupação de mídia‟, como relata em depoimento para este trabalho (SENNA, 2018, não 

paginado):  

 

[...] O que aconteceu realmente é que, inspirado por ele, me transformei em um 

agitador no sentido de abrir o movimento para outras pessoas mais jovens que o 

pessoal que o havia iniciado. O mais importante nessa agitação foi conseguir espaço 

nos jornais para novos críticos de cinema e poetas, criando colunas e páginas inteiras 

(nos “segundos cadernos”) onde podiam se expressar, e também aquecendo as 

possibilidades de produção teatral, musical e cinematográfica, construindo pontes 

entre os criadores e a materialidade da produção. Por exemplo, juntando os músicos 

e poetas que logo depois inventaram a Tropicália, produzindo ao lado de Roberto 

Santana os espetáculos seminais Nós por Exemplo e Nova Bossa Velha, Velha Bossa 

Nova. Tom Zé disse em várias ocasiões (e continua a dizer) que eu “escalei a 

Tropicália”, no sentido de escalar um time de futebol, escolher as pessoas que iam 

participar dessa Aventura [...] 
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 Nelson Pereira dos Santos teria dito que o Cinema Novo era quando Glauber estava no Rio. 
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De fato, Tom Zé (2018) credita a Orlando Senna as primeiras articulações que levariam 

o grupo que deu origem à Tropicália a se unir ainda em Salvador, após ter captado entre eles 

afinidades culturais que sequer haviam sido reveladas formalmente. Nas palavras de Tom Zé: 

 

[...] Orlando Senna, praticamente escalou o Tropicalismo. Ele virava pra mim e 

dizia: você precisa conhecer Gil e Caetano! virava pra Caetano e dizia: você precisa 

conhecer Tom Zé e Gil! Até que nós nos encontramos e ficamos mesmo curiosos 

com as coisas uns dos outros. Aí fizemos o primeiro show: Nós por Exemplo [...] 

(TOM ZÉ, 2018, não paginado) 
171

. 

 

 

Em Verdade Tropical (1997), Caetano Veloso referenda a força das ideias de Glauber 

Rocha sobre a Tropicália, especialmente no que diz respeito ao impacto causado sobre ele por 

Terra em Transe, que teria em suas palavras sido deflagador deste movimento. Neste aspecto, 

sendo a filmografia deste cineasta confessadamente tributária das experiências realizadas na 

Bahia, nos anos 1950, sobretudo as Jogralescas, consideramos plausível relacionar o alcance 

desta influência à Geração Mapa.  

Esta dedução, sobre a qual assumimos o risco, se vê reforçada pela menção à cena 

inicial de Terra em Transe, que põe em prática no cinema a teoria que fundamentava o projeto 

das Jogralescas, qual seja “alcançar uma linguagem onde os elementos materiais e espirituais 

(...) possam se complementar mútua e intensamente”. Reproduzimos abaixo, trecho retirado 

deste livro, no qual o compositor baiano se refere ao impacto desta experiência: 

 

(...) Meu coração disparou na cena de abertura, quando, ao som do mesmo cântico de 

candomblé que já estava na trilha sonora de Barravento – o primeiro longa-metragem 

de Glauber –, se vê numa tomada aérea do mar, aproximar-se a costa brasileira. E, à 

medida que o filme seguia em frente, as imagens de grande força que se sucediam 

confirmavam a impressão de que aspectos inconscientes de nossa realidade estavam 

à beira de se revelar (VELOSO,1997, p. 99).
172

 

 

Será esta mesma percepção diante de Terra em Transe, da existência de uma realidade 

brasileira imanente, que influenciará José Celso Martinez Correa em sua clássica montagem 

de O rei da Vela, peça que conecta Oswald de Andrade e Glauber. Na perspectiva de Orlando 

Senna, não há dúvida que as Jogralescas foram o ponto de partida para boa parte da 

movimentação artística de fins dos anos 1960 em diante, incluindo o Cinema Novo, a 

Tropicália e o teatro revolucionário de Augusto Boal.  
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Esta triangulação criativa se configura em uma lacuna e mereceria, a nosso ver, uma 

futura abordagem de pesquisa. Em um projeto semelhante, Adeilton Lima Silva (2007, p.7) 

examina elementos vinculantes em seu estudo sobre estética teatral no cinema de Glauber 

Rocha em relação a Antonin Artaud e Bertold Brecht. Para este pesquisador, os experimentos 

feitos na época das Jogralescas foram basilares no Cinema Novo. Estes, por sua vez, 

derivaram também do capital cultural que este cineasta acumulou, antes mesmo de integrar-se 

aos outros representantes da Geração Mapa, a partir das leituras tanto dos modernistas da 

primeira e da segunda fase quanto de Brecht e Artaud.  

Deste modo, o ambiente estudantil teria sido, para Glauber e seus amigos, sobretudo 

espaço de compartilhamento do conhecimento previamente adquirido. E é interessante, nesse 

sentido, observar como o contexto de desenvolvimento desta geração, configurado em torno 

do aprendizado pela experiência, confirma na prática os conhecimentos empíricos que 

inspiram a teoria da Escola Nova, defendidos no Brasil por Anísio Teixeira a partir dos anos 

1930, de que seria exemplo, a nosso ver, o modelo do “aluno melhor em tudo”. 

Em entrevista concedida em 1968
173

 à revista Manchete, Glauber Rocha tece 

considerações acerca das possíveis aproximações entre Terra e Transe e a Tropicália, 

movimento do qual só tem notícias quando retorna da Europa. Assim como fez em relação ao 

fato de ter fundado o Cinema Novo, suas bases de negação instauram, na verdade, afirmações 

de posse. Deste modo, acreditamos poder ler a resposta abaixo, dada por ele diante da 

pergunta “você se considera um tropicalista?” 

 

O negócio do tropicalismo foi o seguinte: quando saiu Terra em Transe ninguém 

falava em tropicalismo e muita gente esculhambou o filme sem entender direito. 

Depois, Caetano foi ver Terra em Transe, viu seis vezes, e fez essa música 

revolucionária que se chama “Tropicália”. Luiz Carlos Barreto, ouvindo a música, 

deu o nome: “Tropicália”. O nome pegou. Aí o José Celso Martinez fez a peça de 

Oswald de Andrade, O Rei da Vela, e dedicou o espetáculo a mim. Caetano tarou 

pelo Rei da Vela e lançou a Tropicália. O circo pegou fogo mas eu estava na Europa. 

Quando voltei já encontrei o movimento em andamento, com muitos teóricos, 

críticos, precursores e inimigos. Ora, o tropicalismo é o movimento mais tropicalista 

que existe. Vale tudo. Eu, no momento, estou pensando em outras coisas, mas 

incentivo as descobertas tropicalistas. [...] O tropicalismo nos liberta das manias 

europeias e nos lança no pânico carnavalesco do nosso Brasil, onde a bossa convive 

com a palhoça. Somente na consciência em chagas nascerá alguma coisa. (ROCHA, 

1968, não paginado). 

 

 

Estas interações, e todo este universo de pertenças e referências, que aqui apenas 

tangenciamos, a nosso ver, abrem-se como um universo mais que fértil à pesquisa, tanto no 
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que concerne às questões geracionais quanto em relação à formação no Brasil de uma cultura 

jovem e que oscila entre o engajamento político e o hedonismo. Do mesmo modo, reforçamos 

mais uma vez a necessidade de um novo enfoque ao pós-golpe de 64, sobretudo na área 

cultural e em especial na Bahia, período até bem pouco tempo resumido a um hiato 

inquestionável.  

 

5  EM TORNO DO VULCÃO 

 

 

Ao abordar a Geração Mapa, esta tese equilibrou-se entre dois vulcões de natureza 

revolucionária: Anísio Spínola Teixeira e Glauber de Andrade Rocha. Curiosamente, ambos 

ganharam em épocas diversas este mesmo epíteto. O educador é descrito como um “vulcão de 

ideias”, nos anos 1960, em ensaio assinado pelo geógrafo franco-brasileiro Delgado de 

Carvalho
174

. Do mesmo modo, o cineasta é definido em um aposto – “esse vulcão” – na capa 

da biografia escrita por João Carlos Teixeira Gomes, em 1997.  

Na cartografia do território que cerca nosso objeto de estudo, a construção de uma 

ponte entre estas duas estruturas vulcânicas norteou o trabalho. Tomamos como marco – e 

todos os marcos são instáveis – a estreia das Jogralescas, em 1956, no Colégio Central. Ao 

fazê-lo, sabíamos de antemão que nenhuma erupção acontece sem que haja antes o choque de 

placas tectônicas nas camadas mais profundas da crosta terrestre.   

Cientes de que movimentos tectônicos levam anos até ganharem a força necessária 

para movimentarem o solo, fomos em busca dos indícios da atividade vulcânica que 

desembocaria nas Jogralescas. E o fizemos tendo como pista o fato de Mapa ter sido a 

primeira geração literária baiana a promover a intersecção entre o espaço urbano e o ambiente 

estudantil (Risério,1997). É certo que nenhum movimento cultural emerge desvinculado do 

contexto histórico, muito menos independe do cenário que o antecede. 

 Nesta perspectiva, na emergência da Geração Mapa localiza-se o epicentro da 

“Revolução Anisiana” (Miguez, 2002, p.188) que, a partir dos anos 1930, introduz a educação 

como função estruturante na produção cultural. Ao fazer do ensino hipocentro, Anísio 

Teixeira contribuiu para que a Renascença Baiana ganhasse impulso para sacudir o terreno das 

artes e das letras, em um modelo educacional de que será exemplo a Universidade da Bahia. 
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Trazendo esta análise ao solo do nosso objeto de estudo, constatamos a centralidade 

que a Geração Mapa adquire ao longo da Renascença Baiana: seu primeiro projeto, a nosso 

ver, inaugura a quebra de paradigmas artísticos que será a marca de um movimento mais 

amplo. O  ambiente estudantil baiano se reconfigura a partir dos anos 1930, especialmente no 

período em que Anísio Teixeira assume a Secretaria de Educação e Saúde no Governo 

Octávio Mangabeira (1947-1951), tornando a escola pública, laica e gratuita um terreno fértil 

para o desenvolvimento de alunos como Glauber Rocha, Fenando da Rocha Peres ou João 

Carlos Teixeira Gomes.  

Como seria a Geração Mapa, caso Anísio Teixeira não tivesse existido? Certamente os 

adolescentes que criaram as Jogralescas encontrariam novas maneiras para desenvolverem 

seus talentos. Talvez outro educador executasse as mesmas ideias e, com empenho 

semelhante, renovasse o sistema de ensino, preparando o terreno para que a escola fosse capaz 

de elaborar a cultura de sua época. Glauber Rocha seguiria, resignado, no internato do Colégio 

Dois de Julho, já que não veria a educação pública como um caminho revolucionário. 

De todo modo, ao tentar responder a esta questão, esbarramos em um obstáculo 

especulativo. Só a sequência dos fatos, ainda que embaralhados ao sabor da memória, poderia 

estabelecer um elo entre Glauber e Anísio. Embora estes pertençam a faixas etárias distintas, o 

que os uniu no espaço-tempo foi o compartilhamento de uma mesma contemporaneidade. As 

revoluções que ambos promoveram, respectivamente na cultura e na educação, formam a base 

que sedimentou alguns dos principais movimentos dos anos 1960-1970 e habitam o cerne da 

Renascença Baiana. 

Será sob este forte influxo que Mapa surgirá como grupo com As Jogralescas, 

elegendo como campo de atuação o ambiente estudantil – o ensino público secundarista e 

gratuito que, amparado na força política de seu grêmio, tornara-se socialmente, e 

politicamente representativo. Nesse contexto, o espaço educacional reconfigurado pela 

“Revolução Anisiana” será o cenário que estimulará iniciativas artísticas, pondo em tela 

exemplos práticos de aplicação do conceito da educação pela experiência, proposta da Escola 

Nova de John Dewey.  

Constatamos, nesta perspectiva, em nossa pesquisa, que há uma conexão inequívoca 

entre as ações em defesa da renovação e da laicização do ensino público, nos anos 1930, e 

aquelas que pretendiam a renovação das artes e a superação do provincianismo, nos anos 

1950. Distanciados no tempo, seus principais representantes atuam em consequência e, em 

certo período, temporalmente em paralelo.  
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Logicamente, precisamos considerar que esta geração emerge ainda em um contexto 

mais amplo, entre o pós-guerra e o golpe militar de 1964, quando a juventude ganha voz como 

categoria social distinta, que detém em seus domínios a primazia sobre a modernidade. Ainda 

assim, a nosso ver, torna-se evidente a importância central que o sistema de ensino do país 

passa a ter, como reguladora das normas sociais, motivando embates constantes com a Igreja, 

a partir dos anos 1950, de que são exemplos tanto o “Caso Anísio Teixeira” como a polêmica 

que cerca a apresentação da 4ª e penúltima edição das Jogralescas, ambos em 1956.   

 

 

Também constatamos, em nosso trabalho, como se davam as negociações por espaços 

de afirmação entre as várias gerações literárias, predominando entre artistas e escritores 

baianos a opção pela continuidade, em detrimento da ruptura. Aos jovens, que ascendem a 

uma nova categoria social nos anos 1950, de que a Geração Mapa será a representante mais 

significativa, caberá a primazia de instaurar o novo. Mas, como vimos, esta será negociada 

com as gerações passadas ao longo dos anos em que amadurecem, consolidando a tradição 

baiana de conciliação que será marca inequívoca da implantação local do modernismo, 

tomado aqui como um projeto próprio de renovação nas letras e nas artes. 

E de tal modo que a Geração Mapa repercutirá nacionalmente por sua originalidade, 

desdobrando-se em movimentos outros e disseminando-se esteticamente em áreas artísticas 

diversas, de que serão exemplos mais fortes O Cinema Novo e a Tropicália. Seus 

representantes, nesse contexto, seriam representantes do “aluno melhor em tudo”, 

empiricamente sonhado por Anísio Teixeira ao defender, juntamente com outros educadores 

liberais, o ensino laico, inclusivo, gratuito e criativo, posto que ancorado na elaboração da 

cultura de cada época dentro do ambiente estudantil. 

Com capital cultural próprio, proporcionado por um lastro de leituras adquirido fora da 

escola, os estudantes secundaristas do Colégio Central se unem em Mapa por afinidades 

intelectuais e vocações artísticas em um território considerado fértil numa miríade de turmas e 

séries, a que se mesclam alunos de outros colégios. Pela experiência, aprendem. Do mesmo 

modo aderem ativamente à constituição intelectual dos equipamentos que darão início à 

profissionalização dos campos artísticos no âmbito da Universidade da Bahia, quais sejam a 

Escola de Teatro, o Museu de Arte Moderna e a revista Ângulos.  

Será na interface com os artistas estrangeiros que invadem a cidade, seja atraídos pelo 

universo mágico de Jorge Amado ou alocados como professores nas escolas de dança, música 

e teatro, que os rapazes e moças desta geração farão a transição da adolescência para a 
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juventude, sobretudo pontuada pela atuação na imprensa local. Para alguns pesquisadores, a 

exemplo de Raquel Gerber, como já citado anteriormente, Mapa deixou de ser um grupo 

alternativo em 1957, tornando-se, nos anos seguintes, posteriores às Jogralescas, um núcleo 

cultural capaz de gerir uma produtora de cinema, uma editora e uma revista literária. 

Sua ligação com o ambiente estudantil se faz, nessa fase, por meio de Ângulos, revista 

do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito e pela colaboração com intelectuais como Lina 

Bo Bardi, Agostinho Silva e Walter da Silveira. Grupo ou núcleo? A nosso ver, restringir o 

termo é negar sua potencialidade. É como um grupo que Mapa ocupa, em 1958, postos-chaves 

no Jornal da Bahia, renovando a linguagem jornalística, enquanto como núcleo articula o 

projeto de implantar uma indústria cinematográfica na Bahia. É como uma unidade geracional 

(MANNHEIN, 1966) que sofre os impactos do golpe e que se mantém ativo, quando seus 

principais articuladores deixam a Bahia e novos atores assumem a coordenação do 

movimento, promovendo nova ocupação dos cadernos culturais na imprensa.  

“Olho aberto no retrocesso da Bahia”, alertava o editorial do terceiro e último número 

da revista Mapa. Glauber Rocha deixa a Bahia em 1962 e leva o nome do grupo na mala 

quando decide batizar a produtora carioca que monta no Rio de Janeiro com Zelito Vianna. 

Do mesmo modo, classifica como “uma grande jogralesca” alguns de seus filmes mais 

icônicos, a exemplo de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Sobre as primeiras experiências 

teatrais, lembra-se sempre do Central como “o colégio mais fabuloso do mundo”. Das 

primeiras experiências no secundário, com as Jogralescas e a revista Mapa, atestam os 

pesquisadores de sua obra, formam-se as bases de sua estética cinematográfica e de sua 

produção ensaística. 

 

5.1 Espaços em branco  

 

Ao concluirmos este percurso, que não pretendemos que seja único ou conclusivo, 

constatamos a existência de algumas lacunas a serem preenchidas por outros pesquisadores. O 

primeiro deles, como já frisamos, diz respeito ao panorama cultural da Bahia pós-1964, 

período considerado ainda controverso e que oscila entre informações sobre um propalado 

hiato e uma firme resistência artística. Nesse âmbito, destacamos a atuação do GATEB, grupo 

teatral do Colégio Estadual da Bahia, que em 1965 envolve-se em uma polêmica que 

mobilizará alunos secundaristas e universitários, culminando no movimento de resistência 

armada à Ditadura em nosso estado. Localizamos pouquíssimas informações a respeito deste 

evento único, que representa ainda o primeiro posicionamento da Igreja a favor dos 
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estudantes. 

Também despontam como espaços em branco na história recente da Bahia as relações 

de atrito e conciliação entre os diversos atores da Renascença Baiana, vistos sempre em  

relações amistosas e colaborativas nos estudos que cotejamos. Consideramos importante, por 

exemplo, um resgate sobre a reação dos intelectuais baianos em relação à chegada dos 

professores e artistas estrangeiros à Bahia em meados dos anos 1950, que poderia ser 

detectada a partir dos periódicos e revistas literárias da época. Constatamos a animosidade e o 

preconceito com que os professores “estrangeiros” da Universidade da Bahia foram recebidos, 

ao analisarmos a contenda entre Lina Bo Bardi e Paulo Gil Soares, ocorrida em 1958. 

 Sinalizamos ainda, como lacunas importantes, um estudo mais completo sobre o 

Jornal da Bahia, relacionando-o ao contexto da formação do campo jornalístico baiano – a 

própria formação tardia deste campo em nosso estado carece de maiores estudos –, e a uma 

primeira experiência de jornalismo cultural no estado. Do mesmo modo, abre-se como um 

campo fértil à pesquisa as influências e as representações da prática jornalística nos trabalhos 

artísticos contemporâneos daqueles que conciliam estas duas profissões, tema que apenas 

tangenciamos neste trabalho. Por fim, a despeito de alguns estudos que situam a “Revolução 

Anisiana”, a que nos referimos, como central para o entendimento da Renascença Baiana, o 

material sobre esta relação e esta época ainda não é suficiente, a nosso ver.   

Também consideramos essencial um resgate da evolução da educação em nosso 

estado, com ênfase na implantação da Escola Nova, a partir da segunda gestão de Anísio 

Teixeira, e seus embates com a Igreja Católica, esmiuçando as negociações que 

movimentavam os bastidores das ruidosas manifestações da Ação Católica contra este 

educador. Do mesmo modo, deixamos aqui a sugestão de aprofundamento das relações entre o 

movimento autonomista na Bahia, abordado em 2005 por André Luís Mattedi Dias, e a 

Renascença Baiana, já que este mesmo tema, treze anos depois deste primeiro estudo, 

certamente, já foi municiado por diversos outros aportes, acrescentando novos caminhos de 

pesquisa.                                     

Gostaríamos de observar mais uma vez que a nossa determinação permanece a mesma 

de quando iniciamos, em 2011, o mestrado no Instituto de Letras da Universidade Federal da 

Bahia em torno da análise das primeiras 51 primeiras edições do suplemento literário A 

TARDE Cultural, editado por Florisvaldo Mattos entre 1990 e 2009. Nos interessa desde 

sempre a história da literatura e da imprensa na Bahia. Mais que oferecer respostas prontas, ao 

consultarmos o oráculo do passado, desejamos estimular novos questionamentos e 

empreitadas teóricas, pois como destacam CAMPOS e CURY (1995), “ao discurso do 
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pesquisador compete, hoje, menos a construção de certezas e mais a colocação de desafios, de 

dialeticamente criar um leitor que também se sinta desconfortável, inquieto”.  
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