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RESUMO

Esta  dissertação  debruça-se  sobre  as  relações  entre   jornalismo  impresso,  literatura  e 

Modernismo na Bahia, a partir das contradições detectadas no projeto editorial do suplemento 

A TARDE Cultural que, em seu primeiro ano de publicação, teve duas versões e dois editores, 

os  jornalistas  Tasso Franco e  Florisvaldo Mattos.  Analisando os  51 primeiros  exemplares 

deste caderno, publicados entre janeiro e dezembro de 1990, procuramos compreender como 

as peculiaridades desta publicação, concebida inicialmente como um veículo de divulgação 

científica,   privilegiando  a  prosa  em  detrimento  da  poesia,  relacionam-se  à  própria 

configuração do universo literário baiano – suas contradições e tensões. Relação confirmada 

pela nova inflexão dada pelo segundo editor, que implanta uma linha editorial articulada em 

torno  de  sua  trajetória  pessoal,  promovendo  uma  ruptura  com  o  projeto  anterior  e 

transformando  o  Cultural  em um catalisador do Modernismo baiano e da produção de suas 

diversas gerações, com especial atenção à poesia.  
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ABSTRACT

This  dissertation  addresses  the  relationship  between  print  journalism,  literature  and 

Modernism in Bahia, taking as a starting point the contradictions found in the editorial project 

of the supplement A TARDE Cultural, which, in its first year of publication, has had two 

versions and two editors,  namely the journalists Tasso Franco and Florisvaldo Mattos. By 

means of analyzing the 51 initial issues of that supplement, published between January and 

December, 1990, we seek to comprehend how the peculiarities of that publication, originally 

conceived as  a  mean for  scientific  dissemination,  privileging prose as  opposed to  poetry, 

relate to the configuration of the literary universe in Bahia itself- along with its contradictions 

and tensions. This relation is confirmed by the inflection given by the second editor, which 

deploys an editorial guideline articulated around his personal journey, bringing about a break 

from the previous project and turning the supplement into a catalyst for Modernism in Bahia 

and for the production of its several generations, now with special attention to poetry.
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